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Geboeid luisteren?
IJmuiden - In deze moderne tijd kunnen ook de Nationale Voorleesdagen in een digitaal jasje worden 
gegoten. Zo las kinderboekenschrijver Rindert Kromhout voor uit zijn boek, Het Grote Leentje en Beentje 
Voorleesboek, voor maar liefst 500 scholen tegelijk. Op de Franciscusschool in IJmuiden werd de opna-
me woensdagochtend door 250 kinderen van groepen 1 tot en met 6 gevolgd op het digiboard. De wat 
grotere kinderen luisterden geboeid naar het verhaal. Sommige kleuters hadden meer aandacht voor 
hun omgeving dan voor wat op het scherm gebeurde. (foto: Karin Dekkers)

IJmuiden - Scoutinggroep 
de IJmondtrekkers heeft een 
promoteam gelanceerd. Dit 
team gaat vrijwilligers wer-
ven.

Bijna iedereen kent scouting wel 
als de grootste jongerenorgani-
satie van Nederland. Scouting-
groep de IJmondtrekkers maakt 
deel uit van de landelijke orga-
nisatie en telt zo’n 75 jeugdleden 
die elke zaterdag leuke activitei-
ten doen. Deze opkomsten wor-
den door de leidingteams van el-
ke leeftijdsgroep georganiseerd.  
Bijna elk leidingteam kan extra 
mankracht gebruiken.
Maar er zijn veel meer vrijwil-
ligers actief bij de IJmondtrek-
kers. Zo is er een klussenploeg 
voor groot en klein onderhoud 
aan de gebouwen. De schoon-
maakploeg rukt eens in de twee 
maanden uit voor de grote sop-
klussen. Bij speciale opkomsten 
springen oud-leidinggevenden 
bij om themafiguur te spelen 
of zij gaan als kookstaf mee op 
kamp. Het IJmondtrekkers pro-
moteam is nu in het leven geroe-
pen om vrijwilligers te vinden. Bij 

de lancering op 14 januari zijn 
eerst alle ouders benaderd. om 
te inventariseren wie regelmatig 
of incidenteel kan klussen.  Het 
promoteam heeft ondermeer fly-
ers gemaakt voor het werven van 
nieuwe leiding. En er komen er 
‘goodybags’ met informatie en 
grappige items. Dankzij een bij-
drage van het Coöperatiefonds 
van de Rabobank in 2011 kun-
nen de scouts hier leuke dingen 

in stoppen en is het promoteam 
in groen-gele t-shirts gehuld. 
Onlangs heeft het IJT promote-
am al een vacature bij de Vrijwil-
ligerscentrale uitgezet voor lei-
dinggevenden en zullen er ook 
vacatures voor de andere func-
ties volgen. Het is de bedoeling 
dat het promoteam zich van hun 
beste kant laat zien tijdens acti-
viteiten in de gemeente. Kijk dus 
naar ze uit!

Scouts zoeken leiding
Aanrijding
Santpoort-Noord - De politie 
kreeg zondagmiddag een mel-
ding van een aanrijding tussen 
een scooter en een personen-
auto op de Hagelingerweg. De 
automobilist, een 75-jarige man 
uit Santpoort-Noord, wilde om-
streeks 16.40 uur rechtsaf slaan. 
In dezelfde richting over het 
fietspad reed de 17-jarige Sant-
poortse bromfietser. Vermoe-
delijk heeft de automobilist de 
bromfietser over het hoofd ge-
zien met de botsing tot gevolg. 

zondag 22 januari
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

Stormvogels tegen Roda ’46

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

Bollen op pot
Diverse soorten - potmaat 9 cm
per stuk van 1,49

 nu 0,99

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

(023) 5 100 300 
www.flexicura.nl

Zoek je een
baan in de zorg??

Wij zijn op zoek naar:

Helpenden
Verzorgenden 3 (IG)
Verpleegkundigen

met ubo naar de zon

De winnaars van
de Rabo Spaarweek 
komen in beweging!

Zie bericht elders in deze krant.
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Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., 
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja 
van der Wulp, Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
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: Kring Apotheek Zeewijk, 
Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
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

HOV praat liever over 
herstel dan over crisis
Santpoort-Noord - Landgoed 
Duin & Kruidberg vormde af-
gelopen zaterdag het decor 
voor het jaarlijkse diner dan-
sant van Haven Ondernemers 
Vereniging IJmond. De 150 
genodigden genoten van een 
fantastisch diner en waagden 
zich vervolgens massaal op 
de dansvloer.

Tussen de gangen door hield 
HOV-voorzitter Frans Baud zijn 
nieuwjaarstoespraak. Daarin riep 
hij zijn  leden op met opgeheven 
hoofd naar de toekomst te kij-
ken. ,,Natuurlijk realiseer ik me 
dat sommige sectoren het moei-
lijk hebben. En natuurlijk is het 
ondernemen lastiger door de eu-
rocrisis. Maar als we alleen maar 
luisteren naar de deprimeren-
de prognoses, zoals die van het 
Centraal Planbureau, dan zouden 
we ons compleet teneer kunnen 
laten slaan. Dat kan en mag de 
bedoeling niet zijn. Misschien 
helpt het als we hardop gaan 
spreken over ‘herstel’ in plaats 
van over ‘crisis’? Laten we in ie-
der geval hier in de IJmond onze 
eigen self fulfilling prophecy ma-
ken. In feite is dat wat goede on-
dernemers doen: zij houden hun 
ogen open voor kansen en be-
nutten ze. En daardoor springen 
ze er toch altijd weer uit. Dat zien 
we ook nu al gebeuren.’’
Baud nam de ontwikkelingen 
in de IJmondhaven als voor-
beeld. ,,Kijk naar de nieuwbouw 
van Airborne. Dat is een prach-
tig staaltje van acquisitie, waar-
bij zowel Zeehaven IJmuiden als 
de gemeente een zeer pro-ac-
tieve rol hebben gespeeld. Is-
kes heeft er nieuwe schepen bij 
en verhuist naar een nieuw kan-
toor in net afgebouwde bedrijfs-
hal Kleine Strand. Daarnaast is 
door Zeehaven IJmuiden de nau-
tische toegang naar de IJmond-
haven verbetert. Dit heeft direct 
onder meer resultaat opgele-
verd voor KVSA in de vorm van 
een contract met MSC voor crui-
sevaart op IJmuiden in 2012 én 
2013. Ook KVSA groeit gigan-
tisch. Hebben we het afgelo-
pen jaar 25 cruise calls gedaan, 
dit jaar zijn het er 45 en zullen 

we een nieuwe terminal hebben 
neergezet.’’
Baud had meer goed nieuws: ,,In 
2011 is de 480 meter lange sta-
te of the art-kade in het Midden-
havengebied gerealiseerd. Be-
gin januari is in dit gebied bo-
vendien gestart met de aanleg 
van nieuwe riolering, wegen en 
verlichting. Eneco gaat in 2013 
een derde offshore windmolen-
park bouwen en dat zal vanuit de 
IJmondhaven gaan gebeuren. En 
dan wordt er ook nog flink door 
de gemeente aan de weg van de 
Kromhoutstraat getimmerd voor 
de nieuwe HOV-route en de bad-
weg. Dat wordt een fantastisch 
mooie toegangsweg naar het 
strand en de havens.’’
,,Misschien zou de gemeen-
te meteen wat extra aandacht 
kunnen besteden aan facilitei-
ten bij het strand, zoals voor sur-
fers en kitesurfers. Die komen 
uit binnen- en buitenland naar 
IJmuiden om hier hun onstuimi-
ge sport te beoefenen. Het zou 
mooi zijn als er dan ook voorzie-
ningen waren voor een warme 
douche en om zich om te kleden; 
dat doen die sportievelingen nu 
op een winderige parkeerplaats, 
hooguit enigszins beschut ach-
ter een open portier van hun au-
to. Maar goed, de toegang tot het 
strand en de havens wordt echt 
prachtig, daar ben ik van over-
tuigd. En laat ik vooral niet ver-
geten de recent aangekondigde 
vestiging van de firma Allseas, 
een grote speler in de offshore-
markt, in de voormalige bedrijfs-
hal van Cofely. Heerlijk, dit soort 
mooie, inspirerende ontwikkelin-
gen!’’
,,Met de Visie op 2025 én in de 
praktijk van alledag zijn we als 
HOV IJmond erg blij met de ma-
nier waarop we kunnen samen-
werken met de burgemeester, 
de wethouders en de raadsle-
den. Deze uitstekende verhou-
ding met de lokale bestuurders is 
van groot belang voor ons allen. 
De overleggen die wij met elkaar 
voeren, zijn constructief en daar 
zijn we ronduit blij mee. En soms 
luisteren ze ook nog naar ons: er 
komen géén inprikkers op de Ka-
naaldijk.’’ (foto: Ko van Leeuwen)
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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.

Vrijdag 20 januari
SC Telstar-Fortuna Sittard. 
Aanvang 20.00 uur.
Duo Appassionata in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Jubileumconcert Liesbeth List. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257: ‘De Heineken ontvoering’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Gruppo 
Sportivo. 21.00 uur. Toegang 
15,-. Kleine zaal: Alamo Race 
Track. 20.30 uur. Toegang 15,-
. Café: Philco Fiction. 22.30 uur. 
Toegang gratis.

Zaterdag 21 januari
Gildewandeling ‘Haarlemse 
Hofjes’. Vertrek 14.00 uur Ar-
cheologisch Museum (Vlees-
hal), Grote Markt 18. Aanmel-
den noodzakelijk. Op werk-
dagen 09.00-10.00 en 18.00-
19.30 uur via 06-16410803 of 
gildewandelingen@gmail.com.
Viering met als thema: ‘Win-
nen met gevouwen handen’ 
in de Noorderkerk, Dijcke-
manstraat 2. Aanvang 19.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Saskia Noort’s ‘De Eetclub’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Georgia Dias & 
Boca. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Harde Pap-
pies: Gers Pardoel & Sef. Aan-
vang 20.30 uur. 23.00-04.00 
uur: 90’s Now, 2 Brothers on 
the 4th Floor. Toegang 13,50 
vanaf 18 jaar. Café: Rootsclub. 
21.30-03.00 uur. Toegang gra-
tis.

Zondag 22 januari

Religieuze bijeenkomst 
door Ds. Jeanne Traas-Hage-
man in De Kapel, Potgieter-
weg 4 in Bloemendaal. Thema: 
‘Zorg voor je ziel - Uitroepte-
ken!’ Aanvang 10.30 uur. Toe-
gang gratis.
Vogelmiddag bij Informatie-
boerderij Zorgvrij, Genieweg 
in Velsen-Zuid. Om 12.00 uur 
houdt de boswachter een le-
zing over de kerkuil, ransuil en 
bosuil. Van 12.00 tot 16.00 uur 
kunnen kinderen iets lekkers 
maken voor de vogels. Tevens 
nieuwe tentoonstelling ‘Over 
Nachten’ te zien. 
Informatiebijeenkomst rei-
zen naar Lourdes om 14.00 uur 
in Parochie Johanes de Doper, 
Amsterdamstraat 59 in Haar-
lem.
ZoMiPo in De Dwarsligger, 
Planetenweg 338 IJmuiden. 
Opteden Volendammer Dans-
groep. Aanvang 14.00 uur.
Open huis bij Jeugdmusical-
vereniging De Jonge Stem van 
14.00 tot 16.00 uur in De Abeel, 
Abelenstraat 1 IJmuiden.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Tafel van Vijf 
met ‘Waterwolf. Aanvang 14.30 
uur. Om 17.30 uur foyerconcert 
met BBR Band. 
The Smugglers spelen der-
by tegen rugbyclub Haarlem, 
Broeklanden 2 in Velserbroek. 
Aanvang 14.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Nieuwjaarsconcert met ‘Peter 
en de Wolf’. Aanvang 15.00 uur.
Bennewitz Strijkkwartet & Har-
ry-Imre Dijkstra in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Café: Club Funday: Dyzack. 
16.30 uur. Toegang gratis.

Dinsdag 24 januari
Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
469 IJmuiden. Er wordt gra-
tis een voetafdruk gemaakt en 
tekst en uitleg gegeven over 
de werking van de Vibrionveer, 
een nieuwe Zweedse uitvoe-
ring. Afspraak maken noodza-
kelijk via 0255-511117.
Lezing jazzmuziek door Wim 
Kooy in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 
in Santpoort-Zuid. Van 20.00 
tot 22.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Damien Jurado. 
21.00 uur. Toegang 12,50. 

\\ Woensdag 25 januari

Witte Theater, Kanaalstraat 
257: ‘De Heineken ontvoering’. 
Aanvang 20.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Het Groot Niet Te Vermijden. 
Aanvang 20.15 uur.

Donderdag 26 januari
Expositie Tabe Roggeveen in 
Stijlkamer, voormalig recht-
bankgebouw aan de Jans-
straat 46 in Haarlem. Van 12.00 
tot 21.00 uur. Expositie duurt 
tot en met 28 januari. Zie ook 
taberoggeveen.exto.nl.
Ondernemerscafé in Oma’s 
Kamer, Café Middeloo in Drie-
huis. Om 20.30 uur wordt ge-
start met speeddaten, dus 
neem uw visitekaartjes mee.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Servaes Nelis-
sen met ‘De Broekophouder’. 
Aanvang 20.30 uur. Om 20.30 
uur de fi lm ‘Drive’. 
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Red Snapper. 20.30 
uur. Toegang 15,-. Van 24.00-
04.00 uur LOS! Toegang, van-
af 18 jaar, gratis en uitsluitend 
voor studenten. Café: Apneu. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Santpoort-Zuid - Op sportief 
gebied vergaat het de Vogels erg 
goed.  Terrasvogels staat op de 
tweede plaats met 29 punten uit 
13 wedstrijden. In de tweede pe-
riode staan ze momenteel eer-
ste en zodoende lijkt het er op 
dat Terrasvogels dit seizoen gaat 
meedoen voor een plek in de 4e 
klasse. De sfeer binnen de groep 
is opperbest en de trainingen 
worden, met 20 tot 25 man per 
training,  goed bezocht. Simon 
de Weers heeft het goed naar 
zijn zin bij de club uit Santpoort 
en is erg content met de komst 
van assistent-trainer Wim Kruijer. 
Beide partijen waren er snel uit 
en kijken vol verwachting naar 
de toekomst. Aanstaande zon-
dag staat de wedstrijd, Terras-
vogels1-BSM1, om 14.00 uur op 
het programma en is te zien of 
De Weers en zijn elftal klaar zijn 
voor de tweede seizoenshelft.

Terrasvogels- 
nieuws

Regio - Op de Heemsteedse-
dreef in Heemstede ontstond 
maandagmiddag om 15.15 uur 
een aanrijding waarbij twee au-
to’s betrokken waren. Een 19-ja-
rige Haarlemmer botste met zijn 
auto op een stilstaande auto, na-
dat de bestelbus die voor hem 
reed linksaf sloeg. De Haarlem-
mer zag de stilstaande auto op 
het laatste moment en kon niet 
op tijd stoppen. In de stilstaan-
de auto zaten een 21-jarige Vel-
serbroekse en drie meisjes. Zij 
raakten niet gewond. Wel kregen 
de meisjes voor de schrik elk een 
traumabeertje van de agenten.

Traumabeer 
voor de schrik

Georgia Dias & Boca
in het Witte Theater
IJmuiden - Het geluid van Ge-
orgia Dias en Boca is vernieu-
wend en toch duidelijk ingebed 
in de traditie van de klassieke 
jazz en de Braziliaanse ‘Musica 
Popular Brasileira’, de Braziliaan-
se bossa nova. In ‘O amor natu-
ral’- ‘de liefde natuurlijk’ op za-
terdag 21 januari om 20.30 uur,  
zingt Georgia Dias de woorden 
van de grootste dichter van Bra-
zilië, Carlos Drummond de An-

drade. De liefde die niet alleen 
lichamelijk is, maar zeker ook 
niet alleen maar geestelijk. Het 
is niet gemakkelijk onverbloem-
de, liefdevolle erotiek te vangen 
in woorden, maar het is de An-
drade magistraal gelukt. Dias en 
Boca hebben muziek op de ge-
dichten gecomponeerd. Georgia 
zingt met haar warme, zuivere en 
melodieuze stem en wordt hier-
bij begeleid door vier topmusici. 

2,- KORTING 
tegen inlevering van deze bon voor ‘GEORGIA DIAS & BOCA’ op 21 

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

Tata Steel Chess 
Tournament 2012
Velserbroek - Het Tata Steel 
Chess Tournament 2012 is vrij-
dag 13 januari in Wijk aan Zee 
van start gegaan met de vier-
kampen. Jan Timman is onder-
scheiden voor zijn verdiensten 
in de schaaksport, met Max 
Eeuwe waarschijnlijk de beste 
schaker van Nederland, oftewel 
de Best of de West.
Van Schaakclub Santpoort uit  
Velserbroek deden tien scha-
kers mee, waarvan er maar 
liefst vijf schakers op de eerste 
plaats van hun groep eindig-
den: in 2E Peter de Roode; 3G 
Wim-Laurens Gravemaker; 5F 

Rob de Roode met 3 uit 3, met 
oa de bekende Paul Tuyp in zijn 
poule; 6E Sjoerd Haver; 6M Oz-
den Tuna. Tweede plaatsen wa-
ren er voor 2D Daan Haver; 4A 
Wim Gravemaker; 4D Natha-
lie van der Lende. Bas Haver en 
Cheryl Looijer waren vrij zwaar 
ingedeeld, zij eindigden bei-
den met een halfje op de vierde 
plaats. De sfeer was weer ge-
weldig. De tienkampen zijn ook 
van start gegaan, hier doen vijf 
spelers van Schaakclub Sant-
poort aan mee. Wordt vervolgd 
dus. Zie ook www.schaakclub-
santpoort.nl.



pagina 6 19 januari 2012

Acties lopen nog door tot zomer

Strawberries: licht op 
groen voor nieuwbouw
Driehuis - Het bestuur van hoc-
keyclub Strawberries heeft het 
licht op groen gezet voor de 
bouw van een nieuw clubhuis. 
De vereniging heeft voldoende 
financiële middelen beschikbaar 
om 265.000 euro te kunnen le-
nen aan de stichting Exploitatie 
Accommodatie Strawberries, die 
het clubhuis gaat bouwen. Het 
nieuwe gebouw, waarin ook de 
SKON een plek krijgt, kost in to-
taal 700.000 euro. Voor het ont-
brekende bedrag wordt door de 
stichting een hypothecaire le-
ning afgesloten.
,,Nadat wij in december een prin-
cipebesluit hadden genomen op 
basis van een geactualiseer-
de meerjarenbegroting, was het 
wachten op de definitieve goed-
keuring van de aangevraagde 
gemeentegarantie. Die goed-
keuring heeft ons afgelopen 
donderdag bereikt’’, schrijft ver-
enigingsvoorzitter Friso Huizin-
ga aan de leden. ,,Het verstrek-
ken van de lening wordt mogelijk 
door het geweldige bedrag dat 
de campagne Help Strawberries 
aan een ton heeft opgeleverd. 

Dankzij het succes van de obli-
gatielening, de bakstenenactie, 
de sponsorloop, de Grote Club 
Actie en de te verwachten in-
komsten uit andere acties, waar-
onder het benefietfeest op zater-
dag 28 januari in het Tata Steel 
Stadion, konden wij vlak voor de 
kerst een voor Strawberries his-
torisch besluit nemen. De acties 
lopen door tot aan het einde van 
dit seizoen, want er is nog steeds 
geld nodig voor bijvoorbeeld de 
inrichting van het clubhuis.’’
Een commissie onder voorzit-
terschap van erelid Frank Don-
ker gaat de sloop en nieuwbouw 
coördineren. De fabrikant van de 
prefab-delen waarmee het nieu-
we clubhuis voor een belangrijk 
deel wordt opgebouwd, gaat nog 
deze maand aan de slag. Dit is 
nodig omdat de planning - direct 
na het paastoernooi in april star-
ten met de sloop en nieuwbouw 
- anders niet wordt gehaald. De 
bouw duurt naar verwachting 
zes maanden, zodat Strawber-
ries het nieuwe clubhuis in ok-
tober in gebruik kan nemen. Zie 
ook www.khc-strawberries.nl

Swingend benefietfeest 
met Buckwheat en dj’s
Driehuis - Hockeyclub Straw-
berries organiseert op zater-
dag 28 januari een groot bene-
fietfeest voor het nieuwe club-
huis. De opbrengst gaat dankzij 
sponsors vrijwel volledig naar 
de vereniging. Het feest wordt 
gehouden in het Tata Steel Sta-
dion. Iedereen vanaf 16 jaar - 
lid of geen lid - is welkom om te 
komen feesten.
Dankzij de komst Buckwheat 
belooft het een ouderwets hoc-
keyfeest te worden. De beken-
de funk- en soulband is nauw 
verbonden met Strawberries. 
Leadzanger William Papa hoc-
keyt al jaren bij de Velsen-
se hockeyclub. Bovendien had 

Buckwheat in 1987 haar eerste 
optreden in het clubhuis aan de 
Waterloolaan. Behalve Buckw-
heat verlenen ook DJ Good Old 
Dave en DJ Friso, bekend van 
In2disco in het Thalia Theater, 
belangeloos hun medewerking 
aan het benefietfeest.
De toegangsprijs bedraagt 10 
euro voor leden van Strawber-
ries. Niet-leden betalen 15 eu-
ro. Kaarten zijn online te bestel-
len via www.khc-strawberries.
nl/benefiet of te koop bij Maai-
ke Tromp in Driehuis. Aan de 
deur kosten kaarten 17,50 eu-
ro per stuk (mits niet uitver-
kocht). Het benefietfeest begint 
om 21.00 uur.

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
IJmuiden - Dinsdag 24 janua-
ri bezoekt een voetspecialist Lee-
mans Schoenen aan de Lange 
Nieuwstraat 469. De hele dag zal 
deze specialist mensen met voet-
klachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk ge-
maakt en uitleg gegeven over de 
werking van de Vibrionveer, een 
nieuwe Zweedse uitvoering. Deze 
vervangt de klassieke steunzool, 
die vaak hard en statisch is. De Vi-
brionveer heeft een verende wer-
king en activeert de spieren en de 
bloedsomloop. Gebruikers lopen 
elastisch verend en op natuurlij-
ke wijze, dit voorkomt vermoeid-
heid en pijnlijke voeten. Mensen 
met voetklachten en daaruit voort-
vloeiende rugklachten zijn enthou-

siast over de Vibrionveer. De stand 
van de voet en de holling van de 
voet wordt verbeterd, de gevoe-
lige voorvoet wordt ondersteund 
en de voet kan weer op natuurlij-
ke wijze afrollen. De pijn neemt af, 
spieren en banden worden krach-
tiger en een goede doorbloeding 
wordt bevorderd. De Fusegold Vi-
brionveer heeft een handzaam for-
maat en past in bijna alle mode-
schoenen.
Mensen met voetklachten en ook 
andere belangstellenden kunnen 
zich laten informeren over deze 
Zweedse uitvinding. Dit is geheel 
gratis, wel graag van tevoren een 
afspraak maken. Leemans is tele-
fonisch beschikbaar op telefoon-
nummer 0255-511117.

Tinholt bekroond met 
Top Dealer Award 2012
Velserbroek - Kia Motors Ne-
derland heeft de tien best pres-
terende Kia-dealers uit 2011 be-
noemd tot Top Dealer 2012. Kia 
dealer Tinholt uit Velserbroek be-
hoort tot deze elitegroep en ont-
ving tijdens de Kia nieuwjaarsbij-
eenkomst op 2 januari jl. uit han-
den van Jong Hyun Kim, Presi-
dent van Kia Motors Nederland 
en Thomas Pril, Director Sales van 
Kia Motors Nederland, de bijbe-
horende award. 
,,Het succes van Kia stoelt op drie 
peilers: een modern en zeer aan-
trekkelijk modelaanbod, de unie-
ke 7-jaar garantie en een ster-
ke dealerorganisatie”, zegt Tho-
mas Pril.
,,Wanneer je je dan ook nog eens 
weet te onderscheiden in zo’n 
sterke groep is dat een bewijs van 
kwaliteit en optimale inzet. Ik feli-
citeer de heer Tinholt en zijn me-
dewerkers van harte met deze 
welverdiende onderscheiding.” 
Iedere Kia-dealer wordt in de loop 
van het jaar onderworpen aan 
een objectieve beoordeling, met 
name de afdelingen Verkoop en 
After Sales. Daarbij wordt niet al-
leen gekeken naar absolute ver-
koopaantallen, maar vooral naar 
de wijze waarop de service aan 
de klant wordt verleend. Zowel bij 
de aanschaf van een nieuwe au-

to als in het traject van de tech-
nische dienstverlening daarna. 
Kia-dealer Tinholt uit Velserbroek 
heeft zich daarbij onderscheiden 
als top presterend automobielbe-
drijf en schaart zich daardoor bij 
de tien beste Kia-dealers in Ne-
derland. Kia is de snelste groei-
er op de Nederlandse markt en 
de verwachting is dat deze trend 
zich ook in 2012 onverminderd zal 
voorzetten. De nieuwe Kia Pican-
to en Rio zijn regelrechte succes-
nummers en er staan voor 2012 
nog een aantal nieuwe model-
len gepland die hoge ogen zul-
len gaan gooien. ,,Kia heeft er 
nog nooit zo goed voor gestaan”, 
zegt Pril. ,,Ons modelprogramma 
wordt voortdurend vernieuwd en 
gemoderniseerd, de ontwikke-
lingen voltrekken zich in een rap 
tempo waardoor ons merk zowel 
op technologisch gebied als op 
het gebied van design een voor-
aanstaande positie inneemt. Voeg 
daar ons sterke distributienet-
werk aan toe, en een stijging in de 
top 10 van best verkopende auto-
merken in Nederland is voor Kia 
meer dan alleen een gezonde am-
bitie. De continu uitgevoerde eva-
luatie van onze distributeurs met 
als doelstelling de serviceverle-
ning verder te optimaliseren is de 
basis voor dat succes.”

Valentijns film-
diner ‘Letters 
to Juliet’ in 
Thalia Theater
IJmuiden - Het Thalia Thea-
ter staat op dinsdag 14 febru-
ari in het teken van Valentijns-
dag. De grote zaal zal op deze 
dag gehuld zijn in een zee van 
kaarslicht, zodat u volop kunt 
genieten van de leuke, roman-
tische film ‘Letters to Juliet’ ge-
combineerd met een liefdevol 
bereid drie gangendiner, dat 
aan uw eigen tafel wordt ge-
serveerd. 
De jonge Sophie (Amanda 
Seyfried) en haar vriend (Gael 
García Bernal) genieten van 
het rustieke leven in roman-
tisch Verona, Italië. Het idylli-
sche stadje van Shakespeare’s 
Romeo and Juliet inspireert 
Sophie zelfs zo, dat ze zich 
aansluit bij de vrijwilligers die 
iedere dag terugschrijven op 
onbeantwoorde liefdesbrieven. 
Die kunnen verliefde zielen 
achterlaten in een muur met 
de gedachte dat de ‘secreta-
resses van Juliet’ ze zullen be-
antwoorden. 
Dan vindt Sophie een brief uit 
1957 in de muur. Het verhaal is 
zo romantisch dat Sophie be-
sluit terug te schrijven naar de 
vrouw die de brief ooit in Vero-
na achterliet. 
Dat roept zoveel mooie herin-
neringen op bij de ontvangster 
(Vanessa Redgrave) dat ze te-
rugkeert naar het zonovergo-
ten Italië. Samen met Sophie 
gaat ze op zoek naar de verlo-
ren liefde waar ze zoveel jaren 
terug over schreef. Maar geen 
van beiden kan vermoeden wat 
hun zoektocht naar romantiek 
hen zal brengen... Reserveer 
snel om teleurstelling te voor-
komen en geniet van het met 
liefde bereide drie gangendi-
ner, een film waar de roman-
tiek vanaf spat en van uw ei-
gen Valentijn in het Thalia the-
ater.
Reserveringen kan via het 
Thalia Theater, telefoon 0255-
514217. Het filmdiner start om 
19.30 uur, aperitief om 19.00 
uur. De toegang bedraagt 
42,50 euro (Valentijnsbubbels, 
3-gangen diner en koffie).
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CDA-fracties sturen aan op inten-
sievere samenwerking in IJmond
Regio - De CDA-fracties in 
de IJmond sturen aan op een 
intensievere samenwerking 
tussen de gemeenten Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk en Uit-
geest. De vier fractievoorzit-
ters van het CDA in deze re-
gio nemen uitdrukkelijk af-
stand van het idee om te stre-
ven naar een fusie tussen de 
vier gemeenten. ,,Maar als je 
kunt samenwerken, dan moet 
je dat nastreven’’, aldus de 
Heemskerkse fractievoorzit-
ter Jacques de Vlugt. Binnen-
kort komen de CDA-fracties 
bijeen om de mogelijkheden 
voor IJmondiale samenwer-
king verder te bespreken.

Op 1 januari 2012 is het Re-
gionaal Economisch Centrum 
van start gegaan. De oprichting 
van een gezamenlijke ambte-
lijke dienst, die borg staat voor 
een eenduidig beleid en ade-
quate service om te komen tot 
een economische versterking 
van deze regio, stond al gerui-
me tijd op de politieke agen-
da in de IJmond, maar kwam er 
tot voor kort nooit. De vier CDA-
fracties besloten elk in hun ei-
gen gemeente een motie van ge-
lijke strekking in te dienen, be-
doeld om de zaak in een stroom-
versnelling te krijgen. Dat werk-

te, al werd de tekst van de motie 
hier en daar aangevuld met klei-
ne accenten, onder meer betref-
fende de locatiekeuze. De motie 
was een concreet resultaat van 
het zogenoemde ‘verticale over-
leg’ binnen het CDA. ,,Onze be-
stuurders hebben gestructureerd 
overleg met elkaar’’, verduidelijkt 
Jacques de Vlugt. ,,De leden van 
onze fracties in de IJmond zijn 
daarbij aanwezig, maar ook on-
ze wethouders, leden van de 
statenfractie en soms kamerle-
den die de IJmond in hun porte-
feuille hebben.’’ Binnenkort volgt 
een nieuwe overlegronde, waar-
bij met een lijst met te onderzoe-
ken samenwerkingsmogelijkhe-
den wil opstellen. ,,We willen de 
boel flink op blijven porren. Het 
is de bedoeling dat we de colle-
ges in Velsen, Beverwijk, Heems-
kerk en Uitgeest alvast bepaalde 
terreinen aandragen waar goede 
kansen zijn voor een intensieve-
re samenwerking.’’
De vraag werpt zich op waarom 
het CDA niet kiest voor een vol-
ledige fusie tussen de gemeen-
ten in de IJmond, zoals door ve-
len al is geopperd. Daarover is 
Jacques de Vlugt duidelijk: ,,Wij 
zijn tegen een fusie. Wanneer 
je als gemeente van ongeveer 
40.000 inwoners de zaken goed 
op orde hebt, kun je best zelf-

standig blijven. Bij een fusie tus-
sen gemeenten wordt de afstand 
tussen burger en bestuurder 
groter, bovendien is het ook lang 
niet altijd goedkoper om een fu-
sie aan te gaan. Daarom zeggen 
wij: ‘Samenvoegen nee, samen-
werken oké’. Maar dat samen-
werken moet ook weer niet een 
doel op zich zijn. Het gaat er-
om dat samenwerken een meer-
waarde heeft voor alle betrokke-
nen.’’ 
Dat het initiatief in dit geval niet 
vanuit de colleges komt, maar 
vanuit de raadsfracties, is vol-
gens de CDA’er juist de kracht. 
,,Het wordt niet opgelegd, het 
idee komt van onderaf. En bo-
vendien, we lossen het niet al-
lemaal even op. Maar we wer-
ken er wel aan en dat leidt ook 
tot beter begrip.’’ Dat de motie, 
die door de CDA-fracties werd 
ingediend met betrekking tot 
het Regionaal Economisch Bu-
reau, door de gemeenteraden 
in de vier gemeenten unaniem 
werd aangenomen, stemt bin-
nen de partij tot tevredenheid. 
Men realiseert zich echter goed 
dat dit slechts een eerste stap is 
geweest naar een betere vorm 
van samenwerking, die uiteinde-
lijk moet leiden tot een efficiën-
tere werkwijze in de regio. (Rai-
mond Bos)

Voor kopje koffie
naar De Visafslag
IJmuiden – Aan de Halkade, mid-
den tussen de bedrijvigheid van 
de vishal en de haven, bevindt zich 
koffiehuis De Visafslag. Voorheen 
was dit de kantine voor vissers en 
werknemers van de vishal. Wat 
niet veel mensen weten: het kof-
fiehuis is een openbare gelegen-
heid, dus iedereen is er welkom. 
Dit is altijd zo geweest. Michelle 
en haar dochter Kim, die er sinds 
anderhalf jaar de scepter zwaai-
en, willen hier graag wat meer be-
kendheid aan geven.
Het koffiehuis is al vroeg open, om 
4.00 uur in de ochtend. Speciaal 
voor de harde werkers, die vroeg 
beginnen. De visafslag begint om 
7.00 uur te draaien en Michelle en 
Kim zorgen er steeds voor, dat de 
versgezette koffie klaar staat. Wie 
trek heeft, kan er ook terecht: er is 
een ruime keuze in kleine gerech-
ten, van een broodje kaas tot een 
uitsmijter. 
Rond 11.00 uur in de morgen sluit 
het koffiehuis. Op zaterdag is kof-
fiehuis De Visafslag open van 8.00 
tot 12.00 uur. Dus wie dan een 

rondje langs de haven gaat ma-
ken, is er van harte welkom voor 
een lekkere bak koffie of mis-
schien wel een ontbijt.
Het is een bijzondere ambiance, 
daar aan de Halkade. Het koffie-
huis bevindt zich midden tussen 
alle bedrijvigheid van de haven en 
de vishal. 
Er is altijd reuring, tussen de werk-
lieden van de vishal en de ruwe 
zeebonken is altijd wel iemand 
die een mooi verhaal te vertel-
len heeft. ,,Er werken nog man-
nen van 80 jaar, die kunnen vertel-
len hoe het er hier zestig jaar gele-
den aan toe ging. Prachtig is dat’’, 
vertelt Michelle. ,,Iedere dag hier is 
weer anders, er heerst een leuke 
sfeer en er wordt veel gelachen.’’ 
Het koffiehuis is gevestigd op de 
tweede etage en is bereikbaar via 
een lift. Op vrijdag en zaterdag is 
de ruimte ook te huur. Ga de sfeer 
eens proeven, Michelle en Kim 
staan graag voor de gasten klaar. 
Koffiehuis De Visafslag is te vin-
den aan de Halkade 80 en telefo-
nisch bereikbaar via 0255-510217.

Yogastudio Santpoort 
biedt meer yoga-uren
Santpoort-Noord - Yogastu-
dio Santpoort is verhuisd naar 
een prachtig pand aan de Nar-
cissenstraat 1F in Santpoort-
Noord. Er is met succes en hard 
gewerkt om de ruimte om te 
bouwen naar een mooie yoga-
studio. De studio beschikt over 
een aparte ruimte waar je lekker 
kunt zitten met een kopje thee 
na de les. Aansluitend is de stu-
dio waar de lessen worden  ge-
geven. 
De nieuwe locatie is exclusief 
beschikbaar voor Yogastudio 
Santpoort en daarom is er de 
mogelijkheid tot uitbreiding van 
het lesrooster en docententeam.  
Vanaf maandag 30 januari geeft 
Annet van de Rhee kinderyo-
ga aan kinderen van 4 tot en 
met 6 jaar. Voor kinderen van 7 
tot enmet 11 jaar is er een unie-
ke les ontwikkeld: KidsAcroY-
oga. Bij KidsAcroYoga worden 
veel uitdagende duo-oefenin-
gen gedaan op een speelse en 
veilige manier. De yoga-oefe-
ningen worden alleen, met el-
kaar en met de hele groep ge-
daan. Er worden spelletjes ge-
speeld en met elkaar ‘gevlo-
gen’. Ook zijn massage en me-
ditatie vast onderdeel van de les. 
KidsAcro-Yoga is uitdagend en 
versterkt je zelfvertrouwen en 
dat van degene met wie je oe-
fent. Naast Zwangerschapsyo-

ga is er nu ook Mama & Baby 
Yoga. Hierbij leer je om je kindje 
te masseren, samen oefeningen 
te doen, te zingen en te lachen. 
Je gaat blij en met een tevreden 
baby weer naar huis.
Naast de al bekende Vinyasa 
en Hatha yogalessen, kun je nu 
ook bij Yogastudio Santpoort te-
recht voor Stress Relief en me-
ditatie. Ook worden er regelma-
tig inspirerende workshops ge-
organiseerd. Voor meer informa-
tie kijk op www.yogastudiosant-
poort.nl of mail naar info@yoga-
studiosantpoort.nl.

IJmuiden - Dinsdag 24 januari 
van 11.45 tot 13.00 uur start vanuit 
buurtcentrum De Dwarligger een 
fietscursus. Kosten zijn 27,50 eu-
ro voor twaalf lessen. De cursus 
kan alleen beginnen bij voldoende 
deelnemers. In twaalf lessen leert 
men ook buiten fietsen en ken-
nis krijgen van de verkeersborden. 
Aanmelden bij De Dwarsligger, te-
lefoon 0255-512725.

Fietslessen

Velsen-Zuid - In januari kun-
nen kinderen op Informatieboer-
derij Zorgvrij in Spaarnwoude 
een leuke uil maken van papie-
ren bordjes. Dit kan tot en met 
zondagmiddag 29 januari tussen 
13.30 en 15.30 uur en het kost 
2 euro. Voor wie liever thuis wil 
knutselen is het knutselpakketje 
ook aan de balie te koop. Zie ook 
www.spaarnwoude.nl.

Uil maken 
op Zorgvrij

IJmondpopprijs 2012
Aanmelden kan tot
en met 23 januari 
Regio - Al vele bands hebben 
zich aangemeld om mee te kun-
nen doen aan de IJmondpopprijs 
2012. De organisatie roept bands, 
die dat nog niet hebben gedaan, 
op dit snel te doen, want de aan-
meldingsperiode loopt tot maan-
dag 23 januari. Er zijn wel enke-
le criteria waar bands aan moeten 
voldoen: Zo moeten ze afkomstig 
zijn uit de regio IJmond (IJmui-
den, Velsen, Beverwijk, Heems-
kerk, Uitgeest of Castricum). Ook 
een vereiste is dat de bands eigen 
werk spelen. Jonge, aanstormen-
de bands krijgen voorrang bij de 
selectie. Er is plek voor 18 bands. 
De voorrondes zullen plaatsvinden 
in drie IJmondgemeenten, te we-
ten op 10 maart in Lua in Bever-
wijk, op 24 maart in het Witte The-
ater in IJmuiden en op 7 april in 
de Nozem en de Non in Heems-

kerk. Het doel van de wedstrijd is 
om jonge bands een kans te geven 
zich te profileren op een professi-
oneel podium. En met de te win-
nen prijzen krijgen  bands de mo-
gelijkheid zich verder te ontwik-
kelen op verschillende gebieden. 
Er zijn bij de vierde editie van de 
IJmondpopprijs weer fantastische 
prijzen te winnen. Tijdens de fina-
le op zondag 29 april 2012 kun-
nen bands de volgende optredens 
in de wacht slepen: Beeckestijn-
pop hoofdpodium, Beeckestijnpop 
Oxypodium, het Young Art Festi-
val, de Nozem en de Non en ca-
fé Storing in Haarlem. Daarnaast is 
er twee maal studiotijd te winnen 
en een fotosessie. Alle reden voor 
bands om zich aan te melden dus. 
Bands krijgen na 23 januari te ho-
ren of ze geselecteerd zijn. Zie ook 
www.ijmondpop.nl.
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Villa Westend voor één 
avond een pianobar
Velserbroek - Villa Westend 
wordt op zaterdag 4 februari 
voor één avond omgetoverd tot 
bruisende pianobar. Pianojam 
zorgt voor onvergetelijke mo-
menten met het allerbeste live-
piano entertainment.
Tussen 18.00 en 21.30 uur ser-
veert Villa Westend het Freaky 
Piano Menu met onder andere 
seizoensgerechten, salades en 
tournedos. Na 22.00 uur gaan 
de tafels aan de kant en kan er 
tot in de late uurtjes worden ge-
danst. Speciaal voor de dames 
zijn er bijzonder geprijsde  Con-
treaupolitan cocktails en een 
gratis goody bag. Ook na 22.00 
uur is de toegang deze keer gra-
tis maar vol is vol dus kom op 
tijd langs met je vrienden. Wil 
je komen eten reserveer dan tij-
dig een tafel via 023-5381878 of 
www.villa-westend.nl.

Winnaar Rabo Spaar-
week komt in beweging!
Velsen - Afgelopen herfstva-
kantie hebben vele jonge klan-
ten gehoor gegeven aan de op-
roep om hun spaarpot te legen 
en minimaal 10 euro te stor-
ten tijdens de Spaarweek. De 
Spaarweek maakt deel uit van 
het thema ‘Spelenderwijs leren 
omgaan met geld’. Met de Ra-
bo Spaarweek wil de Rabobank 
sparen voor kinderen leuk ma-
ken.
In samenwerking met de 
JeugdSportPas is gekozen voor 
het thema ‘sport’. Rabobank 
Velsen en Omstreken en de 
JeugdSportPas Velsen zijn een 
samenwerking aangegaan voor 
de komende drie jaar. Dit om-
dat sport voor kinderen belang-
rijk en gezond is en wij als Ra-
bobank daar graag een bijdrage 
aan willen leveren.
De bezoekers van de Spaar-
week mochten na het storten 
een leuk cadeau uitzoeken wat 
betrekking had op buitenspelen 
en sport. 
Daarnaast maakten alle deel-
nemers kans op één jaar gratis 
sport naar keuze. De uiteinde-
lijke winnaar is geworden: Lina 

Regadane van 6 jaar uit IJmui-
den.
Woensdag 11 januari was het 
zover Lina kreeg haar eerste Ka-
rate-do les bij ABC Kops. Lina: 
,,Ik vind karate heel leuk en mijn 
zus heeft ook een aantal jaar 
les gehad bij ABC Kops, daar-
om heb ik voor karate gekozen.”
Karate vraagt om concentra-
tie en precisie. Karate-do bete-
kent: de weg van de lege hand, 
wat zoveel wil zeggen als je on-
gewapend kunnen verdedigen, 
zelfs tegen gewapende tegen-
standers. Je gebruikt je lichaam 
om te ontwijken en, indien no-
dig, om aan te vallen. Het ‘do’ 
staat voor de erecode van 
agressie beheersing in plaats 
van misbruik van technieken. 
Joey Meijer, die de tweede prijs 
won, mag in het voorjaar deel-
nemen aan een Surfles van Ozli-
nes in Wijk aan Zee. Joey: ,,Ik 
heb er veel zin in, surfen lijkt 
me echt gaaf!” De prijzen wer-
den overhandigd aan de kin-
deren door Jolanda van Bae-
kel, Verkoop en Service Advi-
seur van Rabobank Velsen en 
Omstreken.  

Dirk Out neemt afscheid
van Kunstencentrum
IJmuiden – Na ruim 35 jaar neemt 
Dirk Out afscheid van Kunsten-
centrum Velsen en gaat hij met 
pensioen. Hij begon, na zijn stu-
die piano en orgel aan het con-
servatorium, op de leeftijd van 27 
jaar als docent aan de –toen nog- 
Volksmuziekschool. ,,Deze naam-
geving moest duidelijk maken 
dat muziekles niet alleen wegge-
legd was voor de beter bedeelden, 
maar bestemd was voor alle lagen 
van de bevolking’’, aldus Dirk. Van 
1976 tot 1985 was hij docent en hij 
had het in die jaren erg druk, het 
elektronische orgel was populair. 
Tot 1991 bekleedde hij de func-
tie van adjunct-directeur en daar-
na was hij directeur. Werd er eerst 
alleen muziekles gegeven, in 1985 
kwam er ook een afdeling beel-
dende kunst bij. Strikt gescheiden, 
dat wel: beide afdelingen hadden 
hun eigen voordeur. In 1995 kwam 
er tevens een afdeling ballet bij, 
na de sluiting van de balletschool 
van Corrie Koelma. De gymzaal, 
waar de trampolinevereniging ge-
bruik van maakte, werd omge-
bouwd tot balletzaal. Volksmuziek-
school dekte de lading niet meer, 
de naam werd veranderd in Kun-
stencentrum. Een bijenkorf van 
creativiteit en een prettige kruis-
bestuiving van de diverse discipli-
nes, zo heeft Dirk dat ervaren. Het 
was een bloeiend centrum, totdat 
- toen al- de eerste bezuinigingen 
zich lieten gelden. ,,Ik was al blij 
als we het volgende jaar hetzelfde 
konden doen als dat jaar ervoor’’, 
vertelt Dirk. ,,We hoefden nooit 
nee te verkopen en er werd nie-
mand ontslagen. Dat was elders in 
het land wel anders. Daar heb ik 
destijds voor geknokt en daar ben 
ik nog steeds trots op.’’ 
Er volgden allerlei projecten en 
vormen van samenwerking, zo-
als voor het onderwijs. Ook kwam 
er een theatergroep en een voor-
opleiding voor het theater. ,,Het 
Kunstencentrum kon (en kan) al-
tijd beschikken over een ster-
ke ploeg docenten met een bre-
de kennis en interesse, dat is on-
ze kracht’’, aldus Dirk. ,,Ik zag het 
meer als een servicecentrum. Als 
iemand een vraag heeft, dat moet 
hij of zij bij ons terecht kunnen. Zo 
had een orkest eens doedelzakken 
nodig: wij regelden dat. Ook kwa-
men onze docenten vaak op scho-
len bij groep acht, die bezig wa-
ren met de eindmusical en gaven 
dan les. Dat er hier regelmatig uit-
voeringen zijn, dat werkt verrij-
kend en stimulerend. Niet zelden 

krijgen toeschouwers dan ook zin 
om te gaan dansen, muziekles te 
gaan nemen of te gaan beeldhou-
wen en ga zo maar door.’’
Jacob Bron, die ook de scepter 
zwaait in Stadsschouwburg Vel-
sen, neemt het stokje van Dirk Out 
over: ,,Het Kunstencentrum werkte 
al regelmatig samen met de stads-
schouwburg, ik ben blij dat Jacob 
straks mijn plaats inneemt. Ik weet 
dat het goed zit en ga met een 
goed gevoel weg.’’
Weer dreigen er bezuinigingen: 
om die reden dringt het gemeen-
tebestuur van Velsen er op aan dat 
het Kunstencentrum, de Stads-
schouwburg, het Witte Theater 
en de bibliotheek meer gaan sa-
menwerken. ,,Mijn grote wens is, 
dat de gemeente de gelegenheid 
geeft om dit alles door te laten 
gaan, ook financieel, want zonder 
redden we het niet. Van kunst en 
cultuur word je een beter mens’’, 
zegt Out. 
Hij weet wel raad met de vrije tijd, 
die hij straks heeft: ,,Het was best 
wel druk. Zelf muziek maken is 
het mooiste dat er is, daar heb ik 
straks alle tijd voor. We zullen va-
ker in ons huisje op de Veluwe zijn 
en ik wandel en fiets graag. Verder 
heb ik drie wolken van kleindoch-
ters. Zomaar spontaan op een 
middag met ze naar de kinder-
boerderij, daar verheug ik me op.’’
Dirk Out besluit: ,,Ik voel me een 
bevoorrecht mens, want ik heb al 
die jaren van mijn hobby mijn werk 
kunnen maken. Ik zal het best wel 
missen, maar ik zal het Kunsten-
centrum van een afstand met be-
langstelling blijven volgen.’’ Dan, 
meer tot zichzelf: ,,Maar ik zal me 
nergens meer mee bemoeien.’’ 
(Carla Zwart)

IJmuiden - Ook dit jaar kun-
nen leden van FNV weer ge-
bruik maken van de FNV Belas-
tingservice. Goed opgeleide vrij-
willigers vullen vanaf 22 februa-
ri tot eind maart de aangiftes in-
komstenbelasting over 2011 in 
voor collega-leden. Vanaf 1 fe-
bruari kan men via www.fnv.nl/
lidmaatschap zelf een afspraak 

maken, voor ledendie niet over 
internet beschikken kunnen in 
de periode van 8 februari tot 
15 maart op woensdag tussen 
09.00 en 14.00 uur via telefoon-
nummer 06-42619649 een af-
spraak maken. Het invullen ge-
beurt, uitsluiten op afspraak, in 
gebouw Velserduin aan het Vel-
serduinplein. 

FNV Belastingservice

IJmuiden - De uit de regio be-
kende BBR Band, BRB staat voor 
Bellies Blues Rock werd in 1994 
opgericht door vijf muzikanten 
uit verschillende stromingen van 
de muziek, maar de vijf hadden 
elk een binding met de blues-
rock. De band speelt een reper-
toire dat bestaat uit bekende en 
onbekende nummers  van groot-
heden als Rory Gallagher -Sto-
nes - Mavericks dat wordt aan-
gevuld met eigen nummers. De 
BBR treedt regelmatig op en 
heeft het podium gedeeld met 
Acda en de Munnik en zijn graag 
geziene gasten op het Texelse 
Ezelenfestival waar ze traditiege-
trouw het festival afsluiten met 
een BN-er. Ondanks het suc-
ces op grote festivals schuwen 
de heren ook het kleinere circuit 
niet. Het devies van de BBR is 
dan ook. ‘Geen ingewikkelde ar-
rangementen of moeilijke hoog-
standjes maar gewoon ouder-
wets knallen. Aanvang 17.30 uur, 
toegang gratis. Locatie: Witte 
Theater, Kanaalstraat.

BRB Band in 
Stage Café

Velsen-Zuid - Zondagmiddag 
22 januari is er op Informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarnwou-
de een vogelmiddag. De bos-
wachter van Spaarnwoude komt 
een lezing geven over de kerkuil, 
ransuil en bosuil. Hij neemt zijn 
kerkuil Jamy mee naar de lezing.
Degenen die de lezing bijwonen 
kunnen na de lezing een braak-
bal uitpluizen. Zo is te zien wat 
een roofvogel heeft gegeten. De 
lezing begint om 12.00 uur en 
kost inclusief het braakbal plui-
zen 5 euro. Aanmelden kan bij 
de balie van Zorgvrij. Tussen 
12.00 en 16.00 uur kan er iets 
lekkers voor de vogels worden 
gemaakt. Zie ook www.spaarn-
woude.nl.

Boswachter 
met uil op 
Zorgvrij

Velsen - De politie kreeg vori-
ge week woensdagmorgen om-
streeks 09.45 uur een melding 
van een aanrijding met letsel op 
de A9. Eén van de bestuurders, 
een 27-jarige Zaandammer, ver-
loor door nog onbekende oor-
zaak de macht over zijn voer-
tuig. Hierbij ramde hij de vang-
rail en botste ook tegen de au-
to van een 44-jarige man uit Vel-
sen-Zuid. Beide voertuigen bots-
ten tegen de vangrailen aan bei-
de kanten van de weg. De au-
to’s raakten zwaar beschadigd. 
De 44-jarige man liep voor zo-
ver bekend alleen nekklachten 
op aan dit ongeval. De 27-jari-
ge bestuurder raakte, voor zover 
bekend, niet gewond.

Aanrijding met 
letsel op A9
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Velsen - Deze week zijn de 
laatste avondvoorstellingen 
van het project Verleden Ver-
licht Velsen. De samenstellers, 
Alexandra Drenth en Alexander 
de Vries, kregen van de bewo-
ners uit Velsen prachtige foto’s 
die gedeeld werden in een ge-
zamenlijke fi lm. 
Uit de reacties van zowel de 
deelnemers als het publiek is 
het project nog eens voor her-
haling vatbaar. Vertoontijden: 
aanstaande donderdag tot en 

met zaterdag vanaf zonsonder-
gang circa 16.45 tot 21.00 uur. 
Locaties: Lange Nieuwstraat in 
IJmuiden (voormalige tabaks-
zaak de Magneet, naast de Bru-
na); Ster Bastion 58 in Velser-
broek en De IJswinkel, Hoofd-
straat 196 in Santpoort. De dvd 
is te zien in Bibliotheek Velsen, 
Dudokplein 16 in IJmuiden tot 
23 januari 2012. 
Dit project werd mede mogelijk 
gemaakt door de gemeente Vel-
sen en Stichting Welzijn Velsen.

Voorstellingen Verleden 
Verlicht Velsen deze week

VVH/D1 Velserbroek is 
ongeslagen kampioen
Velserbroek - De jongens van D1 VVH/Velserbroek hebben zater-
dag de laatste inhaalwedstrijd gespeeld en gewonnen. Daarmee 
zijn ze offi cieel ongeslagen kampioen geworden in hun klasse. Een 
mooie prestatie voor deze jonge voetballers.

IJmuiden - Het ZondagMiddag-
Podium in Velsen brengt zon-
dag 22 januari een enthousiast 
optreden van de Volendammer 
Dansgroep in buurtcentrum De 
Dwarsligger, Planetenweg 338. 
De voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal 
open. Kaarten à 4 euro zijn ver-
krijgbaar bij alle zomipo-locaties 
en zondag aan de zaal. De Vo-
lendammer dansgroep bestaat 

uit een groep enthousiaste Vo-
lendammers die een eeuwenou-
de volksdanstraditie levend wil 
houden. Zij doen dit onder ande-
re door de oude dansen te pro-
pageren en dan in het bijzon-
der de dansen die hun voorou-
ders deels opdeden op het eiland 
Terschelling en in het achterland. 
Kenmerkend voor de dansen is, 
dat ze op klompen gedanst kun-
nen worden. 

ZondagMiddagPodium

Schaaktoernooi 
Gymnasium 
Felisenum
Velsen-Zuid - Het Gymnasium 
Felisenum organiseert op don-
derdagmiddag 2 februari de vijf-
entwintigste editie van het jaar-
lijkse IFES, Interscolair Felise-
num Schaaktoernooi, van 13.30 
tot ongeveer 16.00 uur. Voor dit 
schaaktoernooi worden leerlin-
gen van groep 6, 7 en 8 van de 
basisscholen uit de regio uitge-
nodigd. Gemiddeld doen er 50 
enthousiaste, jonge schakers 
mee. Het schaaktoernooi vindt 
plaats in de aula van het Gymna-
sium Felisenum aan de Van Ho-
gendorplaan 2 en is toegankelijk 
voor publiek.

Regio - Bij de politie in Bever-
wijk kwam vorige week vrijdag-
ochtend de melding binnen dat 
een zoon zijn moeder ernstig 
had bedreigd met een wapen. 
Toen de politie arriveerde was de 
zoon was inmiddels weggegaan. 
Met meerdere politie-eenheden 
werd in de omgeving gezocht 
naar de 23-jarige man. Hij werd 
omstreeks 10.15 uur aangetrof-
fen in de Kloosterstraat. Daar is 
hij aangehouden. Hij is overge-
bracht naar een politiebureau en 
ingesloten voor verhoor.

Zoon bedreigt 
moeder 

Velsen-Noord - Op de Reyn-
dersweg ontstond maandag-
avond omstreeks 22.45 uur 
een aanrijding tussen twee au-
to’s. Een van de bestuurders, 
een 20-jarige vrouw uit Heems-
kerk verklaarde dat zij vlak voor 
de aanrijding met haar wielen in 
de berm terecht was gekomen 
en daardoor de macht over het 
stuur was verloren. Hierdoor kon 
zij niet voorkomen dat zij fron-
taal in botsing kwam met een te-
gemoetkomende auto, bestuurd 
door een 19-jarige Heemskerker. 
In de auto van de vrouw zat een 
inzittende, een 23-jarige Heems-
kerker, beiden raakten niet ge-
wond. In de andere auto zaten 
naast de man zaten drie inzit-
tenden, een 18-jarige Beverwijk-
se, een 20-jarige Heemskerkse 
en een 20-jarige Heemskerker, 
zij zijn alle vier naar een zieken-
huis vervoerd ter controle en be-
handeling.

Frontale 
aanrijding

Wijksteunpunt Zeewijk, 
Zeewijkplein 260, IJmuiden, 
0255-520650, g.schol@zorg-
balans.nl
Op maandag, woensdag en 
donderdag restaurant. Tussen 
12.00 en 13.15 uur (aanwezig 
zijn rond 11.45 uur) een 3-gan-
gen a la carte menu. 6,- p.p. 
Open tafel. Vrijdag 20 januari 
: Chinese tomatensoep, vallen 
van de Radja met rijs en gries-
meelpudding met bessen-
sap toe. Woensdag 25 januari: 
groentesoep, rodekool met ha-
chee en vruchtenyoghurt toe. 
2 Dagen voor de woensdag of 
vrijdag opgeven voor 12.00 uur 
bij de beheerder Gerard Schol.
Midwinter kienavond op 
woensdag 15 februari. Kaart-
verkoop start om maandag 6 
februari vanaf 09.00 uur aan 
het buffet. Toegang 1 euro, in-
clusief een kopje koffi e of thee. 
Vrij biljarten op maandag- 
en dinsdagochtend. Verder op 
alle middagen en ook in het 
weekend. 
Darten op maandag (gehe-
le dag), woensdag-, donder-
dag- en vrijdagochtend vanaf 
10.00 uur. ‘s Middags op don-
derdag-, vrijdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag
Internet- en e-mailcursus, el-
ke middag, behalve dinsdag, 
voor senioren. Kosten voor de-
ze cursus bedragen 16,50 euro 
voor 3 middagen. Enige erva-
ring met de muis gewenst.

Wijksteunpunt De Hofste-

de, A. Jacobsstraat 227, Velser-
broek, 023-5386528.
Restaurant is geopend op 
maandag en woensdag. Vanaf 
11.30 uur kan men een maal-
tijdkeuze doorgeven. De me-
nukaart is vernieuwd. Kosten 
bedragen 6,50 euro voor een 
drie-gangen menu. Vooraf re-
serveren niet nodig. Maandag 
2 januari is er geen restaurant.
Open tafel. Vrijdag 27 januari: 
crème van knol en bleekselde-
rij met rookworst, roomschnit-
zel, kerrie bloemkool, gebak-
ken aardappelen en bananen-
mouse met kokos. Aanvang 
12.30 uur. Kosten 6,-. Opgeven 
op maandag 23 januari.
Thuisbioscoop vrijdag 3 fe-
bruari. De fi lm ‘Seven Brides 
for Seven Brothers’. Aanvang 
19.30 uur. Toegang 2,-, incl. 
koffi e/thee en een hapje.
Voorjaarskien vrijdag 17 fe-
bruari. Kaarten à 3,50 van-
af heden verkrijgbaar aan het 
buffet, incl. 2 kienronden, kof-
fi e/thee en een hapje. Aan-
vang 19.30 uur.
Klaverjasmarathon, zaterdag 
25 februari. Aanvang 10.00 uur, 
kosten 4,-.
Biljarttoernooi. Het toenooi 
zal gedurende opeenvolgende 
zaterdagen en maandagoch-
tenden gespeeld worden tot 
de fi nale op zaterdag 4 februa-
ri. Aanvang 09.00 uur.
Expositie tot en met 5 februari 
van schilderclub De Boshoek. 
Toegang gratis gedurende de 
openingstijden.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Velsen-Zuid - Een te hoge vrachtwagen in de Velsertunnel heeft 
vorige week donderdagmorgen voor een verkeersinfarct gezorgd.   
Door rondvliegende brokstukken raakte een personenauto total-los.  
Er is niemand gewond geraakt. (foto: Michel van Bergen)

Verkeersinfarct  
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Stormvogels op trainingskamp
IJmuicen - IJVV Stormvogels 
is van 3 tot en met 6 januari 
op trainingskamp geweest in 
het zonovergoten Marbella. 
Zo kort na de viering van Oud 
en Nieuw viel het best wel 
zwaar om midden in de nacht 
te verzamelen in de kantine 
op sportpark Zeewijk. Maar 
het was voor het 45-koppi-
ge gezelschap de investering 
best wel waard!

Stipt op tijd vertrok het gezel-
schap per bus naar Schiphol om 
geheel volgens plan om 10.00 
uur in Malaga te landen. De tou-
ringcar stond ook daar stipt op 
tijd klaar en om half twaalf werd 
het prachtige hotel El Fuerte be-
trokken. De zon verwelkomde 
spelers en begeleiding en be-
sloot direct om elke dag te blij-
ven. ‘s Middags was er een wel-
komstwoord vanuit Hestia, de 
organisatie die net als vorig jaar 
een perfect trainingskamp in el-
kaar had gedraaid. Diezelfde 
middag werd nog de eerste trai-
ning afgewerkt. Vervoer van en 
naar de trainingslocatie was al-
lemaal perfect geregeld, ook hier 
stond een touringcar gereed. 
Spelers, medische en technische 
begeleiding, bestuursvertegen-
woordigers, sponsoren en sup-
porters genoten zichtbaar van 
een prachtige eerste dag.
Terug van de training werd een 
dinerbuffet gehouden bij Hestia, 
gelegen aan het strand in Mar-

bella. De volgende ochtend werd 
er al vroeg ontbeten en stond de 
tweede training op het program-
ma. Ook hier was alles tot in de 
puntjes geregeld en scheen de 
zon volop. Om 17.00 uur werd 
vervolgens (na wat vrije uurtjes 
tussendoor) een sportbuffet ge-
nuttigd omdat om half negen 
die avond een wedstrijd werd 
gespeeld tegen een Spaanse 
hoofdklasser. Dit werd een meer 
dan aardige voetbalpartij waar-
bij een 1-1 eindstand werd be-
reikt door een prachtige ‘streep’ 
van Floyd Hille.
Na afloop terug naar Hes-
tia waar op een zeer Spaanse 
tijd (half elf ‘s avonds) het di-
nerbuffet werd gehouden. Na 
nog wat vrije uurtjes die avond, 
brak al vrij snel een nieuwe och-
tend aan waarop tijdig ontbeten 
moest worden. Vervolgens was 
er een lichte training (uitlopen) 
voor de spelers. Immers, ‘s mid-
dags stond een drieluik op het 
programma tegen hoofdklas-
ser Alphense Boys en topklas-
ser Rijnsburgse Boys. Onder tro-
pische omstandigheden werd 
dit drieluik gespeeld. Stormvo-
gels beet het spits af tegen Al-
phense Boys en in een zeer aan-
trekkelijk duel wisten de Vogels 
een 3-1 overwinning te beha-
len. De doelpunten kwamen van 
Maarten Wels, Ronnie Nolles 
en Henk Swier. Daarna veegde 
Rijnsburg het veld aan met Al-
phen (5-0) waarna de IJmuide-

naren het drieluik afsloten tegen 
Rijnsburgse Boys. Deze topklas-
ser was duidelijk een maatje te 
groot, maar er werd toch afge-
sloten met een alleszins redelij-
ke 2-0 nederlaag.
Na een tussenstop bij Hestia 
was het tijd voor de hele groep 
om een avondje heerlijk te stap-
pen in het feestelijke Marbel-
la, waar Driekoningen werd ge-
vierd. De volgende ochtend was 
het ontbijt een uurtje later en 
werd vervolgens op het strand 
het trainingsgedeelte afgeslo-
ten met een voetvolleytoernooi. 
Andermaal onder een strakblau-
we hemel en een stralende zon. 
De middag was vrij voor een ie-
der, behalve dat de bus het ge-
zelschap om vier uur weer ging 
vervoeren naar de luchthaven 
van Malaga. Stipt op tijd be-
gon de terugvlucht naar Eindho-
ven. Daar aangekomen werd het 
laatste stuk per weg afgelegd in 
luxe touringcar naar IJmuiden.
Spelers en begeleiding kij-
ken terug op een zeer geslaagd 
trainingskamp onder perfec-
te weersomstandigheden en 
met een zeer goede organisa-
tie. Mooi is het ook te constate-
ren dat een behoorlijk aantal ge-
blesseerde spelers op weg terug 
is naar het veld. Dit geeft alles bij 
elkaar veel vertrouwen voor een 
tweede competitiehelft waarin 
Stormvogels - ook richting het 
naderende 100-jarig jubileum - 
zal laten zien wat zij waard is!

DCIJ-nieuws
Fraaie winst van Jurriën
IJmuiden - Een bijzonder en-
thousiast lid van Damclub 
IJmuiden is de 15-jarige Jurri-
en Fischer (foto). Bijna weke-
lijks komt hij vanuit Enkhuizen 
om in IJmuiden een partijtje te 
dammen.
Net als andere jeugdspelers 
heeft hij de laatste jaren de no-
dige damdiploma’s gehaald.
Hij is dus een volleerd dam-
mer die al in de vele jeugdtoer-
nooien aangetoond heeft dat 
hij een geduchte tegenstan-
der is. Nu moet hij zich bijna 
wekelijks bewijzen bij de se-
nioren. De resultaten, en dat 
is niet opzienbarend, zijn wis-
selend. Tegen de Stella van 
Buuren, al gelouterd met goe-
de resultaten, won hij met een 
mooie combinatie die direct 
beslissend was. Een fraai re-
sultaat derhalve. Eveneens tot 
een goede partij kwam Ber-
rie Bottelier tegen Joop Wind. 
Met een listige combinatie had 
hij al in het middenspel een 
schijf gewonnen. Een overwin-
ning lag in de lijn der verwach-
tingen. Maar Wind beschik-
te over de nodige compen-
satie die net voldoende bleek 
voor een puntendeling. Rick 
Hartman liet in zijn ontmoeting 
met Dana van der Wiele geen 
twijfel bestaan over wie er de 
sterkste was. Eerst won hij een 

schijf en vervolgens won hij af-
getekend. Jan Maarten Koorn 
en Jack van Buuren kwamen 
geen van beiden tot doorslag-
gevend voordeel. Na een boei-
end gevecht werden de punten 
gedeeld. Eveneens voor een re-
mise tekenden Cees van der 
Steen en Jan Apeldoorn. Ook 
hier bleef het evenwicht tot het 
einde bewaard zodat de remise 
een juiste uitslag was. 
Overige uitslagen: L. Bink-
horst–Marcel Doornbosch 1-1, 
B. van Bakel–E. Holkamp 1-1, P. 
Pippel–C. Pippel 0-2, S. Mol–K. 
de Vries 0-2, P. Smit–N. Schou-
ten 1-1, J. Schouten–P. Kok 1-1.

Competitienieuws 
Badmintonclub IJmond
IJmuiden - De afgelopen week 
zijn de teams van BC IJmond 
begonnen aan de laatste wed-
strijden van de badminton-
competitie. Met nog drie ron-
des te gaan staan het 2e team 
en het 5e team aan de leiding in 
hun poule. Team 4 staat 2e en 
team 1 en 3 staan op een vier-
de plaats. 
In de poule van team 1 blijft het 
spannend. Vorige week donder-
dag werd uit tegen Arcade in 
Almere met 4-4 gelijk gespeeld. 
De afstand met koploper Hoorn 
is maar zes punten (dit bete-
kent zes gewonnen partijen in 
een wedstrijd), maar dit is waar-
schijnlijk niet meer haalbaar. 
Het 2e team won zondag uit te-
gen Bavio met 2-6. Zij staan nu 
aan kop, maar met slechts één 
punt voor op De Shuttle. Team 
3 speelde vorige week dins-
dag thuis tegen De Kwakel en 
won met 5-3. Ze staan nu bei-
de met 57 punten op de vier-
de plaats. Team 4 speelde vori-
ge week donderdag in een ster-
ke zes ‘mans’ bezetting thuis 
tegen Badhoevedorp, dat met 
7-1 werd verslagen (zie foto). 
Het verschil van zeven punten 
met koploper Van Zijderveld is 
waarschijnlijk te groot om eind 
januari een kampioenschap 
te kunnen vieren. Dit kunnen 

de leden van het 5e team wel, 
als zij afgelopen dinsdag in de 
thuiswedstrijd tegen Zeeburg 
minimaal één partij wisten te 
winnen (de kopij moest dins-
dag al ingeleverd worden). Als 
het goed is, is de champagne al 
geconsumeerd! 
Donderdag 26 januari wordt de 
laatste thuiswedstrijd gespeeld. 
Team 4 speelt dan in sporthal 
IJmuiden-Oost tegen Wijk aan 
Zee, aanvang 20.00 uur. Voor 
meer informatie: 0251-205803. 
Zie ook www.bc-ijmond.nl.

Telstar Thuis in de Wijk
Vrijkaartjes voor 
gedupeerden De Mel
Velsen-Zuid - In overleg met 
Stichting Welzijn Velsen wil de 
Stichting Telstar Thuis in de Wijk 
een gebaar maken naar alle Vel-
sennoorders die zijn gedupeerd 
door de brand in buurtcentrum 
De Mel. Daarom stelt Telstar 

Thuis in de Wijk honderd toe-
gangskaarten beschikbaar voor 
de thuiswedstrijd van Telstar te-
gen Fortuna Sittard op vrijdag-
avond 20 januari.
Deelnemers aan de activiteiten 
en vrijwilligers van De Mel en 

peuterspeelzaal Pinokkio die in 
aanmerking willen komen voor 
een vrijkaart, kunnen zich de-
ze week tussen 09.00 en 17.30 
uur melden bij beheerder Marcel 
Borst in De Schulpen. Dit wijk-
steunpunt aan de Wijkerstraat-
weg 77 fungeert tijdelijk als de 
mini-Mel.
Op is op, dus kom snel. Per gezin 
zijn er maximaal twee kaarten 
beschikbaar. Zie www.telstart-
huisindewijk.nl voor meer infor-
matie over deze nieuwe stich-
ting voor maatschappelijke pro-
jecten.
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IJmuiden - Afgelopen zondag 
deed het paar Netanja Hillege 
met Pascal de Vries van dans-
centrum ter Horst mee aan een 
regionale danswedstrijd van de 
NADB. Zij gingen hiervoor naar 
Wijde Wormer. Bij de debutan-
ten vierde deden zij het uitste-
kend en bereikten de kwart fina-
le bij de ballroom dansen. Gelet 
op grote aantal deelnemers een 
prima resultaat. Wil je ook een 
wedstrijden dansen? Dat kan. 
Op 28 januari organiseert dans-
centrum Ter Horst een wedstrijd 
in haar school aan de Tromp-
straat 12. Zie ook www.danscen-
trumterhorst.nl.

Danstrofee 
voor danspaar 
van Ter Horst

Velsen-Zuid – Zaterdag 14 ja-
nuari deden veertien leden van 
sportvereniging Full Speed, af-
deling klootschieten, hun spor-
tieve plicht op de Beeckestijn 
route om de punten te vergaren. 
Dit parcours bevat alle segmen-
ten, van asfalt tot modder. Ook 
korte en verre worpen zijn mo-
gelijk. De beste werpers gooi-
en slecht en de zwakkere gooien 
de sterren van de hemel. Zwak-
keren zijn niet altijd vrouwen, 
mannen hebben meer kracht 
, maar vrouwen kunnen zuiver 
recht  gooien en halen daarmee 
ook verre worpen. Wie het bes-
te  was is Team 4 met Nico, Harm 
en Gerda, met 68 schoten en 26 
meter. Team 3 met, Jan Sch., Lia, 
Willem en Albert werd tweede 
met 70 – 26. Team 2 met Elly, Rob 
en Jan St. werd derde met 74 – 
59. Team 1 met Ingrid, Astrid, Ton 
en Ineke werd vierde met 87 – 
8. Op de agenda staat zondag 4 
maart de marathon.

Klootschieten

IJmuiden - De bingo en lote-
rij in speeltuin de Veilige Ha-
ven is zaterdag 21 januari. De 
aanvang is om 20.00 uur. Zaal 
open om 19.30 uur. Er zijn weer 
leuke prijzen te winnen. Woont 
u in IJmuiden en heeft u geen 
vervoer, dan kunt u contact 
opnemen met 0255-527010 of 
0255-518077. U wordt dan op-
gehaald en weer veilig thuis 
gebracht. 

Bingo en loterij

Actieposter vindt gretig aftrek 
SP Velsen in actie tegen 
verdwijnen zebrapaden
Velsen - De SP in Velsen is een 
actie begonnen om haar be-
zorgdheid te uiten over de plan-
nen om de zebrapaden op de 
Planetenweg in IJmuiden te 
schrappen. Volgens de partij zijn 
dit belangrijke oversteekplaat-
sen naar winkels, wijkcentra en 
scholen. Langs de Planetenweg 
zijn affiches opgehangen om de 
voorbijgangers te wijzen op het 
dreigende verlies aan veiligheid 
voor alle voetgangers. De actie-
poster vindt bovendien gretig af-
trek onder bewoners van de por-
tiekflats aan de Planetenweg, 
waar nu deur aan deur de ac-
tieposters worden opgehangen. 
Belangstellenden kunnen de 
poster binnenkort ook downloa-
den van: http://velsen.sp.nl.
Eerder trok Wijkplatform Zee- 
en Duinwijk bij wethouder Ven-
nik aan de bel over de toekomst 
van de zebrapaden en de mo-
gelijke relatie met de komst van 
Hoogwaardig Openbaar Ver-
voer (HOV) in Velsen. Volgens de 

wethouder is die relatie er niet 
en beschouwt hij de zebrapaden 
als een ‘schijnveiligheid’. De SP 
vraagt zich af waarom dat dan 
niet geldt voor alle andere zebra-
paden binnen de gemeente. De 
partij legt de link met HOV wèl 
en maakt zich grote zorgen om 
de veiligheid van de langzame 
weggebruikers, met name voet-
gangers en fietsers! 

Bijna Thuis Huis 
verhuisd naar klooster
Santpoort-Noord - Woens-
dag 28 december was een 
drukke dag voor de beide co-
ordinatoren en de ruim zes-
tig vrijwilligers van het Bijna 
Thuis Huis. Die dag werd ver-
huisd van Wulverderlaan 51 
naar het voormalige nonnen-
klooster Heideberg, gelegen op 
nummer 1 aan dezelfde laan in 
Santpoort-Noord.
Het was niet zo maar een ver-
huizing van meubilair, want 
ook de beide gasten, die mo-
menteel in het huis verblijven, 
verhuisden mee. De verpleeg-
kundigen van de Thuiszorg-
organisatie De ZorgSpecialist 
zorgden voor een deskundige 
begeleiding.
Met militaire precisie hebben 
de beide coördinatoren, Anne-
miek de Winter en Patricia Ver-
boom, de verhuizing voorbe-
reid. En alles is exact volgens 
plan verlopen. 
Het werk in het Bijna Thuis 
Huis wordt naast de twee be-
roepskrachten vooral door vrij-
willigers verricht. Zij verzorgen 
de gasten op een liefdevolle 
wijze. Tijdens de voorbereiding 
voor de verhuizing bleek dat 
de vrijwilligers nog veel meer 
talenten hebben. In de bouw-
commissie, de interieurcom-
missie, de P.R.-commissie en in 
de commissie fondsenwerving 
hebben zij heel hard gewerkt. 
Het nieuwe Bijna Thuis Huis is 
vooral dankzij hun enorme in-
zet een huis geworden waar 
het voor de zieke medemens 
goed toeven is.
Nadat de laatste bewoners hui-
ze Heideberg hebben verlaten, 
vond de noodzakelijke verbou-
wing van het pand plaats. Het 
personeel van de firma’s Rol-
vink, Wijnands & De Vilder en 
Maas hebben niet alleen hun 
uiterste best gedaan om het 
pand op 1 december op te le-
veren, maar hebben door hun 
deskundigheid en adviezen er 
ook voor gezorgd dat het voor-
malige nonnenklooster een 
echt Bijna Thuis Huis is gewor-
den.
In tegenstelling tot de vorige 
locatie biedt huize Heideberg 

een zee van ruimte. Waren in 
het vorige huis twee kamers 
voor terminaal zieke gasten 
aanwezig, nu biedt het nieu-
we huis zelfs ruimte voor vier 
gastenkamers. Alle kamers zijn 
heel doelmatig en schitterend 
ingericht. Aan iedere kamer is 
ook een badkamer gekoppeld. 
De kamers hebben de histori-
sche namen Brederode, Water-
land, Beeckestijn en De Zand-
haas gekregen.
Twee gastenkamers bevin-
den zich op de begane grond 
en twee zijn op de bovenver-
dieping ingericht. Om de gas-
ten efficiënt te verplaatsen is 
een lift aangebracht. Deze lift is 
een geschenk van de gemeen-
te Velsen.
Op de benedenverdieping be-
vindt zich ook een smaakvol in-
gerichte huiskamer. Een prach-
tige, grote kachel met een 
knetterend vuurtje zal zeker 
de sfeer verhogen. Gasten, die 
behoefte hebben zich terug te 
trekken, hebben gelegenheid 
in de stilteruimte tot zichzelf te 
komen. De toegangsdeur met 
een gekleurd glazen kruis her-
innert nog aan het kloosterle-
ven. In de voormalige kapel, 
waar voor de verbouwing nog 
een biechtstoel aanwezig was, 
is een vergaderkamer inge-
richt. Rondom het huis ligt de 
nieuw ingerichte tuin. Bij gun-
stig weer kunnen de gasten in 
hun bed genieten van flora en 
fauna. De beide coördinatoren 
en de vele vrijwilligers, geassi-
steerd door deskundigen, heb-
ben met elkaar een prachtig in-
gericht huis gemaakt. Het Bijna 
Thuis Huis heeft een zeer gast-
vrije uitstraling gekregen. De 
aankoop, de verbouwing en de 
inrichting hebben veel geld ge-
kost. Mede door toedoen van 
trouwe donateurs, kleine en 
grote sponsors is het mogelijk 
geworden dit Bijna Thuis Huis 
voor terminaal zieke mensen te 
realiseren. Een droom van het 
bestuur van Stichting Vrijwil-
ligers Terminale Zorg IJmond, 
de coördinatoren en de vrijwil-
ligers is werkelijkheid gewor-
den.

Luidruchtige start
van De Raddraaiers
IJmuiden - Vorige week woens-
dag werden alle Raddraaiers en 
echtgenotes in buurtcentrum De 
Dwarsligger ontvangen met een 
glaasje prosecco, een nieuwjaar-
stoespraak en daarna voorge-
steld aan twee heren in zwart/
rode outfit. De aanwezigen had-
den geen idee wat hun te wach-
ten stonden toen zij naar de gro-
te zaal gedirigeerd werden maar 
hun monden vielen open toen zij 
daar een hele grote hoeveelheid 
percussie-instrumenten aantrof-
fen. De heren van Pana Percussi-
on uit Alkmaar hadden een heel 
arsenaal aan conga’s, bongo’s, 
woodblocks, koebellen, tam-
boerijnen, chimes, shakers, cla-
ves, djembés en nog vele ande-
re exotische instrumenten uitge-
stald, zelfs een originele tamtam 
uit Haiti. Nadat de 40 aanwezi-
gen allen een instrument en de 
daarbij behoren ritme-instructie 
hadden ontvangen werd groeps-

gewijs een start gemaakt. Na de 
eerste proefsessie, die begeleid 
werd door percussionist Sydney 
op de timbalen, kwam het oer-
woudgeluid al redelijk goed tot 
leven maar nadat hij deze had 
omgewisseld voor een drietoni-
ge fluit en percussionist Jan had 
plaatsgenomen achter een com-
pleet drumstel werd het echt 
feest. Eerst nog in een rustig 
tempo maar daarna werden door 
Sydney en Jan de zaken iets an-
ders aangepakt. Het tempo werd 
steeds hoger opgevoerd en ein-
digde in een geweldige climax. 
Rode stralende gezichten was 
het resultaat en de dirigent van 
De Raddraaiers in opperste ver-
bazing dat zijn mannen, maar 
ook hun echtgenotes, tot zoiets 
in staat waren. 
Een betere start voor De Rad-
draaiers in het nieuwe jaar had-
den ze zich niet kunnen voorstel-
len.

Raadsplein live en in 
samenvatting op TV
IJmuiden - Op donderdag 19 
januari komt de gemeenteraad 
voor de eerste keer in dit nieu-
we jaar weer bij elkaar. Seaport 
TV is er bij en zal de raads-
vergadering zowel live uitzen-
den als een samenvatting ma-
ken. De live-uitzending begint 
donderdagavond om 19.20 uur 
met een korte voorbeschou-
wing. De samenvatting is van-
af zaterdagavond 21 janua-
ri tot en met donderdag 26 ja-
nuari dagelijks om 11.00, 17.00 

en 21.00 uur via Ziggo te zien 
op Seaport TV (zowel digitaal 
als analoog), of op elk gewenst 
moment via Uitzending Gemist 
op www.seaportplaza.nl. 
De lokale televisie zal ook aan-
wezig zijn bij de vier carrousel-
vergaderingen die op donder-
dag 26 januari plaats vinden. 
Hiervan wordt een reportage 
gemaakt, die de week erop is 
te zien op dezelfde tijdstippen 
en kanalen van Seaport TV.
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Velsen – De Visie op Velsen 2025 
geeft maar een globale richting 
weer. Inmiddels zijn al wat accen-
ten gelegd, zoals de visie Kennis-
rijk Werken, die zich richt op wer-
ken en werkgelegenheid op het 
gebied van kennis, hightech, on-
derzoek en toerisme. Daarbij is 
IJmuiden aangewezen als ‘me-
tropool’ van de gemeente Velsen. 
Door het vaststellen van agenda’s 
wordt afgesproken wanneer de-
len van de visie klaar moeten zijn 
en wat de doelen zijn. De Visie op 
Velsen wordt concreter door het 
vaststellen van tijdlijnen. In het 
voorjaar van 2012 moet de Visie 
op Velsen zijn uitgewerkt. Het af-
gelopen jaar is al veel gebeurd in 
de vorm van het aansturen, bij-
eenkomsten met burgers en be-
trokkenen. Ook werden bedrij-
ven en organisaties nauwer be-
trokken bij de Visie. Om tot de 
woonvisie te komen is in novem-
ber 2011 van gedachten gewis-
seld met de gemeenteraad en 
belanghebbenden, zoals woon-
corporaties. Daaruit vloeit een 
beleidsdoelstelling en discus-
sienota voort, die in maart 2012 
als woonvisie zal worden voor-
gelegd aan de gemeenteraad. 
Ook in 2012 wordt gestart met 
de ontwikkeling van een strategie 
voor beroepsonderwijs. ‘Hoe kan 
men een doorgaande lijn VMBO, 
MBO, HBO maken voor technisch 
en maritiem onderwijs en de link 
naar het bedrijfsleven leggen?’ is 
een van de vragen. De doelstel-
ling van de strategische agenda 
leven is zeer breed en gaat onder 
meer over participatie, sociale sa-
menhang, zorg, gezondheid, pri-
mair onderwijs en sport. Dezelfde 
agenda voor wonen behelst on-
der andere woonbeleid, woning-
markt, openbare ruimte, milieu, 
scholen en winkels. Dan is er nog 
een strategische agenda werken 
die inhoudt: economie, toerisme, 
recreatie, werkgelegenheid, be-
roepsonderwijs en verkeer. Voor 
alle drie de agenda’s geldt: wat 
gaan we doen? En: ‘Wat hebben 
we aan het eind van de agenda 
bereikt?’ De huidige vastgestelde 
agenda’s gaan over de periode 
2012 tot 1 januari 2016. Het colle-
ge van B&W wil dan al een aantal 
resultaten hebben behaald. (Ka-
rin Dekkers)

Visie op Velsen 
krijgt vorm

Regio - De politie heeft zon-
dagmiddag tussen 15.00 uur en 
17.00 uur een verkeerscontrole 
gehouden op de Parallelweg in 
Beverwijk. Hierbij controleerden 
de agenten op het negeren van 
het rode verkeerslicht, het ver-
keerd voorsorteren en een com-
binatie hiervan. In totaal werden 
40 boetes uitgeschreven waar-
van 19 voor door rood rijden, 16 
voor verkeerd voorsorteren en 
vijf voor de combinatie van de-
ze overtredingen. De controles 
worden de komende tijd bij re-
gelmaat herhaald.

Controle

DKV-Jeugdnieuws
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag was een goede dag voor vrij-
wel alle jeugdteams. De F1 speel-
de in Zaandam tegen ZKC F1. Zij 
wonnen met 5-2. De F1 staat fier 
aan kop in hun poule. De E2 ver-
loor helaas ruim van OKV. Volgens 
coaches Nienke en Tessa wordt 
er heel hard getraind en gaan de 
meiden hard vooruit. 
De E1 won met 5-0 van Fiks E3. De 
tegenstander uit Oegstgeest werd 
door goede aanvallen en gecon-
centreerd verdedigen verslagen. 
Doelpunten zijn gemaakt door 
Thijs, Noah en Eva. De D1 speelde 
tegen Oosterkwartier. DKV D1 en 
Oosterkwartier spelen regelma-
tig tegen elkaar en zijn zeer aan 
elkaar gewaagd. Deze keer trok 
DKV weer aan eht langste eind. 
Oosterkwartier werd met 5-7 ver-

slagen. De C2 won haar wedstrijd 
ook, ditmaal van Aurora C3. Ie-
dere week wordt er hard gewerkt 
en dat werpt zijn vruchten af. Met 
een nipte overwinning van 5 tegen 
4 werd Aurora in een spannende 
wedstrijd verslagen. Daarna speel-
de de C1 van DKV ook tegen Au-
rora, maar dan tegen de C2 van 
de Haarlemse vereniging. Na een 
matte eerste helft, waar er door 
beide ploegen maar een keer werd 
gescoord, liep DKV in de tweede 
helft terecht uit door doelpunten 
van Emma en Matthijs. 
Op 14 januari speelde de selec-
tie thuis ook een belangrijke wed-
strijd. Bij deze spannende gebeur-
tenis was de E1 team van de week. 
Mede door hun inbreng won zo-
wel het eerste als tweede team van 
DKV van VZOD. 

‘Inzameling kerstbomen 
vaak te laat’, zegt D66
Velsen - Els Zorgdrager van D66 
Velsen heeft aan het college vra-
gen gesteld over de inzameling en 
verbranding van de kerstbomen in 
Velsen 
Volgens de gemeenteberichten 
worden de inwoners van de ge-
meente Velsen in de gelegenheid 
gesteld om op woensdag 11 ja-
nuari hun kerstboom in te leve-
ren op een aantal punten in IJmui-
den. Vervolgens zijn er op 11 janu-
ari gelijktijdig twee kerstbomen-
verbrandingen, te weten op het 
grasveld aan de Heerenduinweg 
en op het grasveld aan de Hage-
lingerweg. Inwoners die niet in de 
gelegenheid zijn om de kerstboom 
te brengen of niet willen dat hun 
boom verbrand wordt, kunnen op 
zaterdag 14 januari aanstaande 
de boom op de vuil ophaalplekken 
leggen en deze wordt vervolgens 
opgehaald door HVC.
Zorgdrager vindt dit rijkelijk laat. 
Bomen worden door veel inwo-
ners direct na de 1 januari opge-
ruimd en komen op straat te lig-
gen. Het duurt vervolgens nog 
een dag of tien voordat de bomen 
kunnen worden ingeleverd of nog 
langer voordat ze worden opge-
haald. Het risico van brandstich-
ting wordt hierdoor behoorlijk ver-
hoogd. Jeugd verzamelt de bo-
men en steekt deze in de brand. 

Een voorbeeld is een kerstbomen-
verbranding aan de geul, onder de 
brug, begin januari. Daarnaast vin-
den er twee kerstbomenverbran-
dingen op 14 januari gelijktijdig 
plaats. Dit vraagt volgens ons om 
extra inzet van de brandweer om 
deze branden goed te beheersen. 
De volgende vragen heeft zij aan 
het college gesteld:
1. Is het college het met ons eens, 
dat het inzamelen en verbranden 
van de kerstbomen veel te laat 
is dit jaar en dit directe gevolgen 
heeft voor de veiligheid i.v.m. het 
verbranden van kerstbomen door 
de jeugd? 
2. Waarom is er niet gekozen om 
de kerstbomen op 5 januari te ver-
zamelen en op 6 en/of 7 januari op 
te halen zodat bijvoorbeeld op vrij-
dag 7 januari de kerstbomenver-
branding plaats had kunnen vin-
den? 
3. Waarom is er voor gekozen om 
de beide kerstbomenverbrandin-
gen op het zelfde tijdstip plaats 
te laten vinden. Wordt hierdoor de 
brandweer niet extra belast en zijn 
extra manuren nodig nu er geen 
vrijwillige brandweer meer is? 
4. Is het college het eens met D66 
Velsen dat de kerstbomeninzame-
ling en verbranding volgend jaar in 
de week van 1 januari plaats moet 
vinden?

Afscheidsconcert 
van Liesbeth List
IJmuiden - Liesbeth List is vrij-
dagavond (20 januari) met haar 
nieuwste én bejubelde theater-
concert in Stadsschouwburg 
Velsen te zien. Het zal ook met-
een haar laatste grote tournee 
zijn. Dit heeft de zangeres be-
kend gemaakt in een interview 
met het NOS-journaal. 
,,Op een gegeven moment 
moet je nu eenmaal ophouden.” 
Maar voor het zo ver is, wil de 
Grande Dame van het chan-
son graag haar 70ste verjaar-
dag met het publiek vieren. Be-
geleid door een groot aantal 
muzikanten en onder het mot-
to ‘Non je ne regrette rien’, trak-
teert zij het publiek op de ju-
welen uit haar oeuvre. Liesbeth 
List is een van onze weinige 
échte zangdiva’s. In haar glans-
rijke carrière is zij onlosmakelijk 
verbonden met de legendari-
sche Ramses Shaffy. Maar ook 
stond zij aan de zijde van groot-
heden als Jacques Brel, Mi-
kis Theodorakis, Charles Azna-
vour en Tom Jones. Liesbeth is 
in december 70 jaar geworden. 
Albert Verlinde produceert voor 
die gelegenheid een jubileum-
concert dat exclusief in een be-
perkt aantal theaters te zien zal 
zijn. Stadsschouwburg Velsen 
is er trots op dat ‘La List’ ook 
IJmuiden aandoet. En stelde 
twee vragen aan de diva:
Hoe vindt u het om terug te ke-
ren naar IJmuiden? Liesbeth 
List: ,,Dat is altijd een feest. Ik 
ben goed bevriend met Jacob 

Bron (directeur Stadsschouw-
burg Velsen) en na afloop van 
de voorstelling drinken we altijd 
nog een borrel met elkaar. Het 
is echt thuiskomen in IJmuiden; 
het publiek is erg fijn en ik kom 
er al jaren.”
Kijkt u uit naar uw Jubileum-
concert? Liesbeth List: ,,Ja, ze-
ker! Ik mag eindelijk een con-
cert geven. Ik heb heel lang Pi-
af gedaan waar ik iemand an-
ders speelde. Nu mag ik - zoals 
ik dat zelf graag noem - knallen 
op het toneel. Dat is voor mij 
echt genieten, want mijn band 
is ontzettend goed. Wij zijn so-
listen onder elkaar en krijgen 
op die manier het publiek altijd 
geweldig mee!”
Zie ook www.stadsschouw-
burgvelsen.nl. (foto: Feriet 
Tunc)

Eigen parkeerplaats 
voor verloskundige?
Santpoort-Noord – Wethou-
der Ronald Vennik wees vorig 
jaar een aanvraag voor een ei-
gen parkeerplek bij het thuis-
adres van een verloskundige in 
Santpoort-Noord af, omdat de 
wet geen mogelijkheid biedt 
om dit te regelen. Ook vond 
hij dat er beperkt moet wor-
den omgegaan met het toe-
kennen van aparte parkeer-
plaatsen. Want wat doe je als 
er toch iemand anders, midden 
in de nacht, op zo’n parkeer-
plek staat? Bel je dan de politie 
voor een bekeuring, een par-
keerklem of een sleepwagen? 
Elke regeling heeft een gevolg. 
Voor verloskundige Heerink uit 
Santpoort-Noord gold als re-
den voor de aanvraag het feit 
dat ze veel moet meenemen als 
ze op weg moet voor een thuis-
bevalling.
In de gemeente Velsen is het 
mogelijk een eigen parkeer-
plek aan te vragen voor ge-
handicapten bij de woning, of 
voor huisartsen, maar dan wel 
bij hun werkplek en niet bij 
hun woning. De Santpoortse 
verloskundige stapte na jaren 
van pittig overleg naar de rech-

ter en deze besloot onlangs 
dat de verloskundige een goe-
de grond heeft voor haar aan-
vraag. Het college van Burge-
meester & Wethouders gaat 
niet in hoger beroep over de-
ze uitspraak.
Maar nu blijft de vraag hoe 
de wet moet worden aange-
past voor dit zogenaamde ver-
gunningparkeren? Gemeen-
teraadslid Floor Bal van LGV 
vond het wel een uitdaging 
om het parkeerbeleid zo te be-
schrijven dat er toch moge-
lijkheden komen. Donderdag-
avond zal de gemeenteraad 
zich buigen over dit voorstel. 
Voor Floor Bal wordt dit span-
nend, want in een eerdere be-
handeling van het voorstel wil-
den alle fracties, behalve LGV, 
de uitspraak van de rechter af-
wachten. 
Floor Bal heeft de parkeerver-
ordening zo herschreven dat 
het bepaalde doelgroepen, zo-
als verloskundigen, de juridi-
sche mogelijkheid biedt een 
parkeervergunning bij huis aan 
te vragen. Zie donderdag het 
resultaat in de raadscarrousel. 
(Karin Dekkers)
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F-proeven verreden bij 
Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Afgelopen zondag 
organiseerde Hippisch Centrum 
Velsen F1 tot en met F4 dressuur-
proeven voor de jeugd.
Vijfentwintig kinderen hadden zich 
opgegeven voor de dressuurproe-
ven. Om 13.00 uur begon de wed-
strijd met de rubriek F4 en F3. 
In deze rubriek werden ex aquo 
knap eerste Jody Burger in de F3 
met de pony Lucky met 224 pun-
ten en Isabelle Wakkers met Pe-
notti in de F4 met 224 punten. Een 
fraaie tweede plaats was voor Sis-
ka Hulsman in de F3 met Red Rab-
bit met met 222 punten. Priscilla 
Mossel behaalde met Penotti in de 

F3 221 punten en mocht de derde 
prijs mee naar huis nemen en tot 
slot was er een vierde plaats voor 
Dominique Oorthuis met Lucky in 
de F4 met 220 punten.
Daarna volgde de rubriek F2 en F1. 
Het oranje rozet met een fraaie be-
ker voor de eerste prijs ging naar 
Lisa Schoone met de pony Diva in 
de F2 met 240 punten. Lara Mee-
kel werd tweede eveneens met Di-
va in de F2 met 233 punten en de 
derde prijs ging naar Kim van Loon 
met Galupy in de F2 met 226 pun-
ten. Sterre Slobbe met Diva werd 
uiteindelijk vierde in de F1 met 225 
punten.

Stop de stapeling
Velsen - Velsen gaat 230.000 
euro bezuinigen op Bijzon-
dere Bijstand, zo heeft de ge-
meenteraad in december be-
sloten. Wim Polman, voorzit-
ter Gehandicapten Beraad Vel-
sen, en lid van de WMO-raad, 
werd gealarmeerd door dit be-
richt, want hij had het niet zien 
aankomen. En dat terwijl hij al-
le gemeenteraadszaken op de 
voet volgt. Dit is echter niet in 
de carrousel behandeld. 
Polman:,,Mede door de in-
breng van Gehandicapten Be-
raad Velsen is er de regeling 
Tegemoetkoming Gehandicap-
ten en Chronisch Zieken. Nu 
wordt deze tegemoetkoming, 
van oorspronkelijk 250 euro, 
zonder overleg gehalveerd en 
is er ook een drempelbedrag 
van 125 euro vastgesteld. Dit 
stuit ons tegen de borst. Samen 
met de gemeenteraad hebben 
wij invulling gemaakt voor de 
700.000 euro aan bezuinigin-
gen op  WMO-gelden, dus je 
kunt niet zeggen dat wij weg 
lopen voor problemen.
Ik krijg de indruk dat de ge-
meente zich wil verschuilen 
achter de Wet Tegemoetko-
ming Chronisch Zieken en Ge-
handicapten van het Rijk, maar 
dat is een regeling waarbij men 
eerst 1000 euro moet betalen 
en vervolgens 300 euro terug-
krijgt.
De bezuinigingen treffen ons 
allen. Maar mensen met een 
chronische ziekte of handi-
cap worden nog meer de du-
pe, door de stapeling van ex-
tra maatregelen. Ziektekosten: 
zorgtoeslag omlaag, uit het ba-

sispakket verdwijnen fysiothe-
rapie en psychische hulp. Ver-
der gaan de cliënten die in een 
instelling verblijven huur beta-
len; ook voor hulpmiddelen en 
andere voorzieningen zal be-
taald moeten worden. De Wa-
jong wordt gedeeltelijk uitge-
kleed. Het aantal plaatsen in 
sociale werkvoorzieningen zal 
fors omlaag gaan. Begeleiding 
van mensen met een matige 
tot zware beperking gaat van 
de AWBZ naar de WMO en zal 
dus door gemeenten verzorgd 
moeten worden. Wij vinden dit 
genoeg. Stop de stapeling!
Op 9 januari is dit onderwerp 
van gesprek geweest in de 
WMO raad. Ter verdediging 
werd ingebracht dat de ge-
meenteraad begin november 
hiermee heeft ingestemd. Ik 
denk zonder dat ze dat wisten? 
Ook werd verteld dat de Cliën-
tenraad om advies is gevraagd. 
Ik heb de voorzitter gesproken 
en hij vertelde mij dat hij met 
een voldongen feit werd ge-
confronteerd.
Op de volgende WMO raad op 
13 februari komt dit punt terug 
met uitleg van de heer Rob Bijl, 
ambtenaar van de gemeen-
te Velsen. Dit is natuurlijk altijd 
goed. Maar de ambtenaren ne-
men geen besluiten; dat doet 
de politiek. 
Ik stuur daarom alle fracties 
hierover een brief. Dit zijn geen 
zaken voor achterkamertjes; 
onze doelgroep heeft minstens 
het recht en verdient de kans 
te weten wat de politiek er van 
vindt. Hierin neem ik het voor-
touw.’’

Nieuw bestemmings-
plan Santpoort
Santpoort – Het nieuwe be-
stemmingsplan De Leck en De 
Bergen in Santpoort-Noord en 
-Zuid heeft veel reacties opge-
leverd. Het college van B&W 
heeft het plan deze week het 
definitieve plan aan de ge-
meenteraad ter goedkeuring 
gegeven. Het bestemmings-
plan behelst veel groengebied, 
zoals het landelijk gebied langs 
de Wüstelaan, het Burgemees-
ter Rijkenspark en het gebied 
van Het Terras. In Santpoort 
zijn ze zuinig op groen en dus 
werd zeer kritisch meegeke-
ken naar het nieuwe bestem-
mingsplan. Een groot deel was 
gericht op de Bosbeekschuur 
bij de Zandhaas, waar nu ho-
reca is toegestaan. Er was veel 
onrust over de vorm van hore-
ca. Nu is besloten dat er klein-
schalige horeca is toegestaan. 
Ook over het agrarisch gebied 
langs de Wüstelaan was onrust. 
Tot juni 2011 was het gebied 
een ecologische verbindings-
zone, zoals vastgesteld door 
de provincie. De gemeente Vel-
sen kreeg de opdracht van de 

provincie het gebied niet te la-
ten ‘verfrommelen’ en de flora 
en fauna te behouden. Daar-
om is bijzondere aandacht be-
steed aan de inrichting van het 
agrarisch gebied. Paardenbak-
ken en bouwsels mogen daar-
om alleen dicht bij bestaande 
bouw worden geplaatst. Wet-
houder Verkaik kon dinsdag 
niet vertellen of deze nieuwe 
regel consequenties heeft voor 
paardenbakken of gebouw-
tjes die er al staan. Wel zei hij 
dat alle maatregelen in goed 
overleg zijn vastgesteld en dat 
het om ‘haalbare oplossingen’ 
ging.
Een beetje uit deze buurt, maar 
de grond voor buurthuis Het 
Terras valt toch binnen het be-
stemmingsplan De Leck en De 
Bergen. Met de vaststelling van 
het bestemmingsplan kan de 
herbouw van Het Terras begin-
nen.
Het nieuwe bestemmingsplan 
beperkt bedrijfsuitbreidingen 
om het groen in deze dorps-
kernen te bewaren. (Karin Dek-
kers)

Velsen – De gemeente Velsen 
heeft zich op 19 januari 2010 al 
aangesloten bij het Regionaal 
Convenant Decentrale Aanpak 
Georganiseerde Misdaad in de-
ze regio. Deze regio behelst Am-
sterdam, Kennemerland, Noord-
Holland Noord en Zaanstreek-
Waterland. Op die manier wordt 
georganiseerde criminaliteit 
vanuit een bredere basis aan-
gepakt door gemeenten, politie, 
justitie en opsporingsdiensten 
als Fiod en Siod. Het convenant 
eindigde op 31 december 2011. 
Het ministerie van Veiligheid en 
Justitie gaat deze aanpak steu-
nen, door subsidie aan RIEC 
(Regionaal Informatie- En Ex-
pertisecentrum Noord-Holland) 
en LIEC (Landelijk Informatie- 
en Expertisecentrum. Wel zal het 
RIEC in de toekomst worden op-
gesplitst in twee regio’s: Am-
sterdam-Amstelland en Noord-
West Holland, waaronder Velsen 
zal gaan vallen. De nieuwe orga-
nisaties zouden eind 2012 klaar 
moeten zijn om te gaan functi-
oneren. Deze organisaties zullen 
veel samenwerken bij het effec-
tief aanpakken van organisaties 
die zich bezig houden met bij-
voorbeeld drugshandel, prostitu-
tie en andere criminele activitei-
ten. (Karin Dekkers)

Georganiseerde 
criminaliteit

Live optreden bij RTV/NH
TV-debuut voor 
Zanggroep Voices
Velsen - Een bijzonder en mu-
zikaal weekend voor Zanggroep 
Voices uit IJmuiden. Afgelopen 
donderdag werd het bestuur to-
taal onverwacht gebeld door 
de redactie van het programma 
Noord Hollands Diep van RTV/
NH. Zij wilde in de uitzending van 
vrijdagmiddag een item wijden 
aan de Korendagen in Paradiso. 
Van de bijna 150 koren die aan de 
Korendagen meededen hebben 
ze Zanggroep Voices  benaderd 
voor een interview en een live op-
treden in de studio in Amsterdam.
Het  bestuur heeft alles op alles 
gezet om de leden op tijd te in-

formeren over dit buitenkansje. 
En het lukte! Op vrijdagmiddag 
maakte Zanggroep Voices haar 
tv-debuut in een live-optreden 
met het nummer ‘Don’t stop’ van 
Fleedwood Mac. 
Op zaterdag werd opnieuw koers 
gezet naar Amsterdam voor een 
optreden in poptempel Para-
diso. Ondanks dat het optreden 
al vroeg in de middag plaats-
vond zat zowel de zaal als het bal-
kon helemaal vol en bracht Zang-
groep Voices een afwisselend 
programma waar het publiek met 
volle teugen van heeft genoten. 
Zie ook www.zanggroepvoices.nl 

The Smugglers 
spelen derby 
tegen Haarlem
Velsen - Zondag 22 januari 
speelt rugbyclub The Smugglers 
tegen rugbybuur Haarlem. Om 
14.30 uur is de kick-off van de-
ze streek derby. Voor The Smug-
glers is het een belangrijke wed-
strijd om de doelstelling voor dit 
seizoen veilig te stellen. De doel-
stelling dit seizoen is eindigen in 
de top 5. Momenteel, met nog 4 
wedstrijden te gaan staan The 
Smugglers op de vijfde plaats. 
Wat een prima prestatie is ge-
zien de zware poule dit seizoen. 
Het jonge en vernieuwde team 
lijkt nu de vruchten te plukken 
van de vele trainingsuren die er 
het afgelopen jaar zijn ingesto-
ken. De onervaren spelers weten 
de ervaring spelers goed in het 
veld te vinden, ze hebben elkaars 
vertrouwen. Ondanks de vele 
nieuwe spelers, zijn we bij The 
Smugglers nog steeds op zoek 
naar geïnteresseerde die het 
leuk vinden om mee te trainen. 
Zo kom je meer te weten over dit 
geweldige spel. Je kunt natuur-
lijk ook gewoon langskomen om 
een wedstrijd bij te wonen. Zon-
dag is de uitgelezen mogelijk-
heid om een mooie wedstrijd te 
komen kijken. Het sterk gemoti-
veerde team is van plan een ste-
vige strijd tegen Haarlem te le-
veren. Wil je erbij zijn? Kom dan 
langs bij rugbyclub The Smug-
glers, Broeklanden 2 in Velser-
broek.
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In2disco viert 
lustrum met 
Miss Brown 
en Silverius
IJmuiden - Op zaterdag 10 
maart trilt het monumentale Tha-
lia Theater in IJmuiden weer op 
haar grondvesten. Na vier uitver-
kochte edities viert In2disco haar 
eerste lustrum met twee gewel-
dige dj’s: Miss Brown en Silveri-
us. Het wordt een feest dat voor 
de liefhebbers van disco classics 
en 90’s grooves aanvoelt als een 
warm bad! De organisatie van 
In2disco is erin geslaagd om één 
van de meest in het oog sprin-
gende dj-talenten van Amster-
dam vast te leggen. Miss Brown 
mixt zo makkelijk dat ze zich in 
korte tijd bij de beste vrouwelijke 
dj’s van haar generatie heeft ge-
schaard. Begonnen in dj-kweek-
vijver van Dansen Bij Jansen 
draait de charmante Miss Brown 
(Raphaella Brown, foto) inmid-
dels in tal van clubs haar gevari-
eerde mix van jazz, r&b, hip-hop, 
soul, funk, disco en dance. Silve-
rius behoort al jaren tot de bes-
te classics-dj’s van ons land. De 
Amsterdammer maakt zijn sta-
tus iedere zaterdagavond waar 
in het programma Floorfillerz op 
Radio Veronica. Silverius begon 
al op jonge leeftijd met draaien. 
Op zijn twintigste kreeg hij een 
baan bij de bekende Amster-
damse platenzaak Rhtyhm Im-
port, waar hij altijd toegang had 
tot de nieuwste platen. Eind ja-
ren ‘90 werkte hij voor MTV en 
3FM. Ondertussen draaide hij in 
vrijwel al grote discotheken in 
binnen- en buitenland. Het im-
posante filmdoek is tijdens In-
2disco gereserveerd voor Dirty 
Brown Visuals. Deze vj is gespe-
cialiseerd in het creëren van de 
juiste sfeer met behulp van beel-
den, graphics en kleuren. Dir-
ty Brown Visuals was onder an-
dere verantwoordelijk voor de vi-
suals bij We All Love 80’s & 90’s 
en de concerten van Ferry Cor-
sten in Ahoy. Kaarten voor In-
2disco kosten 17,50 euro en zijn 
verkrijgbaar bij Restaurant & Ho-
tel Augusta, Indigo Style en Bre-
derode Sport. Online bestellen 
kan via www.thaliatheater.nl (re-
serveringskosten 1,10 euro per 
kaart). Het feest duurt van 21.00 
tot 03.00 uur. In2disco wordt me-
de mogelijk gemaakt door Indi-
go Style.

Informatiebijeenkomst
Bedevaarten naar Lourdes
Regio - De Lourdesgroep Haar-
lem en omstreken organiseert 
in samenwerking met de Stich-
ting Organisatie Limburgse Be-
devaarten dit jaar weer een bus-, 
trein-, en vliegreis naar Lourdes.
Van 31 augustus tot 7 september 
wordt de treinreis begeleid door 
de medewerkers van de Lour-
desgroep. Hier kunnen ook men-
sen aan deelnemen die niet zo 
goed ter been zijn. Voor uw kof-
fer wordt gezorgd en indien u 
een rolstoel wilt in Lourdes kan 
dat natuurlijk ook. En als u zelf 
geen ‘duwer’ heeft dan duwen 
de medewerksters uw rolstoel. 
Vertrokken wordt vanuit Haarlem 
met een touringcar naar station 
Den Bosch, waar de Lourdes-
trein vertrekt. Tevens is het mo-
gelijk met het vliegtuig te gaan 
en in hetzelfde hotel te logeren 
als de treinreizigers. 
Ook wordt dit jaar weer een 
10-daagse busreis georgani-
seerd van 1 tot en met 10 juni. 
De negende dag wordt doorge-
bracht in Parijs. Indien er niet 

voldoende aanmeldingen zijn 
voor de 10-daagse busreis, wordt 
de reis omgezet in een 9-daagse 
busreis. De dag in Parijs vervalt 
dan. Dit is een bedevaartreis met 
toeristisch karakter. Een prachti-
ge reis door het mooie Frankrijk. 
Maar ook hier geldt dat het mo-
gelijk is met het vliegtuig te gaan 
en in hetzelfde hotel te logeren 
als de busreizigers. 
Op zondag 22 januari wordt een 
informatiebijeenkomst georgani-
seerd over de reizen naar Lour-
des. Tijdens de bijeenkomst 
wordt een presentatie gegeven 
over het leven van Bernadette, 
het verloop van de reizen en over 
Lourdes. De bijeenkomst begint 
om 14.00 uur in Parochie Johan-
nes de Doper, Amsterdamstraat 
59 in Haarlem.
Voor verdere inlichtingen en het 
aanvragen van een uitgebrei-
de brochure kan men terecht bij: 
Theo en Rina van der Veldt, tel. 
023-5244132 of Irene Helmond, 
tel. 023-5335005. Zie ook www.
lourdesgroephaarlem.nl.

Voorwoord Jan Poortvliet
Telstar-Fortuna Sittard
Het is ongelooflijk moeilijk om 
na een week met zo’n grote te-
leurstelling een verhaal te moe-
ten schrijven. Ik wil graag begin-
nen met het aanbieden van mijn 
excuses voor onze prestatie van 
afgelopen vrijdag in Dordrecht. 
Nimmer hebben wij ons norma-
le niveau gehaald waardoor we 
achter de feiten hebben aange-
lopen en het er geen moment in 
heeft gezeten. De omstandighe-
den waarin beide ploegen moes-
ten voetballen waren en zijn erg 
triest. Theo Bos is een gewaar-
deerde collega en het is voor mij 
ook een grote klap dat hij met 
deze vreselijke ziekte te maken 
heeft. Ook hier zou ik hem graag 
een hart onder de riem willen 
steken.
We zullen verder moeten, vrijdag 
achter ons laten en ons voor de 
volle 200% richten op de volgen-
de tegenstander: Fortuna Sittard. 
We spelen thuis en de mensen 
hebben iets van ons te verwach-
ten. De jongens moeten extra ge-
motiveerd zijn om het gras op te 
vreten, om de drie punten te pak-
ken en om het publiek te verma-
ken. Met de terugkeer van Frank 
Korpershoek op het middenveld 
hoop ik dat de ervaring en klas-
se daar de doorslag gaat geven 
en het team een extra boost ge-
ven. Wanneer wij weer over Dan-
ny Schenkel kunnen beschik-
ken durf ik niet te zeggen. Dan-
ny heeft een terugslag gehad in 
zijn revalidatie en wij zullen het 
een en ander moeten afwach-
ten. Een aantal spelers hebben 
te maken met kleine pijntjes of 
zitten tegen hun terugkeer aan. 

Lange tijd hebben we het zonder 
Andrzej Ornoch moeten doen, ik 
hoop vrijdag over hem te kunnen 
beschikken. 
Fortuna Sittard is een gevaarlijke 
ploeg met enorm veel kwaliteiten. 
Eerder dit seizoen wonnen wij in 
Sittard, maar had het in de eer-
ste helft ook de hele andere kant 
kunnen opgaan. De goede twee-
de helft van onze kant heeft de 
doorslag gegeven waardoor wij 
drie hele belangrijke punten wis-
ten binnen te halen. Vrijdag wil-
len wij die punten opnieuw beha-
len tegen Fortuna Sittard. Op het 
trainingskamp in Marbella heb 
ik kunnen zien dat wij ook over 
enorm veel kwaliteit beschikken, 
het moet er alleen wel op het 
juiste moment uitkomen. Vrijdag 
is die dag dat de kwaliteiten er 
uit moeten komen.
Ik hoop u allen vrijdag te zien, la-
ten wij er met zijn allen voor zor-
gen dat deze periode onze perio-
de gaat worden! 
A.s. vrijdag krijgt iedere bezoeker 
van de wedstrijd een cadeautje 
namens Telstar.

Alle 13 Dood
‘Diggin up the Hits’
in het Witte Theater
IJmuiden - ‘Alle 13 Dood’ is een 
nieuw concept waarbij muzikan-
ten uit de regio hun overleden mu-
ziekhelden eren. Want over de do-
den niets dan goeds! Noem een 
Jim Morrison, Janis Joplin, Amy 
Winehouse, Kurt Cobain, Otis Red-
ding, Frank Zappa, Willy DeVil-
le, Andre Hazes, Tol Hansse, John 
Lennon, Muddy Waters, Jeff Buck-
ley, etc. Méér dan 13 zangers, gi-
taristen en zangeressen geven op 
zaterdag 25 februari, om 21.00 uur, 
een intense live uitvoering van een 
hit van hun overleden held of hel-
den. Een avond barstensvol me-
lancholie, passie en geluk (op het 
grote podium) in het Witte Thea-
ter. Surf op facebook naar ‘alle-
13dood’ en check of er al een defi-
nitieve speellijst is! Staat ‘Sex Ma-
chine’ er bijvoorbeeld op? Of ‘Va-
lerie’? Of ‘Demasiado Corazon’? 
‘Lilac Wine’ misschien? Een nu al 
legendarisch evenement, gewijd 
aan het leven en de muziek van de 
dode muziekhelden. Er doen maar 
liefst 26 muzikanten mee, we noe-
men een aantal regionale beken-

den: Fred Koridon, DirkJan Vennik, 
Simone Snel, Karel Effern, Peter 
Schrama, Danny Vlaspoel, Fran-
cis Handgraaf, Sue The Night, Za-
zi, Erik Bolland, Fabiana Dammers, 
the list goes on and on. Leden van 
de band ‘Als de Brandweer’ vor-
men de basis. Organisatie: Edwin 
Rijs. Meer weten? Stuur dan een 
berichtje, wil je zelf deel uitmaken 
als muzikant van een avond ‘Alle 
13 Dood’, stuur dan een demo mp3 
naar info@audiomaniacs.nl.
Entree: 9 euro (7 euro met kor-
tingskaarten).

P.F. Thomése boeit 
Gymnasium Felisenum
Velsen-Zuid - ‘Na de middel-
bare school was ik ongeschikt, 
maar voor wat?’ Op de jaarlijkse 
schrijversavond van het Gymna-
sium Felisenum boeide P.F. Tho-
mése het publiek van boven-
bouwleerlingen en hun ouders 
met deze en andere prikkelende 
uitspraken. 
De avond, voorbereid door zes-
deklassers, werd ingeleid door 
Josanne Mossink, die een helde-
re introductie op het werk van de 
schrijver gaf. De auteur vertelde 
vervolgens met een licht aarze-
lende ironie geestig en trefzeker 
over zijn schrijverschap. ‘In een 
omweg kun je jezelf kwijt in het 
personage: je bent het en je bent 
het niet’, was een van zijn behar-
tenswaardige uitspraken. Twee 
andere: ‘Je leert een stijl niet aan, 
maar af. Waarom je trouwens tot 
een stijl beperken?’ En: ‘Het leu-
ke van ideeën is dat je ze heel 
snel hebt!’ 
In de pauze van deze geani-

meerde avond werden zijn boe-
ken verkocht en signeerde Tho-
mése op verzoek. 
Het tweede deel werd geopend 
met een hoorspel van een frag-
ment uit zijn laatste roman, met 
illustraties van Laurence Herfs. 
Gijs Jansen en Su Tepebasi le-
verden de stemmen voor deze 
door Jaap de Jonge strak gere-
gisseerde uitvoering. Daarna on-
dervroeg Stan Putman de schrij-
ver over zijn veranderde houding 
ten opzichte van autobiografisch 
schrijven, Maartje Visser ver-
baasde zich over twee uiteenlo-
pende novellen in een band en 
Louise Vierstraete voelde hem 
aan de tand over zijn liederlijke 
queeste met J. Kessels. Haarlem 
is de plaats waar zich De wel-
doener afspeelt, zo ontfutselde 
Jur Peppels de auteur. De avond 
werd gepresenteerd door Mar-
ley Hasselbach, die niet in gerin-
ge mate aan de levendigheid bij-
droeg.
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Kerstboomverbranding IJmuiden
‘Dit is pure nostalgie’
IJmuiden – Vorige week 
woensdag vond onder grote be-
langstelling de jaarlijkse kerst-
boomverbranding plaats, op het 
veldje langs de Heerenduinweg. 
Heel wat kerstbomen gingen 
in vlammen op en de brand-
weerlieden en de werknemers 
van de gemeente, afdeling Be-
heer en Ontwikkeling (voorheen 
wijkbeheer) zorgden er voor, dat 
alles goed verliep. Zij stonden 
in een grote kring om het vuur 
heen, zodat de kinderen er niet 
te dichtbij kwamen. ,,Het is er 
ideaal weer voor, het is droog en 
er staat niet te veel wind’’, zegt 
Marco Angelone, werknemer 
van de laatst genoemde afde-
ling. ,,Net zoals vorig jaar heb-
ben we voor luchtgangen on-
der het vuur gezorgd, zodat het 
goed brandt.’’ Hoeveel kerst-
bomen er in de fik gaan? Mar-
co kijkt hulpzoekend naar een 
collega. ,,We hadden veertien 
vrachtwagens vol en er gaan 
ongeveer honderd bomen in 
een wagen, dus reken maar uit’’, 
zegt deze.
De kinderen kregen 50 euro-
cent per ingeleverde boom. Ook 
op diezelfde avond werden er 
nog diverse kerstbomen inge-
leverd. Een klein meisje komt 
aanlopen, ze sjouwt een enor-
me boom met zich mee. Nadat 
ze haar geld in ontvangst heeft 
genomen wil ze met de boom 
naar het vuur lopen, in de ver-
onderstelling dat ze die zelf in 

de vlammen mag gooien. Nadat 
haar uitgelegd is dat dit niet de 
bedoeling is, omdat het te ge-
vaarlijk is, begint haar onderlip 
te trillen. ,,Ik wil naar huis’’, roept 
ze snikkend tegen haar moeder. 
Even later staat ze met grote 
ogen naar het vuur te kijken. Af 
en toe wordt er, onder luid ge-
juich van de kinderen, een ‘ver-
se’ boom op het vuur gegooid, 
zodat de vlammen weer oplaai-
en. ,,Wat is het warm, het zweet 
staat onder mijn armen’’, roept 
een jongen.
Ook Marga Stegger uit IJmui-
den staat te kijken, samen met 
haar kleinkinderen Cas (3) en 
Luca (7). Zij leverden heel wat 
kerstbomen in, maakten er een 
ware speurtocht van. Opa reed 
met de auto door de buurt, Cas 
en Luca keken op de achter-
bank of ze er eentje langs de 
weg zagen liggen. 
De bomen werden in de garage 
opgeslagen. Maar liefst 60 bo-
men hebben ze dit jaar ingele-
verd, maar dat haalde het niet 
bij het vorige jaar. Toen waren 
ze kampioen, met 100 kerstbo-
men. ,,Als kind ging ik altijd kij-
ken naar de kerstboomverbran-
ding, als je volwassen bent doe 
je dat niet zo gauw meer’’, zegt 
oma Marga. 
,,Maar nu, met de kleinkinde-
ren, ben ik weer ieder jaar van 
de partij. Ik vind het prachtig, dit 
is pure nostalgie voor mij.’’ (Car-
la Zwart)

Rode Kruis Velsen is 
reanimatiepartner!
Velsen - De afdeling Velsen van 
Het Nederlandse Rode Kruis is 
het nieuwe jaar goed begonnen. 
Door de ondertekening van een 
convenant met de Nederlandse 
Hartstichting mag de afdeling 
zich nu reanimatiepartner noe-
men en het bijbehorende logo 
gebruiken.
De Reanimatiepartners van de 
Hartstichting verzorgen reani-
matie- en AED-cursussen. Zon-
der winstoogmerk. Zo blijven de 
cursuskosten laag. Er zijn ruim 
365 locaties waar de Reanima-
tiepartners van de Hartstichting 
de cursussen verzorgen. De lo-
caties zijn verspreid door heel 
Nederland. Voor de gemeente 
Velsen is dat nu de afdeling Vel-
sen van Het Nederlandse Rode 
Kruis. De instructeurs beschik-
ken over een geldig certificaat 
van de Nederlandse Reanimatie 
Raad (NRR).
De Hartstichting adviseert de 
Reanimatiepartners en onder-
steunt hen met promotiemidde-
len, lesboekjes, certificaten en 
een AED-trainer. Reanimatie-
partners maken gebruik van het 
lesboekje Basale Reanimatie & 
Automatische Externe Defibrilla-
tie. Het reanimatiepartnerschap 
heeft voor de afdeling Velsen 
een aantal voordelen zoals on-
der andere: Gratis lesboekjes, 
diploma’s, materialen en advies-
Zichtbaar op www.reanimatie-
partner.nl. Toegang tot extra ma-
terialen en ‘tools’. Een digitale 

nieuwsbrief. 
Kunt u een leven redden? Hulp 
bieden binnen de eerste zes mi-
nuten na een hartstilstand is 
cruciaal en kan een leven red-
den. Reanimeren en defibrille-
ren met de AED is eenvoudig 
te leren. Tijdens een reanima-
tiecursus leert u op een oefen-
pop wat u bij een hartstilstand 
moet doen.
Een hartstilstand komt altijd on-
verwacht. Het overkomt elk jaar 
15.000 à 16.000 Nederlanders. 
Zorg er voor dat u dan niet hul-
peloos toekijkt. Iedereen van-
af 13 jaar kan het leren. Door 
het volgen van een reanimatie- 
en AED-cursus, bent u voor-
bereid. In gemiddeld vier uur 
leert u een hartstilstand herken-
nen, hartmassage toepassen en 
mond-op-mond beademing ge-
ven. Ook leert u de Automati-
sche Externe Defibrillator (AED) 
gebruiken. Dit laatste heet ‘defi-
brilleren’.
De instructeur is in het bezit van 
een certificaat van de Neder-
landse Reanimatie Raad (NRR) 
en leert u reanimeren en defi-
brilleren op een oefenpop met 
een AED-trainer. 
U ontvangt het lesboek ‘Basa-
le reanimatie inclusief AED’. Dit 
lesboek wordt u gratis aangebo-
den door de Hartstichting.
Na de cursus ontvangt u een of-
ficieel certificaat van de Hart-
stichting en de NRR. Daarna 
volgt u één keer per jaar een 
herhalingsles.
Vraag het uw Reanimatiepart-
ner! In Nederland zijn zo’n 365 
cursuslocaties. Neem contact op 
met de Reanimatiepartner bij u 
in de buurt. 
Voor de gemeente Velsen is dit 
Het Nederlandse Rode Kruis, 
de heer H. Lacroix, telefoon 
06- 55348456. Hij vertelt u wat 
de prijs is, hoe lang de cursus 
duurt, waar het plaats vindt en 
wanneer er een plek voor u be-
schikbaar is. 

Verras je geliefde
met Stijl Achterover
Regio - Valentijnsdag, voor je 
het weet is het zover. Wil je jouw 
Valentijn verrassen met een echt 
origineel cadeau? Stijl Achter-
over helpt jou!
Wil jij jouw Valentijn verrassen 
met een liefdeslied? Op 14 fe-
bruari zingen de vier meiden van 
Stijl Achterover een speciaal lief-
deslied bij jouw geliefde thuis. 
Met champagne en rozen kun-
nen jullie samen proosten op 
een liefdevolle toekomst. 
Mail vóór 20 januari naar info@
stijl-achterover.nl waarom jouw 
geliefde het verdient om door 
Stijl Achterover persoonlijk toe-
gezongen te worden. De meest 
originele, romantische inzen-
ding zal worden uitgekozen. Wie 

weet komen we op 14 februa-
ri wel bij jou thuis! Voorwaarden: 
Stijl komt ’s avonds 14 februari 
aan de deur met champagne en 
een roos voor de geliefde. Hier 
zijn geen kosten aan verbonden. 
De actie wordt gefilmd. Stijl Ach-
terover behoudt de rechten van 
de film. De aanvrager werkt mee 
aan de social media campagne 
die hieraan verbonden is. Stijl 
Achterover zal deze Valentijns-
film plaatsen op haar website, 
Facebook pagina, Hyves pagina 
en Twitter. Ook plaatst de aan-
vrager en ontvanger deze film op 
de eigen Facebook/Hyves pagi-
na voor een minimale duur van 
30 dagen. Zie ook www.stijl-ach-
terover.nl.

Telstar VVNH zet
in op de Toekomst
Velsen-Zuid - Telstar VVNH 
(Telstar vrouwen) zijn voor-
nemens om met ingang van 
het voetbalseizoen 2012-13 te 
starten met een Meisjes Voet-
bal Academie in de provincie 
Noord-Holland. 
De afgelopen periode zijn de 
voorbereidingen hiervoor ge-
start en om ervoor te zorgen 
dat Telstar hiervoor klaar is bij 
aanvang van het volgend sei-
zoen zijn de volgende persone-
le veranderingen doorgevoerd.

Gezien zijn ervaring en affini-
teit met jeugdopleidingen is 
Hans de Winter benoemd tot 
hoofd Telstar Meisjes Voetbal 
Academie en hij zal samen met 
Lisa Holtslag (SM&O studente) 
het Business Plan, Technisch 
Beleid en de Organisatie gaan 
invullen. Hierdoor is de func-
tie van hoofdtrainer van de Tel-
star vrouwen vacant, naar een 
passende opvolging wordt ge-
zocht, in de interim periode 
wordt dit intern opgevuld.

IJmuiden – Voor cliënten van 
Dagcentrum IJmuiden bij Schi-
plaan 2a wordt een ‘Kiss & Ri-
de’ parkeervak ingericht. Deze 
parkeerplek geldt op werkdagen 
van 8.30 tot 16.30 uur. Op deze 
parkeerplek kunnen chauffeurs 
de cliënten van het Dagcentrum 
afzetten, zodat zij maar een klein 
stukje naar hun werkplek hoe-
ven te lopen. Vanwege de druk-
te werd door chauffeurs regel-
matig op de rijbaan geparkeerd, 
zodat de cliënten veilig naar bin-
nen konden. Daardoor ontston-
den soms gevaarlijke situaties op 
de rijbaan. Er zal een verkeers-
bord worden neergezet om aan 
te geven waar de plek is. Op een 
Kiss & Ride plek mag men kort 
parkeren om iemand af te zet-
ten of op te halen. De term is in 
het leven geroepen voor het par-
keren bij scholen waar ouders 
hun kind op een veilige plek met 
een afscheidskus bij school kun-
nen afleveren. De ‘Kiss’ is trou-
wens geen verplicht nummer bij 
het afzetten van een cliënt bij het 
dagcentrum door een professio-
nele chauffeur. (Karin Dekkers)

Kiss & Ride 
aan Schiplaan

IJmuiden - In de maanden ja-
nuari en februari exposeert de 
IJmuidenaar Peter van Eerden 
zijn olieverfschilderijen, aqua-
rellen en kleurpotlood tekenin-
gen van de haven, de duinen en 
het strand in buurtcentrum De 
Dwarsligger aan de Planetenweg 
338. In de maand mei hangt er 
groter werk in de Centrale Bibli-
otheek aan het Dudokplein.

Expositie Peter 
van Eerden

Velsen-Zuid - Speciaal voor al-
le bezoekers van Telstar–Fortuna 
Sittard zal er een cadeautje klaar-
liggen. Iedere bezoeker krijgt bij 
de ingang een kaartje met daarop 
de unieke code om het cadeau te 
kunnen verzilveren. Telstar wil 
hiermee de waardering voor alle 
bezoekers laten blijken.

Cadeautje
voor bezoekers 
Telstar
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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

De brandweer Velsen is opgegaan in de
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (023) 515 95 78 (of bgg (023) 515 95 00).
E-mail : gebruikinrichting@vrk.nl
 
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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Raadsplein 19 januari 2012
Raadsvergadering

Donderdag 19 januari 2012 vanaf 19.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur

Raadzaal

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:
 -notulen raadsvergadering 1 december 2011
 -besluitenlijst raadsvergadering 1 december 2011
4 Afh andelen:
 Lijst van aan de raad gerichte brieven
 Besluitvorming
5 Verordening sportsubsidies
6 Bestemmingsplan Lange Nieuwstraat NW
7  Controleprotocol voor de accountantscontrole op 

de jaarrekening 2011
8  Groencompensatie Jongeren Ontmoetingsplek 

Valckenhoefl aan
9  Wijziging / aanpassing Parkeerverordening 1993 

(verordening op gebruik van parkeerplaatsen)
 Sluiting

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet 
worden ingesproken, wel kan schriftelijk een reactie 
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd - dat 
kan ook via de mail naar griffi  er@velsen.nl, – dan 
wordt de reactie vóór de vergadering naar de raads-
leden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl/gemeenteraad.htm
 
Tevens treft u op de website en bij de receptie even-
als de bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek, de 
Nieuwsbrief Raadsplein aan waarin een aantal onder-
werpen wordt toegelicht. 
U kunt deze Nieuwsbrief ook thuis ontvangen via de 
e-mail. U kunt zich hiervoor aanmelden op
raadsplein@velsen.nl 

Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’

19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld 
kunnen gedurende 2 minuten een boodschap mee-
geven aan de raadsleden. 
Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen 
die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of 
dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden 
te brengen.

Aanmelden: telefonisch (0255) 567 502 of via de 
mail (griffi  er@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de 
woensdag vóór de raadsvergadering.

Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
werpen waar de raad over gaat of die relevant zijn 
voor de raad.

Raadsplein 26 januari 2012
Carrousel

Donderdag 26 januari 2012 vanaf 19.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Sessie 1
19.30 - 20.30 uur  Presentatie Visie op

Santpoort-Zuid

Commissieruimte 1
Sessie 2  
19.30 – 20.30 uur Toekomst begraafplaatsen

Raadzaal
Sessie 3
21.00 – 22.30 uur  Renovatie gebouw B van het 

stadhuis

Commissieruimte 2
Sessie 4
21.00 – 22.30 uur Nota Reserves en Voorzieningen

Inspreken tijdens de carrousel:

Over de sessies 1, 2 en 4 kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 
25 januari 16.00 uur aanmelden bij de Griffi  e,
tel. (0255) 567 502 of via email: griffi  er@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan 
ook schriftelijk een reactie worden gegeven.
Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via email: 
griffi  er@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken 
bekijken via de website www.velsen.nl 

Op de website en bij de receptie evenals de biblio-
theek van IJmuiden en Velserbroek, treft u een 
Nieuwsbrief uit het Raadsplein aan waarin een aantal 
onderwerpen wordt toegelicht. 
U kunt deze Nieuwsbrief ook thuis ontvangen via de 
e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op
raadsplein@velsen.nl 

Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

 •  een parkeerplaats aan de Schiplaan te IJmuiden 
ter hoogte van huisnummer 2a op werkdagen
tussen 08.30 en 16.30 uur te bestemmen ten
behoeve van parkeren voor ‘Kiss & Ride’ door 
middel van het plaatsen van bord E04 en onder-
borden ‘Kiss & Ride’ en ‘ma t/m vr 08.30-16.30 
uur’, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar

Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop
het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk bezwaar 
worden gemaakt. Het bezwaar dient te worden gericht 
aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Nadere informatie

Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Mededelingen

Het College van burgemeester en wethouders heeft de 
volgende beleidsregels per 1 januari 2012 vastgesteld:

-  Beleidsregels voor het aanwijzen van een 
belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente 
Velsen 2012.

-  Beleidsregels verzuim- en vergrijpboeten gemeente 
Velsen 2012.

-  Beleidsregels gemeentelijke belastingen gemeente 
Velsen 2012 .

-  Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeente 
Velsen 2012.

-  Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-
belanghebbende in keuzesituatie gemeente 
Velsen 2012.

Alle beleidsregels  liggen kosteloos ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis van de gemeente Velsen, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Een ieder kan op verzoek 
tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift 
verkrijgen van bovengenoemde besluiten. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling
Belastingen en Invordering, telefoonnummer
(0255) 567 322. 

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 7 januari tot 
en met 13 januari 2012 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning op grond van de Wet alge-
mene 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.

w12.000010  Sportlaan 7-0020 en Sportlaan 
7-0089 Santpoort-Zuid
het plaatsen van een blokhut 
(09/01/2012)

w12.000011  Stelling 28 Velsen-Zuid
het inrichten van een tuin en het 
plaatsen van een garage (10/01/2012)

w12.000012  Van Wassenaerstraat 34 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw 
(10/01/2012)

w12.000013  Zijkanaal B weg 10 Velsen-Zuid
het kappen van een kastanjeboom 
(12/01/2012)
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w12.000014  Genieweg 50 Velsen-Zuid
melding brandveilig gebruik 
(13/01/2012)

w12.000015  Eksterlaan ong. IJmuiden (t.o. nr. 9)
het kappen van een boom (13/01/2012)

w12.000016  Rijnstraat ong. IJmuiden (t.o. nr. 59)
het kappen van een boom (13/01/2012)

w12.000017  Stokmanplantsoen ong. IJmuiden 
(t.o. nr. 9)
het kappen van een boom (13/01/2012)

w12.000018   De Rijpstraat ong. IJmuiden (t.o. nr. 15)
het kappen van een boom (13/01/2012)

w12.000019   Evertsenstraat ong. IJmuiden (t.o. nr. 23)
het kappen van een boom (13/01/2012)

w12.000020  Heerenduinweg ong. IJmuiden (bij 
ingang Natuurmonumenten)
het kappen van een boom (13/01/2012)

w12.000021  Platanenstraat ong. IJmuiden (t.o. nr. 50)
het kappen van 1 linde (13/01/2012)

w12.000022  IJmuiderstraatweg ong. IJmuiden 
(t.o. nr. 29)
het kappen van 1 wilg (13/01/2012)

w12.000023  Eenhoornstraat ong. IJmuiden
(t.o. nr. 115)
het kappen van 1 iep (13/01/2012)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op 
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de
volgende aanvragen dienen te beslissen verlengd met 
zes weken:

w11.000729  Heerenduinweg/IJmuiderslag ong. 
IJmuiden
het verplaatsen van een kunstwerk 
(25/11/2011)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 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
inloggen 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

w11.000620  Orionweg 343 IJmuiden
het plaatsen van een erker en een 
berging/garage (27/12/2011)

w11.000643  Wijnoldy Danielslaan 22 Santpoort-
Zuid
het veranderen en vergroten van een 
woning (13/01/2012)

w11.000685  Van Ostadestraat 93 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel 
(10/01/2011)

w11.000718  Cruiseboulevard ong. IJmuiden
het oprichten van een cruiseterminal 
(10/01/2012)

w11.000724  Halkade 9 IJmuiden
het toevoegen van kelderruimte aan 
een bestaand gebouw (12/01/2012)

w11.000728  Herculesstraat 22 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel)(30/12/2011)

w11.000731  Driehuizerkerweg 121 Driehuis
het plaatsen van een stalen balk 
in de basisschool De Toermalijn 
(11/01/2012)

w11.000733  Gerard Doustraat 5 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw 
(02/01/2012)

w11.000738  Hagelingerweg 162 Santpoort-Noord
het kappen van 2 bomen (11/01/2012)

w11.000739  Tjotter 30 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel
(achtergevel) (11/01/2012)

w11.000743  Rijksweg 396 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel)(12/01/2012)

w11.000745  Duin en Kruidbergerweg 60 
Santpoort-Noord
het verwijderen van asbesthoudende 

materialen (16/01/2012)
w11.000766  Alexander Bellstraat 30 IJmuiden

het plaatsen van een dakkapel 
(voorgevel)(30/12/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning verleend voor het organiseren 
van een evenement:

i11.005933  Plein 1945 IJmuiden
diverse markten op 14 april 2012, 
19 mei 2012, 30 juni 2012, 14 juli 
2012, 25 augustus 2012 en
22 september 2012 (16/01/2012)

Verwijdering Landelijk Register
Kinderopvang

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinder-
opvang maken burgemeester en wethouders van
Velsen bekend dat uit het Landelijk Register
Kinderopvang de volgende voorziening voor 
gastouderopvang is verwijderd per:

-  1 december 2011, mevrouw C. van Dam,
Velserdijk 6 Velsen-Zuid, 
registratienummer 765426651;

-  1 januari 2012, de heer D.O. Dijksma,
H. Reptonstraat 27 Velserbroek,
registratienummer 160461765;  

-  1 januari 2012, mevrouw A.M. Stecher-van Pel,
Bellatrixstraat 49 IJmuiden, 
registratienummer 185348658; 

-  1 januari 2012, de heer G. Olthof,
Lange Sloot 33 Velserbroek, 
registratienummer 173699911; 

-  1 januari 2012, mevrouw C.M. Jantjes- Portegijs,  
Pegasusstraat 6 IJmuiden,
registratienummer 171267023;

-  1 januari 2012,  P.C. van Leeuwen,
Homburgstraat 26 rood IJmuiden,
registratienummer 237197613;

-  1 januari 2012, mevrouw J.C.M. Hesp,
Radboudstraat 30 Haarlem,
registratienummer 123664329; 

-  6 januari 2012, mevrouw A.M.L. Hofl and-Pirovano, 
Voorplaats 8a Santpoort-Noord,
registratienummer 112795626.

van 1930

sinds 1888
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