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Lichtjesfeest brengt samen
IJmuiden - Wat een sfeer vrij-
dagavond tijdens het eerste 
Lichtjesfeest in IJmuiden. Kin-
deren en hun ouders waren met 
honderden gekomen om mee te 
lopen met de gezellige optocht 
over de Lange Nieuwstraat, waar 
de meeste winkels open waren. 
Op Plein 1945, liet burgemeester 
Weerwind na het gezamenlijke 
aftellen de lichtjes van de kerst-

boom op magische wijze ont-
branden. Presentator Marc Mo-
reels praatte het Lichtjesfeest op 
leuke wijze aan elkaar. Er waren 
optredens en het orkest van de 
IJmuider Harmonie speelde op 
het bordes van het stadhuis de 
mooiste kerstliederen.
De belangrijkste rol van dit 
kerstevenement was echter voor 
het publiek. Zij reageerden heel 

spontaan op het Lichtjesfeest. 
Er werd prachtig meegezongen. 
En ook gingen de voetjes van de 
vloer op Plein 1945 bij de klan-
ken van de IJmuider Harmonie. 
Kerstmis is het feest van het licht 
en moet mensen samenbrengen. 
En ja, dat is prima gelukt. Dat 
wordt dus ‘wegens succes ge-
prolongeerd ‘ voor het Lichtjes-
feest. (Karin Dekkers)

Glijbaan gestolen
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag keken de scouts van de 
IJmondtrekkers verbaasd naar 
hun speelfort. In de loop van de 
week bleek de zware roestvrij-
stalen glijbaan van het speeltoe-
stel te zijn gestolen. Wanneer de 
glijbaan precies ontvreemd is, 
is niet duidelijk. Inmiddels is er 
aangifte bij de politie gedaan.
Vervangen van de glijbaan gaat 
aardig in de papieren lopen. Vol-
gens de klussenploeg van Scou-
tinggroep de IJmondtrekkers 
zijn de kosten voor een roestvrij-
stalen glijbaan van bijna 3 me-
ter lang en 1 meter aanzienlijk. 
Dit komt al snel uit op een be-
drag Een flinke tegenvaller voor 
de groep!
Leden van de Scoutinggroep 
lopen doordeweeks regelma-
tig langs het clubhuis ach-
ter de tennisbaan aan de Hee-
renduinweg als ze de hond uit-
laten. Daarbij kijken ze vooral 

of er bij de gebouwen of in de 
kampvuurkuil geen problemen 
zijn. De glijbaan is echter vanaf 
het pad langs het clubhuis door 
de begroeiing niet goed te zien. 
Hierdoor is de schade niet eer-

der geconstateerd. Mocht u tus-
sen zondag 4 december en vrij-
dag 9 december iets gezien heb-
ben, dan verzoeken de scouts u 
vriendelijk dit bij de politie te 
melden: 0900-8844.

Velsen – In de periode 2012 tot 
2014 zal de gemeente Velsen 
flink bezuinigen op sportcom-
plexen. Sportverenigingen moe-
ten de komende jaren meer gaan 
betalen voor het gebruik van 
sportvelden, sporthallen en het 
zwembad. Dat gebeurt in fasen, 
verdeeld over drie jaar. 
Het zijn fikse verhogingen. Voor 
alle buitensportverenigingen, 
behalve de atletiekbaan, zullen 
de kosten voor 2014 zelfs dub-
bel zoveel worden. Als verenigin-
gen zelf (een deel) van het on-
derhoud aan velden en dergelij-
ke gaan doen, zal die tariefstij-
ging minder zijn. 
Voor het zwembadkaartje gaan 

Sporten wordt 
duurder

we in Velsen volgend jaar al 10 
tot 30 cent meer betalen. 
In de gemeente Velsen zijn de 
tarieven tot nu toe lager dan in 
vergelijkbare gemeenten en be-
slist niet kostendekkend. De ver-
wachting is dat veel verenigin-
gen zullen moeten overgaan tot 
verhoging van de contributie. 
(Karin Dekkers)

VAN HENTEN bv
INSTALLATIETECHNIEK

sanitair  |  water  |  dak  | c.v. |  riolering  |  gas

Ampèrestraat 25D, IJmuiden, 0255 - 577 473
www.vanhenteninstallatietechniek.nl

CV-ketel VerVangen?

Tel. 023 538 22 77

www.vandervlugT.nl

KunSTSTOF
KOZIJnen

HaarleM

Het 
Coöperatiefonds 
keert weer uit.

Zie artikel elders in de krant.

aanrijding?

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

  Kerststuk
       Diverse kleuren 
     per stuk van 17,95

NU voor 11,99

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



pagina 2 15 december 2011

COLOFON

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: Apotheek Velserbroek, 
Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
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

Speciale december-
acties bij Juwelier Ris
IJmuiden - Op het Marktplein 
in IJmuiden is Juwelier Ris al ve-
le jaren een bekend gezicht. Het 
is een echt familiebedrijf dat zijn 
oorsprong heeft rond het jaar 
1900 in de Zaanstreek. In de loop 
der jaren is men richting IJmui-
den getrokken waar in 1954 het 
pand aan het Marktplein werd 
betrokken.
De afgelopen jaren hebben di-
verse malen verbouwingen en 
uitbreidingen plaatsgevonden 
om de zaak aan de eisen van de 
tijd aan te passen. En nu is het 
een fraai ogend, modern juwe-
liersbedrijf met een complete 
collectie op het gebied van hor-
loges en sieraden. ,,Maar’’, zegt 
Luuk Ris ,,wat wel ouderwets is 
gebleven is ons vakmanschap 
waarmee wij de kostbare siera-
den en horloges van onze klan-
ten met veel zorg repareren.’’
De maand december is voor Ju-
welier Ris vanzelfsprekend een 
belangrijk gegeven waarbij de 
Kerstdagen, traditioneel, een 
hoogtepunt vormen en vanuit dit 
oogpunt zijn er in december dan 
ook diverse verkoopacties in het 

leven geroepen. Eén daarvan is 
een unieke actie voor Trollbeads 
startersarmbanden waarbij een 
korting van 40% wordt gegeven 
op zowel een zilveren als een le-
ren uitvoering van de starters-
armband.
,,Maar ook heel interessant is 
deze maand onze inruilactie voor 
oud goud’’, vertellen Luuk en zijn 
zoon Mitchell.
,,De goudprijs is momenteel erg 
hoog en bovenop deze prijs ge-
ven wij in december nog een ex-
tra inruilwaarde van 20%. Voor 
mensen die nog oude, gouden 
sieraden hebben liggen die ze al 
jaren niet meer dragen is het nú 
de gelegenheid om ze voor een 
goede prijs in te leveren. Wij be-
talen desgewenst contant uit, 
maar de waarde kan ook wor-
den gebruikt als inruilbedrag bij 
aankoop van een nieuw sieraad. 
Ook kan de waarde in de vorm 
van een tegoedbon worden uit-
gekeerd.’’
Een goede reden dus om met de 
‘oude sieradendoos’ bij Juwelier 
Ris binnen te stappen. Zie ook 
www.risjuwelier.nl.

IJmuiden - Goede tradi-
ties dient men in ere te hou-
den, vindt Winkeliersvereniging 
Stadscentrum IJmuiden . Daar-
om is er zondag 18 december 
van 11.00 tot 17.00 uur weer het 
oergezellige en zeer sfeervol-
le Christmas Shopping in het 
IJmuider winkelcentrum. De af-
gelopen twee jaar was het zo 
winters dat er weerswaarschu-
wingen werden afgegeven tij-
dens Christmas Shopping, dit 
jaar hoopt men op beter weer.
Op de Lange Nieuwstraat en de 
pleinen is het kerstmis troef, met 
mooie kerstverlichting en veel 
sfeervolle kerstkramen. Bijna al-
le winkels zijn open tot 17.00 uur.  
Op de kramen en in de winkels 
vindt men talloze kerstcadeaus, 
feestkleding en versiering voor 

de feestdagen. Natuurlijk zijn er 
ook smakelijke hapjes en drank-
jes te koop, want ook dat hoort 
echt bij deze dagen. De winke-
liers komen met veel mooie aan-
biedingen, zodat het fijn shop-
pen wordt. Christmas Shopping 
zal weer muzikaal worden om-
lijst door een prachtig kerst-
mannenorkest  dat alles uit de 
kast haalt om het publiek in de 
juiste sfeer te brengen of te bla-
zen. 
De warme chocolademelk, snert  
en glühwein staan natuurlijk 
weer klaar voor het aanwezige 
publiek. Kortom, alle ingrediën-
ten zijn aanwezig voor een zeer 
sfeervolle en gezellige zondag 
voor het hele gezin.
Zie ook www.stadscentru-
mijmuiden.nl

Winkels open tot 17.00 uur
Zondag Christmas 
Shopping in IJmuiden
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Donderdag 15 december
Tentoonstelling Jan Makkes 
in de Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Openingstijden 
11.00 tot 18.00 uur. Buiten de 
expositie alleen op afspraak via 
023-5376227.
Kerstmarkt in het centrum 
van Heemskerk. Dinsdag 13 
t/m zondag 18 december. 
Workshop kerststuk maken 
bij Dorpshuis Het Terras, in het 
station van Santpoort-Noord. 
Aanvang 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Eric Koller. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: fi lm ‘La Prima 
Cosa Bella’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: I Love X-
Mas. 20.30 uur. Toegang 17,50, 
CJP 15,-. Kleine zaal: LOS! 
24.00-04.00 uur. Toegang gra-
tis en uitsluitend studenten. 
Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 16 december
Jubileumshow bij Autobe-
drijf Stormvogels van 10.00 tot 
17.00 uur.
Tentoonstelling Jan Makkes 
in de Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Openingstijden 
11.00 tot 18.00 uur. Buiten de 
expositie alleen op afspraak via 
023-5376227.
Optreden De Delta Singers 
in Verpleeghuis Velserduin, 
Scheldestraat IJmuiden. Aan-
vang 14.30 uur.
Kerstdrankverloting bij Ca-
fé IJmuiden, Willem Ba-
rendszstraat 21 IJmuiden. Aan-
vang 18.00 uur.
Uitwedstrijd SC Heerenveen-
SC Telstar. 19.30 uur.
Wildavond bij de Zeewegbar, 
Zeeweg in IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur.
Wildavond bij Café ‘t Cen-
trum, Kennemerlaan IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
SC Telstar-FC Emmen in Tata 
Steel Stadion. Aanvang 20.00 
uur.
Charaban in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Wildavond in de Zeewegbar, 
Zeeweg, IJmuiden. Aanvang 
om 20.00 uur.
Kerstconcert Christelijk Man-
nenkoor IJmuiden in de Petra-
kerk, Merwedestraat IJmuiden. 

Aanvang 20.00 uur.
Kerstconcert zanggroep Voi-
ces in de Laurentiuskerk Fide-
lishof IJmuiden. Van 20.00 tot 
22.15 uur.
Kerstconcert Tata Steel Or-
kest in de Laurentiuskerk in 
Heemskerk. Aanvang 20.00 
uur.
Dorpskerstzang in de Oude 
Kerk, Kerkplein 2 in Spaarn-
dam. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Purper. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: fi lm ‘La Prima 
Cosa Bella’. Aanvang 20.30 uur.
Filmvertoning Club Beec-
kestijn celebrates The Last 
Waltz in de Nozem en de Non, 
A. Verherenstraat 1 in Heems-
kerk. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: I Love X-mas. 
20.30 uur. Toegang 17,50. Klei-
ne zaal: De Dodos is afgelast. 
Café: Cornered, This Routine is 
Hell en 0Fight8. 21.30 uur. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 17 december
Jubileumshow bij Autobe-
drijf Stormvogels van 10.00 tot 
17.00 uur.
Tentoonstelling Jan Makkes 
in de Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Openingstijden 
11.00 tot 18.00 uur. Buiten de 
expositie alleen op afspraak via 
023-5376227.
Stilte-dag in de Dorpskerk, 
Burg. Enschedélaan 67 in 
Santpoort-Noord. Van 13.00 
tot 19.30 uur. 
Boekhandel Erasmus, 
Marktplein, IJmuiden: auteur 
Karin Amatmoekrim signeert 
tussen 15.00 en 16.00 uur haar 
boek ’Het Gym’. 
Kerstconcert met projectkoor 
Joy in de Engelmunduskerk in 
Driehuis. Aanvang 15.00 uur.
Twee loterijrondes met als 
hoofdprijs WII in Café IJmui-
den, W. Barendszstraat 21 
IJmuiden. Aanvang 17.00 uur.
Wildavond bij VV Waterloo, 
Waterloolaan, Driehuis. Aan-
vang 19.00 uur. Met loterij.
Groot Kerstconcert met on-
der andere het Katwijks Chris-
telijk Mannenkoor Jubilate in 
ssporthal De Walvis, Van Loe-
nenlaan 1 Beverwijk. Aanvang 
19.45 uur.
Café Cheers, Kennemerlaan, 
IJmuiden: wildavond vanaf 
20.00 uur.
Zeewegbar, Zeeweg, IJmui-
den. Optreden Yaya’s, oud Sto-
nesband. Aanvang 21.00 uur.

Internationale kerstliede-
ren door het koor van de Roe-
meense Staatsphilharmonie 
‘Moldova’ IASI om 20.15 uur in 
de St. Agathakerk, Breestraat 
te Beverwijk. Kaarten reserve-
ren via www.kennemertheater.
nl of via 0251-221453. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Koridon met 
supportact. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Kraak & 
Smaak. Aanvang 20.30 uur. 
Toegang 17,50. Kleine zaal: El 
Ves ‘The return of the Mexican 
Santa’. 20.30 uur. Toegang 15,-
. Dommelsch zaal; 90’s Now. 
23.00 uur. Toegng 12,- van-
af 18 jaar. Kleine zaal: Radical: 
Distance, Lurka en Jun Miller. 
23.00 uur. Toegang 8,- vvk/10,- 
add. Vanaf 16 jaar.
Popavond ‘Knal voor Kerst’ 
vanaf 21.00 uur in Café de 
Non, A. Verherentstraat 1 te 
Heemskerk. Programma: 21.15 
uur Cheap Legend; 22.15 uur 
Suus de Groot; 23.00 uur Six-
ty Pound. 

Zondag 18 december
Klaversientje klaverjastoer-
nooi in Zorgcentrum Velser-
duin, Scheldestraat 2, IJmui-
den. Aanvan 10.30 uur. Opge-
ven via 0255-520332.
Christmas Shopping in 
Stadscentrum IJmuiden. Met 
kerstmarkt en muziek. Winkels 
open van 11.00 tot 17.00 uur.
Tentoonstelling Jan Makkes 
in de Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Openingstijden 
11.00 tot 18.00 uur. Buiten de 
expositie alleen op afspraak via 
023-5376227.
Gratis proeverij bij Bart en 
Kees, Poelier en traiteursbe-
drijf, Velserduinplein 2, IJmui-
den. Van 11.00 tot 17.00 uur.
Villa Westend Winterwan-
deling. Vertrek 12.00 uur van-
af Villa Westend, Westlaan 41 
inVelserbroek. Deelname 5 eu-
ro. Aansluitend high tea voor 
25 euro.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Hele pand: Daisy Bell af-
scheidsfeest. 13.00 tot 01.00 
uur. Toegang 6,-. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Hollandse Kade 
in concert! Aanvang 14.30 uur.
Adventsviering in De Kapel, 
Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Ds. Katrijne Bezemer verzorgt 
hierin een korte overdenking. 
Aanvang 14.30 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Sfeervol Kerstconcert Wolga 
Kozakken. Aanvang 15.00 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Drie bassethoornspelers in 
de Oude Kerk in Spaarndam. 
Aanvang 15.00 uur.
Wildmiddag bij VSV, Hof-
geesterweg, Velserbroek. Aan-
vang 15.30 uur. Met loterij.
Wildmiddag in Café IJmuiden, 
W. Barendszstraat 21 IJmui-

den. DJ Bas en gastoptreden 
Rein Merche. Aanvang 15.30 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: 6 Aloud foyer-
concert. Aanvang 17.30 uur.
Kerst sing-in bij Inormatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarn-
woude. Zie ook www.spaarn-
woude.nl.

Maandag 19 december
Tentoonstelling Jan Makkes 
in de Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Openingstijden 
11.00 tot 18.00 uur. Buiten de 
expositie alleen op afspraak via 
023-5376227.
Workshop kerststuk maken 
bij Dorpshuis Het Terras, in het 
station van Santpoort-Noord. 
Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 20 december
Tentoonstelling Jan Makkes 
in de Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Openingstijden 
11.00 tot 18.00 uur. Buiten de 
expositie alleen op afspraak via 
023-5376227.
Lichtjeswandeling door Gil-
de Haarlem. Vertrek 19.00 uur 
vanaf Historisch Museum, 
Groot Heiligland 47 Haarlem. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Wimie Wilhelm 
‘Eigen Zaken’. Aanvang 20.30 
uur.

Woensdag 21 december
Tentoonstelling Jan Makkes 
in de Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Openingstijden 
11.00 tot 18.00 uur. Buiten de 
expositie alleen op afspraak via 
023-5376227.
Kerstconcert door La Cap-
pallaccia in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: fi lm ‘La Prima 
Cosa Bella’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 22 december
Tentoonstelling Jan Makkes 
in de Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Openingstijden 
11.00 tot 18.00 uur. Buiten de 
expositie alleen op afspraak via 
023-5376227.
Kerst-In in Velsen-Noord, 
Stratingplantsoen. Van 18.00 
tot 21.30 uur. Met kraampjes 
en optredens.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Boogaerdt/Van-
derschoot ‘Bimbo’. Aanvang 
20.30 uur. 
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS!. 24.00-04.00 
uur. Toegang vanaf 18 jaar, 
gratis en uitsluitend voor stu-
denten. 

Regio - Wethouder Verkaik pre-
senteerde deze week met trots 
het REB, Regionaal Economisch 
Bureau, voor de gemeenten Vel-
sen, Uitgeest en Heemskerk. De 
gemeente Beverwijk bezint zich 
nog op deelname. Binnen het 
REB zullen overheden en be-
drijven samen overleggen over 
het economisch klimaat in de 
IJmond. In januari wordt met on-
dernemers besproken hoe be-
drijven vertegenwoordigd wor-
den in het overleg. In het over-
leg zullen wethouders, ambtena-
ren van economische zaken en 
het bedrijfsleven van de IJmond-
gemeenten samenwerken aan 
zaken als bedrijvigheid en toe-
risme. De gemeenten gebruiken 
het budget van Velsen Veelzijdig 
voor deze samenwerking. Het 
REB wordt in Velsen gehuisvest.

Economisch 
Bureau

Velsen – De gemeente Vel-
sen gaat in 2012 een bedrag 
van 230.000 euro bezuinigen 
op de Bijzondere Bijstand. De 
Bijzondere Bijstand is bedoeld 
om mensen die van een mini-
mum inkomen leven te steunen 
met bepaalde toekenningen. Dat 
wordt nu door nieuw beleid ver-
soberd. Zo wordt de jaarlijkse te-
gemoetkoming voor chronisch 
zieken gehalveerd, dat is nu nog 
250 euro, maar wordt dus 125 
euro. Alle mensen die bijzonde-
re bijstand aanvragen krijgen in 
2012 te maken met een jaarlijks 
drempelbedrag voor aanvra-
gen, het drempelbedrag wordt 
122 euro. Medische voorzienin-
gen die tot nu toe werden ver-
goed verdwijnen uit het pak-
ket, alleen in noodsituaties wor-
den nog vergoedingen gegeven. 
Verder wordt de inkomensgrens 
voor bijzondere bijstand ver-
hoogd. Mensen die in 2012 een 
aanvraag doen mogen niet meer 
verdienen dan 110 procent van 
het minimuminkomen. Gemeen-
ten kunnen zelf de begroting en 
de wijze van bijzondere bijstand 
invullen. Met deze beleidsregels 
in de hand wil men met maat-
werk per aanvraag bekijken wat 
er mogelijk is.

Bijzondere 
bijstand 
soberder

Velsen – Twee tracédelen voor 
het HOV, het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer, gaan in de 
inspraak. Het gaat om het tracé 
Vlielantweg, het fi etspad langs 
de A208 in Santpoort-Noord. Het 
andere tracé is de oude spoor-
lijn langs de Minister van Hou-
tenlaan in Velsen-Zuid. Op deze 
tracédelen komt een vrijliggende 
busbaan. De ontwerpen zijn in 
het stadhuis in te kijken.

HOV inspraak
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TVIJ op NK 
Trampolinespringen
IJmuiden - Alle teams van TVIJ 
hadden zich geplaatst voor het 
NK Trampolinespringen. Zo-
wel in de klasse C, D en E kwa-
men TVIJ springers in actie. In 
elk team springen vier sprin-
gers. Het resultaat van de beste 
drie springers telt. Van de veer-
tien teams in ieder klasse gaan 
er slechts vijf door naar de fi-
nalesprong. In de D en E klas-
se lukte het de springers zich 
bij de beste vijf teams van Ne-
derland te springen. Helaas be-
haalde het C team een verdien-
stelijke zevende plek, wat een 

enorm goede prestatie is voor 
de springers die dit jaar voor 
het eerst in deze klasse uitko-
men. Het E-team kwam helaas 
net naast het podium terecht 
met een vierde plek, het D-team 
sprong zich wel in de medail-
les en mag zich derde van Ne-
derland noemen. Al met al een 
prachtige uitkomst. Ook waren 
springers van TVIJ te zien in het 
Jeugdjournaal van afgelopen 
zaterdag. Heel erg leuk dat de 
sport wat meer in de belang-
stelling komt. Zie ook www.tvij-
trampoline.nl.

IJmuiden – IJmuiden is weer 
een prachtige wereldburger rij-
ker, in de vorm van Vincent 
Ethan Brussee. Hij werd welis-
waar in het Rode Kruis Zieken-
huis geboren, maar verder in alle 
opzichten een IJmuidenaar. Het 
is een mooi ventje om te zien: 
fijntjes, maar toch een echt ke-
reltje, hoe klein hij ook is. En hij 
kijkt al heel wijs uit zijn oogjes, 
ook al is hij pas 4 weken oud.
Jeroen en Petra hebben het 
mooi voor elkaar met hun ge-
zin. Ze waren al in het bezit van 
hun dochter Dominique toen ze 
bijna anderhalf jaar geleden het 
huidige huis kochten. Jeroen is 
heel handig en samen met zijn 
broer en vader heeft hij binnen 
een paar maanden het huis naar 
hun zin opgeknapt. Het is een 
heel ruime woning met een flin-
ke tuin en dat heb je ook wel no-

Aangenaam

Geboren: Vincent Ethan Brus-
see
Zoon van: Jeroen en Petra Brus-
see
Broer van: Dominique Trinity (5 
jaar)
Geboren op: 8 november 2011, 
om 6.57 uur
Geboortegewicht: 4015 gram
Lengte: 54 centimeter

dig met een jong gezin. Vlak na 
de verhuizing bleek Petra zwan-
ger te zijn. De zwangerschap 
verliep de eerste helft prima, 
maar daarna kreeg Petra last van 
een oude kwaal, een te rech-
te rug, waardoor ze wat proble-
men kreeg. Toch werd de zwan-
gerschap geheel volbracht, want 
Vincent werd rond 2 november 
verwacht. Op 7 november bra-
ken ‘s morgens vroeg de vliezen 
bij Petra. Toch verloor ze vrij wei-
nig vruchtwater. De weeën kwa-
men niet echt op gang, daar-
om moest ze ‘s avonds naar het 
ziekenhuis voor controle. Bij-
na werd Petra daarna weer naar 
huis gestuurd, maar toen besloot 
Vincent kennelijk dat er toch iets 
moest gebeuren, want de weeën 
kwamen ineens flink op gang. 
En zo mocht Petra toch blijven. 
Het ging zo pittig, dat Petra op 
een gegeven moment om pijn-
stilling vroeg. Daardoor konden 
zowel Petra als Jeroen ‘s nachts 
nog een uurtje slapen. Maar om 
drie minuten voor zeven werd 
Vincent op 8 november gebo-
ren. Alles was prima in orde met 
hem en dat is toch altijd weer 
een hele opluchting. Doordat er 
wat zorgen waren geweest om 
het weinige vruchtwater moes-
ten moeder en zoon nog wel een 
nachtje in het ziekenhuis blijven. 
Het gaat erg goed met Vincent, 
hij is alweer een stuk gegroeid. 
;s Nachts wordt hij nog wel een 
keertje wakker om te drinken, 
maar huilen doet hij alleen als hij 
trek heeft. Dominique is stapel-
gek met haar broertje en helpt 
haar moeder goed bij de ver-
zorging. Petra is juf op een ba-
sisschool in Schalkwijk. Jeroen 
is werktuigbouwkundige in kli-
maatinstallatie, maar hij heeft 
ook een eigen bedrijf in de ver-
huur en verkoop van professio-
nele audio-apparatuur. (Karin 
Dekkers)

Voorwoord Jan Poortvliet
Telstar-FC Emmen
Afgelopen vrijdag was een gro-
te teleurstelling. De hele week 
leg je extra focus op de wedstrijd 
tegen FC Oss, we zijn zelfs de 
avond voor de wedstrijd in een 
hotel blijven slapen, en dan ein-
digt de wedstrijd op deze manier. 
Een fikse kater die wij weg willen 
spoelen. We konden goed mee-
komen in de eerste helft en had-
den een doelpunt moeten maken. 
Omdat het doelpunt voor ons uit-
bleef was het wachten op de te-
gentreffer en helaas viel die ook. 
Weer stonden persoonlijke fouten 
aan de basis van onze tegendoel-
punten. Dat is helaas iets wat er 
maar niet uit te krijgen is. Me-
de door het grote aantal blessu-
res speelde we met een erg jong 
middenveld. Zoals ik al eerder 
eens aangaf kunnen wij echt niet 
zonder de ervaren jongens zo-
als Sjaak Lettinga en Frank Kor-
pershoek. 

Vrijdag is alweer de laatste wed-
strijd voor de winterstop, en de 
eerste wedstrijd in de nieuwe pe-
riode. FC Emmen is een club die 
net boven ons staat en die be-
zig is aan een goede opmars. Het 
zegt in mijn ogen genoeg dat zij 
vorige week zelfs nog de mo-
gelijkheid hadden een perio-
de te winnen. Uiteindelijk zijn zij 
op één punt van winnaar FC Den 
Bosch geëindigd. De laatste uit-
wedstrijden wisten zij gelijk te 
spelen tegen Sparta Rotterdam 

en zelfs te winnen in Helmond. 
Een grotere waarschuwing kun-
nen wij niet hebben. Wij zullen 
met het mes tussen de tanden 
moeten spelen om FC Emmen de 
tegenstand te bieden die nodig 
is om een goed resultaat weg te 
slepen. Net als afgelopen vrijdag 
kennen wij nog een aantal twij-
felgevallen in de selectie waar-
van wij pas op het laatste mo-
ment weten of zij wel of niet zul-
len gaan spelen. Wel weten we 
dat Anthony Correia het naar al-
le waarschijnlijkheid niet zal red-
den. Zijn winterstop is helaas al 
eerder begonnen. 

Ik hoop vrijdag op de steun van 
een ieder te kunnen rekenen om 
ons uit deze dip omhoog te trek-
ken. Ik wens u allen een fijne 
wedstrijd toe!

Regio – Wethouder Verkaik 
sprak over een ‘mijlpaal’ op het 
gebied van regionale samenwer-
king waar het IJmond Bereikbaar 
betreft. De vier IJmondgemeen-
ten gaan verder samenwerken 
op het gebied van mobiliteit en 
luchtkwaliteit. De volgende stap 
is de Visie op Bereikbaarheid. 
Dat gaat over de drukte op we-
gen en hoe die op te lossen. De 
gemeenten hebben een ster-
ke voorkeur voor het vermin-
deren van het aantal personen-
auto’s op de wegen, zodat het 
vrachtverkeer beter kan doorrij-
den. Door in te zetten op toege-
spitst openbaar vervoer en het 
stimuleren van het fietsverkeer 
wil men hieraan werken. Tegelij-
kertijd zal dan de luchtkwaliteit 
kunnen verbeteren. De gemeen-
ten werken samen met de Kamer 
van Koophandel en Rijkswater-
staat. De provincie Noord-Hol-
land is geen partij, maar wordt 
wel op de hoogte gehouden van 
besprekingen. Toch zijn onlangs 
een aantal buslijnen verdwenen. 
Wethouder Baerveldt verklaart 
dat door te melden dat er voor-
al wordt gekeken naar hoofd-
verbindingen. ,,Bussen met maar 
vier of vijf personen er in zijn nu 
eenmaal niet rendabel. En als er 
dan in Santpoort-Zuid een stati-
on is, vinden wij dat de bus kan 
verdwijnen.’’ De vier gemeenten 
begrijpen elkaars belangen en 
zien veel mogelijkheden om sa-
men te werken, zoals bij verbete-
ring van de doorvoer op de Vel-
sertraverse, een rechtstreekse 
verbinding tussen de A9 en de 
A8, en de ontwikkeling van het 
stadsgebied in Beverwijk. (Karin 
Dekkers)

IJmond 
Bereikbaar

Velsen – In 2012 zal de ge-
meente Velsen kritisch kijken 
naar ‘kleine subsidies’. Het gaat 
om organisaties die een subsidie 
tot 50.000 euro krijgen. In on-
ze gemeente gaat het om onge-
veer 130 organisaties op het ge-
bied van cultuur, zorg en welzijn, 
en maatschappelijke participa-
tie. Alle betrokken organisaties 
krijgen nog deze maand hierover 
bericht. Het zogenaamde ‘her-
ijken’ van deze subsidies is be-
doeld om te kijken of het oor-
spronkelijke doel van de sub-
sidie nog wel bestaat. ,,Sommi-
ge subsidies hebben een histo-
rische achtergrond’’, aldus wet-
houder Verkaik. ,,Daarom is het 
nodig om te kijken of de nood-
zaak voor de subsidie nog wel 
bestaat. Zo geven we nieuwe or-
ganisaties een kans.’’ De wijzi-
gingen zullen in 2013 ingaan. De 
herijking van de subsidies is een 
signaal om de tijdelijkheid van 
subsidies te benadrukken. Het 
bestaansrecht van organisaties 
hoort niet afhankelijk te zijn van 
gemeentelijke subsidies.

Minder kleine 
subsidies 

Kerst in de schouwburg
Velsen - Op zondagmiddag 18 
december (15.00 uur) betreden 
de Wolga Kozakken het schouw-
burgpodium. Het gerenommeer-
de Russische koor onder leiding 
van Alexandre Petrow laat het 
publiek genieten van sfeervolle 

evergreens als ‘Stille Nacht Hei-
lige Nacht’ en ‘White Christmas’, 
die de zingende kozakken mixen 
met Russische kerstliederen en 
volksongs als ‘Kalinka’ en ‘Wolga 
Bootsman’. Zie ook www.stads-
schouwburgvelsen.nl
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Beroemdste circus van Nederland twee weken in Haarlem

Circus Herman Renz viert 100 jaar 
circustraditie met ‘Celebration’
Regio - Met gepaste trots 
presenteert het Nederlands 
Nationaal Circus Herman 
Renz ‘Celebration’, een fees-
telijk circusavontuur ter ere 
van het 100 jarig jubileum. 
De compleet nieuwe show 
voor 2011 is een aaneen-
schakeling van bekroonde 
circusacts van over de hele 
wereld.

Bij aankomst zorgen rijk ver-
sierde kerstbomen, duizenden 
lampjes, meters kerstgroen en 
een levensgrote beeldengroep 
voor de juiste kerststemming. 
In de prachtige theatertent van 
Circus Herman Renz wordt het 
publiek ondergedompeld in een 
ouderwetse circussfeer met 
kroonluchters, rood fluweel en 
de geur van zand en zaagsel. 
Gespierde acrobaten en sierlij-
ke balletmeisjes doen het pu-
bliek verbazen en vormen het 
begin van een waar spektakel. 
Daarna verschijnen verrassen-
de circusnummers in de piste...
Karl Ramwell behoort tot de 
beste jongleurs ter wereld. Ra-
zendsnel vliegen keulen, ballen 
en ringen door de lucht, tot wel 
zeven stuks tegelijk. Het swin-
gende Cuba-ensemble brengt 

imponerende acrobatiek wan-
neer zij op een glasfiberstang 
de meest ingewikkelde spron-
gen maken en salto’s draaien. 
Elodie Weiser verbaast met een 
sfeervol strapatennummer, om-
lijst met prachtig licht en mu-
ziek van het live orkest.
Ook dieren ontbreken dit jaar 
niet in Circus Herman Renz. Ze 
verwonderen en laten zien dat 
ze het stralende middelpunt van 
de voorstelling zijn. Wat te den-
ken van zes edele Arabische 
hengsten - gepresenteerd door 
Italiaan Michel Jarz - die galop-
peren door de piste? Of de zee-
leeuwen van Ingo Stiebner die 
het publiek doen verbazen met 
hun komisch talent? En wat te 
denken van de vijf imposante 
leeuwen van Tom Dieck Jr. 
De winnaar van de Bronzen 
Clown op het befaamde Circus-
festival van Monte-Carlo laat 
zien dat de band met zijn die-
ren zeer hecht is. Clown Fren-
ky dirigeert met veel plezier zijn 
eendenparade in zwart-wit de 
piste binnen en is daarnaast te 
zien met zijn clownspartner Mil-
ko. Het doldwaze duo brengt dit 
jaar gooi- en smijtwerk tijdens 
‘de waterentree’ waarbij ze het 
zelf niet droog houden! Milko is 

tevens te zien in een bijzondere 
uitvoering van een opera.
Tamara Khourchoudova laat 
u hoog boven de piste genie-
ten van swingende solotrape-
ze. U kunt genieten van duize-
lingwekkende antipode, slan-
genmens Yanaysi vouwt haar 
lichaam in de meest bijzonde-
re vormen en de Troupe Hava-
na zorgt met acht mensen te-
gelijk voor een spectaculair fi-
nalenummer van de show. Het 
springplanknummer dat zij pre-
senteren kent vele salto’s, verre 
sprongen en een grote mense-
lijke toren.
De opmaat naar de finale is een 
verrassende lasershow met bij-
zondere lichteffecten. Tijdens 
de grote finale met showtrap 
en kostuums waarin duizen-
den lampjes zitten, komen al-
le artiesten nog eenmaal de pi-
ste in, om - begeleid door swin-
gende muziek en sfeervol licht 
- het publiek te bedanken voor 
hun komst. Dat publiek heeft 
in 2,5 uur tijd kunnen genie-
ten van circus pur sang. ‘Cele-
bration’ is een circusshow voor 
jong én oud. Beleef ook de ma-
gie van het circus! Kom en er-
vaar dat betoverend circus nog 
bestaat.

Blik achter de schermen bij het circus
Regio - Het bekende Circus 
Herman Renz staat van 23 
december tot en met 8 ja-
nuari in Haarlem. Het meest 
sfeervolle kerstcircus van 
Nederland is net als vorig 
jaar te vinden bij de Veer-
plas aan de Camera Obscu-
raweg.

Achter de voorstelling die het 
publiek ziet gaat een bijzon-
der leven schuil. De ruim 85 
medewerkers met twaalf ver-

schillende nationaliteiten rei-
zen van half maart tot begin ja-
nuari met het circus door heel 
Nederland. Jaarlijks worden 
er 350 voorstellingen gege-
ven, waarvoor men ongeveer 
40 steden en dorpen bezoekt. 
Om die te bereiken legt Circus 
Herman Renz met 75 trans-
portcombinaties zo’n tiendui-
zend kilometer per jaar af. Om 
het wagenpark in goede con-
ditie te houden reizen gespeci-
aliseerde monteurs mee.

Het circus heeft een eigen 
stroomvoorziening, evenals 
een wasserij, technische werk-
plaats en modern ingerich-
te kantoorwagen en beschikt 
daarnaast over containers die 
ingezet worden als woonunits, 
garderobecontainers en toilet-
containers. Het enige dat van 
buiten aangeleverd moet wor-
den, is stromend water. Voor 
die watervoorziening is an-
derhalve kilometer aan slan-
gen nodig. De welbekende 
roodblauwe hoofdtent van cir-
cus Herman Renz, is met 1.200 
comfortabele zitplaatsen, een 
hoogte van vijftien meter en 
een doorsnede van 36 me-
ter een waar reizend circus-
theater. Compleet met een or-
kestbak met groot live circus-
orkest, verfijnde lichtinstalla-
tie met meer dan 100 compu-
tergestuurde theaterlampen en 
een grote piste als toneel voor 
een spectaculaire show.
De opbouw van de hoofdtent 
wordt bij normale weersom-
standigheden in acht uur vol-
bracht door een perfect op 
elkaar ingespeeld team van 
25 technici. De afbouw gaat 
heel wat vlotter, in slechts 3 
uur. Daarnaast beschikt Cir-

cus Herman Renz over een 
grote foyertent en een ont-
vangsttent. Wanneer alles op-
gebouwd is, beslaat de circus-
stad een oppervlakte van acht-
duizend vierkante meter, om 
aan alle woon-, materiaal- en 
dierenwagens, stallen, foyer-
tent en hoofdtent een plaats te 
bieden.
Dit seizoen reizen er meer dan 
twintig dieren mee, waaron-
der leeuwen, paarden en zee-
leeuwen. In de stallen zijn altijd 
verzorgers bezig met de ge-
zondheid, zorg en welzijn van 
de dieren. Alle dieren staan 
onder controle van een ei-
gen dierenarts. Daarnaast is er 
een medewerker die zich be-
zighoudt met de foerage. El-
ke week moet er stro, zaagsel 
en voedsel aangevoerd wor-
den voor de dieren. Speci-
aal voor de leeuwen wordt er 
twee keer per week vers vlees 
aangevoerd, want één dier eet 
al gauw veertig kilo vlees per 
week. Alle mensen en dieren 
produceren samen wekelijks 
duizenden kilo’s afval en mest. 
Daarvoor heeft het circus twee 
speciale wagens. Eén voor de 
mest van de dieren en één voor 
het huishoudelijk afval.

Circus Herman Renz en de-
ze krant geven 10 x 2 vrijkaar-
ten weg voor de voorstelling 
op dinsdag 27 december (aan-
vang 16.30 uur). Weet u hoe-
veel zitplaatsen de circustent 
van Renz telt? Mail het ant-
woord vóór 22 december a.s. 
naar info@jutter.nl. Prijswin-
naars worden per e-mail op de 
hoogte gebracht. Over de uit-
slag kan niet worden gecor-
respondeerd.

Circus Herman Renz staat van 
vrijdag 23 december tot en met 
zondag 8 januari bij de Veer-
plas in Haarlem (nabij IKEA). 
Kijk voor de aanvangstijden op 
www.renz.nl. Prijzen: volwas-
senen 17, 25, 30 en 35 euro, 
kinderen 12, 20, 25 en 30 euro. 
Reserveren kan via www.renz.
nl of de Reserveerlijn 0909-
5030060 (0,45 euro p.m.). De 
circuskassa is op speeldagen 
geopend van 11.00 tot 17.00 
uur en van 19.00 tot 20.15 uur.

Maak kans
op vrijkaarten
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Vrienden van Velsen-
Noord houden Kerst-In
Velsen-Noord - Op 22 decem-
ber is er van 18.00 tot 21.30 uur 
een Kerst In op het Strating-
plantsoen met het doel om sa-
men met de bewoners het jaar 
2011 uit te luiden. Van 18.00 tot  
21.30 uur muziek is er muziek en 
zijn er optredens van kinderen 
en leerkrachten van de Triangel, 
het Charles Dickens Ensemble 
van Emergo Castricum en een 
paar Velsen-Noordse ‘sterren’.
Kinderen kunnen samen met de 
Kerstman op de foto, er is een 
koek en zopie kraam met war-
me chocolademelk en glühwein 
waarvan de opbrengst gaat naar 
de Vrienden van Velsen Noord. 
Enkele ondernemers verkopen 
warme winterse happen en er is 
een creatieve kraam. Deze Kerst 
In wordt georganiseerd door 
een aantal bewoners, Stich-
ting Vrienden van Velsen-Noord, 
Lans Events, Ontmoetingsschool 
de Triangel, Café de Grote Hout, 
fotografe Miriam Hofman en 
Huisje251.
In het vierde kwartaal is de bus 
van Vrienden van Velsen-Noord 
naar de kerstmarkt in Haarzui-
len, naar de bibliotheek, naar 
een optreden van Afrikaanse 
zanggroep Kuzola in Obdam ge-
weest en de bus is ingezet bij 
de intocht van Sinterklaas. Van-
af juli 2010 heeft de bus 67 ritten 
gemaakt. Onlangs is onderhoud 

gepleegd aan de bus, zodat hij 
de winter weer in kan.
Voor de bus worden nog chauf-
feurs gezocht, met de juiste pa-
pieren. Zij kunnen zich mel-
den via info@svvvn.nl of via 06-
51222766. Het gaat hier om vrij-
willigerswerk. 
In december is de bus voor-
zien van een aantal nieuwe lo-
go’s van de volgende bedrijven: 
Zano B.V., Van der Ham, Tattoo-
shop Beusekom en de sticker 
van de fa. Pieters is aangepast. 
Er is ruimte voor nieuwe bedrij-
ven die willen laten zien dat zij 
maatschappelijk ondernemen. 
Heeft u interesse of heeft u sug-
gesties voor bedrijven, laat het 
weten aan Arjan Pater via 06-
22934758 of Mitchell Koks, 06-
12647984. 
Firma Tennet heeft Vrienden 
van Velsen Noord een bedrag 
van 2.500 euro gegeven, waar-
voor hartelijk dank. Dit als ge-
baar om de overlast die ontstaan 
was in Velsen Noord, door de 
werkzaamheden bij de aanleg 
van twee nieuwe ondergrond-
se hoogspanningskabelverbin-
dingen tussen Beverwijk en Vel-
sen. Een deel van het geld is ge-
bruikt bij de intocht van Sinter-
klaas, een deel is voor de Kerst 
In op 22 december en een deel 
wordt gebruikt om de bus zoveel 
mogelijk te laten rijden.

Altijd Disney met kerst
IJmuiden - Jorieke van der Pol stuurde de foto van deze mooie 
raamschildering, gemaakt door Erzsi de Koning aan de Saturnus-
straat. ,,Erzsi de Koning maakt ieder jaar een unieke versiering op het 
raam. Dat heeft als resultaat dat er iedere kerst weer iets moois bij 
Saturnusstraat 52 verschijnt. Maar het thema is altijd Disney.’’

Kinderen helpen 
kinderen met Edukans
IJmuiden - De leerlingen van 
De Vliegende Hollander heb-
ben meegedaan aan de actie 
Schoenmaatjes. De kinderen 
versieren dan een schoenen-
doos en vullen deze met twee 
of drietallen met artikelen zo-
als: toiletspullen, schrijfmateri-
aal, schriften en speelgoed of 
een knuffeldier. 
Deze dozen worden dan door 
Edukans verscheept naar leef-
tijdsgenootjes in landen als bij-
voorbeeld Kenia en Ghana. Met 
de hulp van de ouders zijn er 
in totaal 100 dozen gevuld en 

door de kinderen weggebracht 
naar de winkel van Ziengs op 
het Marktplein. Van hier wor-
den de dozen naar een ver-
zamelpunt gebracht. Om de 
kosten voor de ouders niet te 
groot te laten worden neemt de 
school de verzendkosten (5 eu-
ro per doos) voor zijn rekening. 
Hiervoor wordt de opbrengst 
van de oude krantenactie ge-
bruikt.
Al met al een geslaagde actie. 
Kinderen leren op deze manier  
om te geven in deze tijd waarin 
zij zelf heel veel krijgen.

Driehuis - Voetbalvereniging 
Waterloo houdt zaterdag 17 de-
cember een grootse wildavond 
met heel leuke prijzen. Ook is er 
weer live muziek, onder leiding 
van Ries Hart. De aanvang van 
de wildavond is om 19.00 uur. 
Locatie is de kantine van Water-
loo aan de Waterloolaan in Drie-
huis. Deelnemers zijn van harte 
welkom.

Wildavond

Fietser overleden
Velsen-Noord – De politie 
heeft zondagochtend een on-
derzoek ingesteld naar de toe-
dracht van het overlijden van 
een 66-jarige man uit Vel-
sen-Noord. Bij de politie werd 
rond 03.50 uur gemeld dat er 
een man op de grond lag op 
de kruising Noorder-Sluisweg 
met de Staalhaven. De poli-
tie trof hier de 66-jarige man 
aan en is hem direct gaan re-
animeren, omdat hij geen hart-
slag meer had. Het ter plaat-
se gekomen ambulanceperso-

neel had vervolgens de hartap-
paratuur aangesloten, maar dit 
mocht helaas niet meer baten. 
Hierop is direct een onderzoek 
opgestart door onder andere 
de forensische rechercheurs 
naar de oorzaak van het over-
lijden van de 66-jarige man. Dit 
onderzoek heeft inmiddels uit-
gewezen dat de man door een 
noodlottig fietsongeval om het 
leven is gekomen: hij is onge-
lukkig ten val geraakt en door 
ernstig hersenletsel om het le-
ven gekomen.

IJmuiden - Zondag 18 decem-
ber is er een klaverjastoernooi 
van Klaverjasvereniging Klaver-
sientje in Zorgcentrum Velser-
duin, Scheldestraat 101 in IJmui-
den. De aanvang is om 10.30 uur. 
Het entreegeld is 7 euro per kop-
pel. Het eerste kopje koffie is in-
begrepen. Er worden zes par-
tijen gespeeld en er zijn mooie 
prijzen te winnen. Opgeven kan 
via 0255-520332.

Klaversientje 
toernooi

‘Velsen-Noord bedankt’
Velsen-Noord - Vorige week  
ontving buurtcentrum De Mel 
een e-mailbericht van Sinter-
klaas waarin hij vroeg of zij al-
le kinderen van Velsen-Noord 
namens hem wilden bedanken 
voor de superleuke ontvangst 
die zij Sinterklaas in Velsen-
Noord hebben bezorgd.
Ook vroeg de Sint of zij ook alle 
vrijwilligers, VKRC, Bakkerij Vink, 

en de Ondernemers Vereniging, 
Stichting Vrienden van Velsen-
Noord, Buurtcentrum de Mel 
en de overige sponsors namens 
hem wilden bedanken dat ze ook 
dit jaar zijn intocht tot zo’n suc-
ces hebben gemaakt. Tot slot liet 
de Sint weten dat hij ook volgend 
jaar zeker weer een bezoek aan 
Velsen-Noord zal gaan brengen. 
Dat is goed nieuws!

Velsen-Noord – Politiemensen 
hebben zaterdag, na binnenge-
komen informatie dat er iemand 
met een vuurwapen zou rijden, 
met meerdere eenheden ge-
zocht naar de auto. Deze werd 
gezien op de Andreaweg, met 
de bestuurder nog achter het 
stuur. De agenten hebben met 
een speciale procedure voor 
mogelijk vuurwapengevaarlij-
ke verdachten de bestuurder 
uit de auto gepraat. De 19-jari-
ge IJmuidense bestuurder werd 
direct aangehouden. In de au-
to troffen de agenten inderdaad 
een wapen aan. Dit bleek na 
kort onderzoek een zogenaamd 
balletjespistool, maar voor be-
dreiging geschikt. Dit is in be-
slag genomen. Bij het fouilleren 
van de man werd nog een klei-
ne hoeveelheid harddrugs aan-
getroffen. Ook dit is in beslag 
genomen. De IJmuidenaar is 
overgebracht naar een politie-
bureau en ingesloten voor ver-
hoor.

Man met 
balletjespistool

IJmuiden - Brandweer en poli-
tie kregen vorige week donder-
dag rond 23.05 uur de melding 
dat een auto in brand stond op 
de Scheiberglaan. De brandweer 
heeft de autobrand geblust en 
de politie heeft een onderzoek 
ingesteld, omdat het vermoeden 
bestaat dat de auto in brand is 
gestoken. De eigenaar zou aan-
gifte doen.

Auto in brand

Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

“ Het is een 
voorrecht er voor 
nabestaanden 
te zijn.”

Sylvette Kwee, Uitvaartleider

UITVAARTCENTRA: Waalstraat 101, IJMUIDEN 
 Velserweg 18, BEVERWIJK
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Italiaanse kerst op zijn 
best bij Da Maurizio
IJmuiden – Bij Pizzeria – Risto-
rante da Maurizio aan Velserduin-
weg 161 kan men Italië op zijn 
best ervaren. Niet alleen door de 
gastvrijheid, maar ook door au-
thentieke Italiaanse recepten. 
Maurizio Olivieri is op een voort-
durende zoektocht naar oor-
spronkelijke gerechten die bij ons 
Nederlanders in de smaak vallen.
,,Nederlanders houden van zoet/
zoet, terwijl Italianen meer van 
zoet/zuur houden. Ik vind het be-
langrijk de recepten oorspron-
kelijk te houden, ze zijn vaak al 
honderden jaren oud en de tra-
ditionele Italiaanse keuken is het 
waard om in stand te houden’’, 
zegt Maurizio. Dus proeft men 
bij Da Maurizio alleen echt Itali-
aans eten. De keuze daarbinnen 
is enorm. De Italiaanse keuken 
is veel meer dan alleen pizza en 
pasta, zoals de echte liefhebbers 
weten. Ook wat de bereiding van 
vlees- en visgerechten betreft is 
deze keuken onovertroffen. Voor 
kerst 2011 hebben Maurizio en  
Hartog een bijzonder smakelijk 
menu samengesteld. 
Het zijn beide zesgangenme-
nu’s en er is keuze uit een vlees- 
en een vismenu van bijzonde-
re kwaliteit dat de grootste fijn-
proever aangenaam zal verras-
sen. De mooiste Italiaanse ge-
rechten worden de gasten tij-
dens de kerstdagen voorgescho-
teld. Daarbij is voor beide me-
nu’s bijvoorbeeld een anti pas-
to bestaand uit diverse Italiaan-
se lekkernijen. En ook het Grand 
Dessert bestaat uit verschillen-
de hapjes die de tong zullen stre-
len. Bij het vleesmenu is er onder 

meer ravioli gevuld met truffels en 
een hertenbiefstuk met rode wijn-
saus. Bij het vismenu springt inkt-
vispasta met zalmroomsaus eruit, 
maar ook is er zalmfilet met pi-
kante saffraansaus. Op de kos-
ten voor deze kwaliteitsgerech-
ten is niet gekeken, het kerstme-
nu wordt echter tegen een zeer 
speciale prijs aangeboden. Bo-
vendien bestaat de mogelijkheid 
bepaalde gerechten te wisselen. 
Hierover wordt nog voor de kerst-
dagen met u overlegd. Voor het 
feestelijke kerstmenu wordt de 
tijd genomen, dus is er een zit-
ting per avond, want Italië bete-
kent ook: uitgebreid genieten. En 
zeker met een glas prachtige Ita-
liaanse wijn erbij wordt kerst dit 
jaar een belevenis. Men is tijdens 
de kerstdagen vanaf half zes wel-
kom. Graag tijdig reserveren.
Voor de thuisblijvers is er een 
troost: men kan ook afhalen. De 
gewone afhaalfolder is deze da-
gen geldig. En ook deze gerech-
ten zijn altijd van eerste kwali-
teit: verse, handgemaakte pas-
ta’s, producten die rechtstreeks 
uit Italië komen en op authentie-
ke wijze gebracht. 
Er zijn nog tafels vrij voor beide 
kerstdagen. Met oud en nieuw is 
Da Maurizio gesloten. Wie buiten 
de kerstdagen om naar Da Mauri-
zio komt, is van harte welkom van 
donderdag tot en met zondag. Op 
andere dagen is men open voor 
feesten. Ook catering is een suc-
cesvolle onderneming van Da 
Maurizio, informeer eens naar de 
mogelijkheden. Eet smakelijk bij 
Da Maurizio. Zie ook  www.da-
maurizio.nl of bel 0255-532788.

Humanitas 
zoekt 
huisbezoekers
Velsen - Humanitas is actief 
op velerlei gebied, zoals opvoe-
dingsondersteuning, voorlees-
projecten, hulp bij thuisadmi-
nistratie, kindervakantieweken 
en doorbreken van eenzaam-
heid. Er is veel vraag naar vrij-
willigers van Humanitas. Hu-
manitas is contact van mens tot 
mens. De eenzaamheid door-
breken. Een vrijwilliger kan een 
belangrijke verbinding zijn naar 
de buitenwereld.
Ouderen blijven graag zo lang 
mogelijk zelfstandig en in hun 
eigen omgeving wonen. Ech-
ter, door het ouder worden val-
len er steeds meer mensen om 
hen heen weg. Daarnaast wor-
den ze vaak minder mobiel. 
Twee redenen waarom oude-
ren zich alleen kunnen voelen 
of waardoor ze te weinig men-
sen om zich heen hebben die 
ondersteuning kunnen bieden. 
Veel mensen hebben weinig of 
geen sociale contacten. De vrij-
willigers van Humanitas bren-
gen regelmatig een bezoek aan 
mensen die behoefte hebben 
aan contact met anderen, maar 
dit zelf niet (meer) kunnen or-
ganiseren. 
Een beetje van uw tijd doet 
wonderen voor een ander. Hu-
manitas zoekt mensen die een 
keer in de week of eenmaal per 
twee weken een oudere willen 
bezoeken. Een praatje maken, 
een spelletje doen of even naar 
buiten gaan. Het is vrijwilli-
gerswerk dat u in uw regio kan 
doen. Lijkt het u wat? Neem 
dan contact op met Claudia 
Kuyck, telefoon 06-33342197 of 
e-mail info@hzkeo.nl Zie ook 
www.hzkeo.nl of www.huma-
nitas.nl

Karin Amatmoekrim 
signeert bij Erasmus
IJmuiden - Zaterdag 17 decem-
ber zal Karin Amatmoekrim van 
aanwezig zijn bij Boekhandel 
Erasmus. Karin Amatmoekrim, is 
schrijfster van de spraakmakende 
roman Het gym.
Karin signeert tussen 15:00 en 
16:00 uur haar boek, waarbij er 
natuurlijk ruimte is voor vragen.
Op deze middag biedt Boekhan-
del Erasmus belangstellenden 
een hapje en een drankje aan. 
Karin Amatmoekrim schrijft in de-
ze roman het verhaal van de pu-
ber die in Zeewijk woont, van Su-
rinaamse afkomst is en in Velsen-

Zuid naar school gaat. Dat levert 
samen een inzichtgevend verhaal 
met humor op en dat schuurt. 
Het gym krijgt sinds de presen-
tatie in september overweldi-
gend veel aandacht van de pers. 
In het programma Pauw & Witte-
man maakte de schrijfster veel in-
druk met haar heldere en intelli-
gente optreden. De Volkskrant, 
het NRC/Handelsblad en Vrij Ne-
derland beoordeelden het boek 
met maar liefst vier sterren.Boek-
handel Erasmus is te vinden aan 
Marktplein 33 in IJmuiden. Zie 
ook www.boekhandelerasmus.nl

Nencies maakt de 
winter warmer dan ooit
Regio - Als we de weerberich-
ten moeten geloven gaan we 
een echte ‘horrorwinter’ tege-
moet, met een dik pak sneeuw 
en drie maanden Siberische kou. 
Het team van Nencies, de speci-
aalzaak in lingerie, badmode en 
kousen denkt daar echter heel 
anders over en komt met haar 
eigen voorspelling: deze winter 
wordt de warmste ooit.
Die brutale voorspelling kunnen 
ze bij Nencies prima onderbou-
wen. Want van de nieuwste Mar-
lies Dekkers collectie met zach-
te, zilvergrijze tonen en subtiele 
Swarovski accentjes, die Nencies 
deze maand introduceert, krijg je 
vanzelf warm. En wordt het toch 
frisjes, dan zijn de aaibare pyja-
ma’s en badjassen met vrouwe-

lijke uitstraling en een optimaal 
comfort, een heel goede reden 
om een lange avond bij de open 
haard door te brengen. Glaasje 
rode wijn erbij en genieten maar.
Zelfs als je jezelf ‘stiekem’ al in 
zomerse sferen waant is een be-
zoekje aan Nencies de moei-
te meer dan waard. De mooiste 
badmode voor 2012 wordt na-
melijk al in december gepresen-
teerd. Zo zomers ben je het nieu-
we jaar nog nooit ingegaan. 
Inspiratie opdoen? Een vrijblij-
vend advies? Surf snel naar 
www.nencies.nl. Nencies, Gier-
straat 77, Haarlem Centrum, tele-
foonnummer 023-5315537. Zon-
dag 18 december geopend. Zie 
voor extra openingstijden de 
website. Tot ziens bij Nencies.

IJmuiden - De zesmansforma-
tie Six-Aloud komt zondag naar 
IJmuiden, om met hun aansteke-
lijke en swingende mix van jazz -  
funk en soul de laatste keer dit 
jaar het Stage Café om te dopen 
tot een dampend swingpaleis. 
Speciaal voor dit optreden wordt 
de band die uit zeer ervaren mu-
zikanten bestaat uitgebreid met 
twee achtergrondzangeressen. 
Het repertoire dat bestaat uit de 
betere jazz/funknummers wordt 
met zoveel power gespeeld dat 
het plezier van het podium af-
spat en er mede toe bijdraagt dat 
het een gezellig muzikaal feest-
je wordt voor iedere muzieklief-
hebber. Six Aloud is dus een pri-
ma afsluiter van dit laatste sta-
ge cafe in 2011. Het eerste Sta-
ge Café in 2012 is 8 januari met 
Full Count. Aaanvang zondag 
om  17.30 uur. De toegang is gra-
tis. Locatie: Witte Theater, Knaal-
straat, IJmuiden.

Six-Aloud in 
Stage Café

Bouw Zeewaarts 
begin 2012 van start
IJmuiden - Aan de Keet-
berglaan verrijzen het komende 
jaar drie woontorens met ieder 
acht bouwlagen. HSB Volendam 
wordt als aannemer verantwoor-
delijk voor de bouw. Er zijn twee 
woontorens met samen 68 huur-
appartementen en één woonto-
ren met 35 koopappartementen. 
In eerste instantie is het project 
ontwikkeld door Woningbedrijf 
Velsen die verantwoordelijk blijft 
voor de verhuur. De verkoop van 
de 35 woningen is in handen van 
HSB Volendam.
De verhuur van de 68 apparte-
menten wordt geregeld door Wo-
ningbedrijf Velsen via Wonenin-
Velsen. Er is nog een aantal stap-
pen te zetten voordat de bouw 
echt kan beginnen. De gemeen-
teraad heeft de bouwvergun-
ning op 1 december jl. verleend, 
half januari is de bouwvergun-
ning onherroepelijk. Als dat rond 
is, kan de aannemer zijn werk-
voorbereidingen verder afronden. 
Woningbedrijf Velsen wil dan in 
februari 2012 de informatie zo-

als plattegronden en huurprijzen 
bekend maken. Als alles volgens 
plan verloopt, verwacht men de 
oplevering in het vierde kwartaal 
van 2013. De verhuur start begin 
van dat jaar. Informatie hierover 
zal te vinden zijn op www.wbvel-
sen.nl
HSB Volendam start begin 2012 
met de bouw van de torens met 
huurappartementen. Zij starten 
tegelijk met de verkoop van de 
35 appartementen in de derde 
toren. De informatie over prijzen 
en plattegronden is te vinden op 
www.woneninzeewaarts.nl
HSB Volendam is nu bezig met 
de voorbereidingen voor de start 
van de bouw. Medio februari 
starten de echte bouwwerkzaam-
heden. De omwonenden wor-
den hierover apart geïnformeerd. 
HSB Volendam is een aannemer 
uit Volendam met bijna 80 jaar 
ervaring in het ontwikkelen en 
realiseren van bouwprojecten. 
Betrokkenheid met de koper en 
vakmanschap staan voorop. Zie 
ook www.hsb-volendam.nl

Eén havenverordening
Regio – De gemeente Velsen 
heeft als eerste van vijf partijen 
een convenant voor Regionale 
Havenverordening en Haven-
reglement Noordzeekanaalge-
bied 2012 ondertekend. 
In het convenant worden regle-
menten voor schepen en ha-
vengebonden bedrijven in het 
hele gebied gelijkgetrokken. 
Voor bezoekende schepen die 
verschillende gemeenten aan-
doen in het gebied wordt de 

regelgeving dus hetzelfde. De 
gemeenten Amsterdam, Be-
verwijk en Zaanstad gaan het-
zelfde convenant nog onder-
tekenen. Dit convenant is een 
tweede stap in de samenwer-
king tussen Noordzeekanaal-
gemeenten. De eerste stap was 
de Regionale havenverorde-
ning van 2010. In de toekomst 
zal voortgegaan worden op de-
zelfde weg, ook wat betreft be-
leid en uitvoering.
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Groots aanbod van 
vuurwerk bij Groenrijk
Santpoort-Noord – Voor het 
eerst dit jaar levert Groenrijk 
Santpoort vuurwerk. Afhalen en 
verkoop vanaf 29 december is bij 
de nieuwe locatie aan Rijksweg 
289 in Velserbroek. Bestellen kan 
vanaf heden bij Groenrijk Sant-
poort of via de site www.bestel-
vuurwerk.nl
De vuurwerkverkoop vindt plaats 
vanaf een loods op het terrein 
van Groenrijk Velserbroek. Van-
af 29 december kan men parke-
ren op het nieuwe terrein. Ook is 
de verkoopruimte ingericht met 
meubilair, zodat men er kan zit-
ten en is er een gratis kopje snert 
verkrijgbaar.
Door de samenwerking van 
vuurwerkleveranciers door het 
hele land kan een extra groot as-
sortiment van vuurwerk worden 
aangeboden tegen scherpe prij-
zen. Ook zijn er leuke acties, zo-
als gratis pakketten vuurwerk bij 
besteding van een bepaald be-

drag. Bij besteding vanaf 50 euro 
maakt men bovendien kans op 
een I Phone 4S of een Blackber-
ry 9900 Bold. En wie voor meer 
dan 100 euro besteedt, kan een 
prachtige scooter winnen, een 
Vespa LX. Maar het meest be-
langrijk blijft natuurlijk het vuur-
werk, dat in vele pakketten ver-
krijgbaar is. Of je nu knallend het 
oude jaar uit wilt gaan, of toch 
liever met stijlvol siervuurwerk: 
er is volop keuze. Ook zijn er per 
dealer speciale aanbiedingen. 
Kijk op de site en zoek de dealer 
op in Velserbroek, dan krijgt u de 
speciale acties te zien.
Een vuurwerktip van Casper van 
Duijn: zorg voor een veilige om-
geving. Gebruik geen vuurwerk 
bij dieren en passanten. Steek 
vuurwerk aan met een speciale 
lont. Echte aanraders voor vuur-
werkfans zijn de vuurwerkbril en 
de vuurpijlstandaard. Zo ga je 
veilig het nieuwe jaar in.

IJmuiden - Vraagt u zich ook af 
wat u wil eten deze kerst? Wilt 
u inspiratie opdoen? Of gewoon 
een aantal delicatessen probe-
ren in een gezellige sfeer? Zet 
dan zondag 18 december in uw 
agenda en kom tussen 11.00 en 
17.00 uur langs bij Bart en Kees. 
Ook de kerstman zal deze dag 
aanwezig zijn. Hij heeft voor de 
kleinsten iets leuks bij zich. En 
wie het gewicht van de kalkoen 
juist raadt, mag deze mee naar 
huis nemen en er zijn kookkun-
sten op los laten. Ondertussen  
zorgt Poelier- en traiteursbe-
drijf Bart en Kees voor heerlij-
ke hapjes, drankjes en een aan-
tal fantastische voorbeelden, 
waarmee je de show kunt ste-
len deze feestmaand. Van voor-
gerecht tot dessert en van kal-
koen tot bourgondisch wildge-
braad zullen uw smaakpapil-
len passeren. Het bourgondisch 
wildgebraad, waaronder her-

tenrug, zwijn- en reerug en an-
dere lekkernijen worden eerste 
of tweede kerstdag gebraden 
en warm gratis bij u thuis be-
zorgd. Loopt bij u ook al het wa-
ter in de mond? Kom de 18de 
gezellig langs bij Bart en Kees 
aan Velserduinplein 2 in IJmui-
den (achter de Hema en naast 
Beeksma Banket). Of bel voor 
informatie 0255-519181.

Op zondag 18 december
Gratis kerstproeverij 
bij Bart en Kees

Loopbaancoach, dat werkt
Het jaar loopt ten einde, een 
goede tijd om terug en voor-
uit te kijken. Welke goede voor-
nemens heeft u begin 2011 ge-
maakt? Veel mensen nemen 
zich voor om een cursus of stu-
die op te pakken, om vaker te 
gaan sporten. Om nu eindelijk 
eens de mond open te doen in 
vergaderingen, of om een an-
dere baan te gaan zoeken. Hoe-
veel van uw voornemens heeft 
u uitgevoerd? Het is bekend dat 
de meeste goede voornemens 
nooit in praktijk worden ge-
bracht. En dat is niet gek, want 
een patroon (zoals te veel of 
verkeerd eten, veel TV kijken, 
niet je mening geven, niet op-
komen voor jezelf) is moeilijk te 
veranderen. Het vraagt alertheid 
en zelfbewustzijn, en dat kost 
energie, in ieder geval de eer-
ste maanden. Bovendien moet 
je om te veranderen iets nieuws 
leren, en dat gaat gepaard met 
gevoelens van onbeholpenheid, 
onmacht, onwetendheid, frus-
tratie en onzekerheid. Dat soort 
gevoelens zijn lastig voor ie-
mand die zichzelf ziet als een 
ervaren, wijze vakman die over-
al een antwoord op heeft. En die 
daarin door zijn omgeving be-
vestigd wordt. ‘Iets nieuws moe-
ten leren’ past niet in dat beeld. 
En toch is dat nodig voor ver-
andering: iets niet weten, vra-

gen stellen, onderzoeken, oefe-
nen, en geleidelijk aan wijzer en 
handiger worden. Een grote fi-
losoof (Immanuel Kant) schreef 
dat vooral “onze eigen lafheid 
en luiheid” ons hinderen bij het 
ontwikkelen van onszelf. Lafheid 
zorgt ervoor dat we geen vra-
gen stellen, dat we liever onder 
het maaiveld blijven. En luiheid 
dat we niet actief worden. Daar-
om is werken aan je ontwikke-
ling en aan het vinden van een 
nieuwe baan veel effectiever in 
een groep van gelijkgestem-
den. Want dan activeer je elkaar 
en help je elkaar om aan goede 
voornemens te blijven werken. 
Daarom: Met wie gaat u in 2012 
aan de slag?
 
Han van Kleef  

www.loopbaanbegeleidingij-
mond.nl

Aantrekkelijke afsluiting 
2011 bij Mazda RC
Velserbroek - Mazda RC is dé 
Mazda dealer voor de regio Ken-
nemerland en de IJmond. Op de 
vestiging in Velserbroek vindt u 
het beste aanbod. Kiest u voor 
een Mazda, ga dan naar Maz-
da RC.
,,Mazda staat al jaren bekend 
om zijn prachtige gestroomlijn-
de design en uitmuntende rij-
eigenschappen”, vertelt de en-
thousiaste brandmanager Hans 
Touw trots. ,,Niet alleen voor de 
zakelijke rijder, maar óók voor 
de particuliere bezitter van een 
Mazda is er sprake van ‘low 
cost of ownership’. En ook op 
het gebied van milieu en veilig-
heid loopt Mazda altijd voorop. 
Betrouwbare en degelijk auto’s 
die doen wat wordt beloofd. Ge-
noeg redenen om eens een kijk-
je te nemen in onze showroom 
aan de Kleermakerstraat 63 in 
Velserbroek. U kunt dan tege-
lijkertijd nog profiteren van het 
inruilvoordeel van 3.000 euro op 
de Mazda 5 en Mazda 6 model-
len, waardoor het totale voor-
deel kan oplopen tot  maar liefst 
5.500 euro. Let op de adverten-
tie op een andere pagina in de-
ze krant. Knip uit en kom langs. 
Maar ook op onze andere mo-
dellen willen wij de laatste twee 
weken van dit jaar nog wat ex-
tra’s voor u doen. Vraagt u naar 
de vele mogelijkheden. Ook voor 

occasions bent u welkom.
De nieuwe Mazda CX-5 zal van-
af medio februari 2012 bij ons 
in de showroom staan’’, vervolgt 
Touw. ,,De Mazda CX-5 zal wor-
den geleverd met de comple-
te Skyactiv Technology. Dit be-
tekent dat de auto bijzonder 
brandstofzuinig is en een zeer 
lage uitstoot heeft, zonder dat 
hiervoor kenmerken zijn opge-
offerd die de Mazda zo leuk ma-
ken om in te rijden. De Mazda 
CX-5 wordt in eerste instantie 
geleverd met een 165 pk sterke 
2.0 benzine motor, zowel hand-
geschakeld als automaat. Deze 
zuinige benzinemotor mag wel 
1.800 kilo trekken. De uitvoerin-
gen met een dieselmotor wor-
den halverwege 2012 verwacht.’’
Om elke kans op een teleurstel-
ling te voorkomen en u toch de 
kortst mogelijke levertijd te ga-
randeren, biedt Mazda RC u aan 
om de Mazda CX-5 zonder ri-
sico te bestellen uit de directe 
voorraad. Indien de Mazda CX-
5 u na de proefrit minder brengt 
dan men u heeft beloofd, kunt u 
de bestelling geheel kosteloos 
annuleren.
Het Mazda RC Team staat, net 
als de koffie, voor u klaar en 
hoopt u een dezer dagen te mo-
gen begroeten in de showroom. 
Kijkt u voor de openingstijden 
op de website www.mazdarc.nl.

Fonds 
Rabobank 
keert weer uit 
Velsen - Het Coöperatiefonds 
stimuleert maatschappelijke ac-
tiviteiten in het werkgebied van 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken. Op deze manier werkt de 
Rabobank samen met haar le-
den en klanten aan een bete-
re maatschappij. De Commis-
sie van Aanbeveling, die bestaat 
uit een afvaardiging van de le-
denraad, heeft de binnengeko-
men verzoeken van het Coöpe-
ratiefonds van het vierde kwar-
taal 2011 beoordeeld. In het jaar 
2011 heeft het Coöperatiefonds 
in totaal 56.000 euro uitgekeerd.
Hier volgt een selectie van orga-
nisaties die in het vierde kwar-
taal van 2011 kunnen rekenen 
op een financiële bijdrage vanuit 
het Coöperatiefonds van Rabo-
bank Velsen en Omstreken: 
De EHBO Vereniging Dami-
aan uit IJmuiden bestaat sinds 
1951 en verzorgt EHBO-cursus-
sen aan beginners en gevorder-
den. De huidige reanimatiepop-
pen die voor de cursussen wor-
den gebruikt zijn sterk verou-
derd. Met een donatie kan de 
vereniging nieuwe poppen aan-
schaffen. In overleg met de ver-
eniging is besloten om EHBO-
cursussen voor leden van Rabo-
bank Velsen en Omstreken tegen 
een gereduceerd bedrag aan te 
bieden. Meer informatie daar-
over volgt in het ledenmagazine 
Dichterbij dat in maart 2012 uit-
komt. ,,Wij proberen met dona-
ties altijd een win-win situatie te 
creëren. Dat is in het geval van 
de EHBO vereniging weer goed 
gelukt. Zowel de vereniging als 
de leden van de bank profiteren 
op deze manier van de donatie’’, 
aldus Jaap van Straalen, voorzit-
ter van de Commissie van Aan-
beveling.
De Vrienden van het Kennemer-
strand zetten zich vrijwillig in 
om het natuurgebied van ruim 
50 hectare langs de IJmuidense 
kust te beschermen en beheren. 
Het hele jaar door is het Kenne-
merstrand vrij toegankelijk voor 
bezoekers. Om de bezoekers te 
informeren over dit bijzondere 
natuurgebied, worden er twee 
informatieborden geplaatst. De 
werkgroep ontvangt vanuit het 
Coöperatiefonds een bedrag om 
de borden te kunnen plaatsen.
Er is een bedrag vanuit het Co-
operatiefonds beschikbaar ge-
steld om een jeugdspeelveld in 
te richten bij Tennisvereniging 
Spaarndam. Op dat jeugdspeel-
veld komt bijvoorbeeld een oe-
fenkooi, waardoor de faciliteiten 
van de vereniging voor de jeugd 
worden verbreed.
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Museumboerderij Jan Makkes
Tentoonstelling van 
kunstenaar Jan Makkes
Velserbroek - ‘Mijn opdracht 
als kunstenaar heb ik volbracht. 
Maar mijn talent neem ik mee 
in eeuwigheid, terug naar mijn 
schepper... Want Hij is het, die 
mij beoordeelt’.
Woorden van de bekende en ge-
passioneerde kunstenaar Jan 
Makkes, overleden in 1999. Hij 
liet een veelzijdige en omvangrij-
ke collectie na. Bloeiende boom-
gaarden, oude dorpjes, kleurrijke 
landschappen, haventjes, stads-
gezichten en de doom hem zo 
geliefde bloemen. Een deel van 
deze indrukwekkende collectie 
zal tijdens een drietal tentoon-
stellingen te zien zijn in de Mu-
seumboerderij Jan Makkes aan 
de Hofgeesterweg 22a in Vel-
serbroek. Die museumboerderij 
ademt nog steeds de sfeer van 
Makkes. Aan de muren hangen 
schilderijen en foto’s van zijn 
ontmoetingen met de groten der 
aarde. Makkes was ver buiten 
onze grenzen bijzonder geliefd 
en werd alom gerespecteerd. Zo 
ging hij in zijn bewogen en be-
vlogen leven op audiëntie bij de 
Paus en had hij een indringen-
de ontmoeting met onder andere 
de voormalige president van de 

Sovjet-Unie, Michael Gorbatsjov 
en ook met John F. Kennedy.
Makkes hield van reizen en haal-
de hier ook zijn inspiratie uit. 
Hoewel hij ook vaak schilderde 
in zijn geliefde haven van IJmui-
den. Hij vloog naar de mooiste 
streken in de wereld om deze 
vast te leggen op het witte doek. 
Befaamd zijn ook de bloemstille-
vens die Dries van Agt ‘fonteinen 
van kleur’ noemde.
‘In kleuren zal hij bij ons blijven’, 
heet dan ook de tijdens de ten-
toonstellingen vertoonde video-
presentatie over Makkes zijn le-
ven en werken. Tevens is het 
boek ‘Jan Makkes... een gedre-
ven kunstenaar’ te koop in de 
Museumboerderij Jan Makkes, 
Hofgeesterweg 22a in Velser-
broek, telefoon 023-5376227.
Ga genieten van het werk vol 
passie en mystiek van deze kun-
stenaar, over wie Peter Dicker 
zei: ‘Op zoek naar één tint in ‘t 
miljoen, kijk: zo’n schilder was 
Jan Makkes nou.’ 
De tentoonstellingen vinden 
plaats van zaterdag 10 decem-
ber tot en met zondag 1 janua-
ri 2012. Buiten de exposities al-
leen op afspraak.

Jarig Smits Keukens 
compleet vernieuwd
Regio - 1961 was het jaar dat 
Smits Keukens haar deuren 
opende in Haarlem-Noord. De 
zaak groeide uit tot een mooie 
onderneming en is in 2006 uit-
gebreid met een tweede filiaal in 
Uitgeest. Smits Keukens maak-
te de afgelopen 50 jaar een zeer 
goede naam in de keukenbran-
che en verwierf niet te vergeten 
zeer positieve landelijke bekend-
heid. Ze werden uitgeroepen tot 
tweede keukenzaak van Neder-
land en tot beste keukenzaak 
van Noord-Holland met als eind-
cijfer een 8.8. Schelfhorst Keu-
kens uit Middelburg eindigde als 
eerste met een eindcijfer 9. Er is 
getest op de prijs/kwaliteitsver-
houding en het serviceniveau. 
De vestiging aan de Rijksstraat-
weg 586 in Haarlem is onlangs 
helemaal vernieuwd. Er staat 
weer een eigentijdse moderne 
showroom. Bij binnenkomst voel 
je meteen de warme sfeer die 
de prachtig opgestelde keukens 
uitademen. Het nieuwste van het 
nieuwste, van design tot prachti-
ge landelijke keukens. Alle keu-
kens voldoen echter aan de ei-
sen van deze tijd. Dat Smits Keu-
kens met de tijd is meegegaan 
de afgelopen 50 jaar kun je mer-
ken. De adviseurs tekenen de 
keukenruimtes en de indeling 
van de keuken met de computer 
in 3D. Heel mooi en overzichte-
lijk. Zo wil je wel iedere dag een 
keuken kopen. 
Er komt veel bij kijken bij de aan-
koop van een nieuwe keuken, 
zoals het slopen en afvoeren 
van de oude keuken, loodgie-
ter en elektrawerk, stukadoors-
werk en het vervangen van wand 
en vloertegels of het vernieu-
wen van het plafond. Smits Keu-
kens neemt alle zorg uit handen 
en dat al 50 jaar. Bij Smits Keu-
kens verzorgen ze dan ook alle 
werkzaamheden door een team 
van vakmensen. De planning is 
strak, want zonder keuken kunt 
en wilt u niet al te lang. Kortom, 

uw droomkeuken wordt gereali-
seerd in zeer korte tijd.
U kunt al vanaf 3.000 euro een 
complete keuken aanschaffen 
bij Smits Keukens. Of wat dacht 
u van het upgraden van uw hui-
dige keuken, bijvoorbeeld door 
het werkblad te vernieuwen of 
de inbouwapparatuur te vervan-
gen. Dat geeft ook nog een for-
se verlaging van de energiereke-
ning. De keukenapparatuur kan 
Smits Keukens ook leveren met 
het ‘Green Technology inside’-la-
bel, wat wil zeggen dat het ap-
paraat extra zuinig is met ener-
gie en water. Uw keuken ziet er 
daarna niet alleen eigentijds uit, 
maar is het ook nog. 
Omdat Smits Keukens haar ver-
jaardag viert, zijn er heel leuke 
acties en aanbiedingen. 
Voor meer informatie kunt u 
een kijkje nemen in een van de 
showrooms of de website van 
Smits Keukens bezoeken www.
smitskeukens.nl Voor een ont-
werp of een offerte kunt u een 
vrijblijvende afspraak maken met 
een van de keukenadviseurs van 
Smits Keukens. Parkeren is gra-
tis en de koffie is vers. 
Filiaal Haarlem–Noord, Rijks-
straatweg 586, telefoon 023-
5372181. Filiaal Uitgeest, Gees-
terweg 10, telefoon 0251–
311880.

Meer ongevallen door bezuinigen op skilessen
Velsen-Zuid - Wintersporters 
lijken te bezuinigen op lessen en 
het voorbereiden van de spieren 
voor de intensieve wintersport-
vakantie. De afgelopen jaren zijn 
er opvallend meer ongevallen 
gebeurd. Het is volgens acht van 
de tien skiërs niet nodig om een 
lessen te nemen om de vaardig-
heden op te frissen. Het trainen 
van de spiergroepen in de we-
ken voor de wintersport vinden 
ze ook overbodig. Dit blijkt uit 
een enquête van de Nederlandse 
Ski Vereniging en Stichting Con-
sument en Veiligheid.
De meeste ongevallen vinden 
plaats tijdens de eerste dagen 
van de vakantie. De oorzaak is 
bijna altijd een slechte voorbe-
reiding. Melanie Geels, Marke-

ting Manager SnowPlanet ,,Wij 
adviseren beginnende, maar ook 
zeker ervaren wintersporters, 
een aantal lessen in Nederland 
te volgen. Dit om het ‘sneeuwge-
voel’ te krijgen en de spiergroe-
pen te trainen. Eenmaal op de 
wintersportbestemming, advise-
ren wij de eerste dagen rustig 
aan te doen en voldoende pau-
zes te nemen. Zeker beginnen-
de wintersporters hebben veel 
baat bij lessen, de oorzaak van 
de meeste ongelukken is oner-
varenheid. Bijvoorbeeld een on-
handige val onderaan de lift, 
waarbij de binding niet loslaat, 
kan grote schade aan de knie 
veroorzaken. Daarom is het be-
langrijk dat skiërs zijwaarts le-
ren vallen.”

Op drukke pistes zijn 
jonge kinderen vaak 
het slachtoffer bij 
botsingen. Een cur-
sus in Nederland kan 
de kinderen goed 
voorbereiden op hun 
avontuur op de gro-
te, indrukwekken-
de pistes in het bui-
tenland. Zorg dat uw 
kinderen de pistere-
gels kennen en we-
ten wat zij moeten 
doen als ze vallen.
Kortom, een goe-
de voorbereiding kan 
vervelende ongeluk-
ken voorkomen en 
brengt een optimaal 
vakantieplezier!

Driehuis - Zondag omstreeks 
16.05 uur is een 24-jarige snor-
fietsster uit IJmuiden gewond 
geraakt bij een botsing met een 
46-jarige automobiliste uit Drie-
huis. Het slachtoffer liep een ge-
broken pink en lichte hersen-
schudding op. Zij is voor behan-
deling naar een ziekenhuis ver-
voerd. Uit onderzoek door de 
politie is gebleken dat de auto-
mobiliste op de Van de Vondel-
laan, bij het afslaan richting P.C. 
Hooftlaan de snorfietsster over 
het hoofd zag, waarna zij in bot-
sing kwamen.

Snorfietsster 
aangereden

Regio - De mensen van de vi-
deosurveillance hebben vorige 
week dinsdagavond tijdens sur-
veillance een aantal hardrijders 
bekeurd. Een 44-jarige man uit 
Alkmaar werd door de videosur-
veillanten langs de kant van de 
weg gezet omdat hij op de A9 
37 km/uur te hard reed. Hetzelf-
de gebeurde een 21-jarige Haar-
lemmer, die op de A200 33 km/
uur te hard reed. Beiden kre-
gen een proces-verbaal voor de 
snelheid. Een andere automobi-
list kan binnenkort een bekeu-
ring op de deurmat verwachten, 
hij reed op de A200 79 km/uur, 
waar je 50 mag.

Hardrijders

Velsen-Zuid - Zondag om-
streeks 23.20 uur zagen poli-
tieagenten een snorfietser rij-
den over de Parkweg. Zij gaven 
hem een stopteken doch dat ne-
geerde hij. Toen hij even verder-
op door een berm reed viel hij en 
vluchtte weg. Hij kon op korte af-
stand worden aangehouden. De 
17-jarige Beverwijker bleek on-
der invloed van alcohol. Hij is 
aangehouden en overgebracht 
naar het politiebureau. Er wordt 
proces-verbaal tegen hem opge-
maakt.

Dronken op
de snorfiets

Regio - Politiemensen heb-
ben vorige week woensdag-
ochtend een bromfietscon-
trole gehouden met behulp 
van een onopvallende politie-
auto. De agenten reden tus-
sen 07.30 uur en 13.00 uur 
op diverse locatie’s in de re-
gio en controleerden het ver-
keersgedrag van met na-
me bestuurders van brom- 
en snorfietsen. Er zijn onder 
andere bekeuringen uitge-
schreven voor het rijden door 
rood, niet handsfree bellen, 
te hard rijden en geen helm 
dragen. 

Mobiele 
controle
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Onderzoek naar Wmo
Velsen - De rekenkamercom-
missie Velsen heeft het ad-
viesbureau Necker van Naem 
uit Utrecht de opdracht gege-
ven een vooronderzoek te laten 
doen naar het onderwerp Wmo 
(Wet Maatschappelijke Onder-
steuning). Het uitgangspunt van 
de rekenkamercommissie is het 
verbeteren van de Wmo in Vel-
sen. 
De Wmo gaat over negen pres-
tatievelden: de leefbaarheid in 
de gemeente, het ondersteunen 
van jongeren en ouders met de 
opvoeding, het geven van infor-
matie en advies vanuit één loket, 
het ondersteunen van vrijwilli-
gers en mantelzorgers, het on-
dersteunen van mensen met een 
beperking, het verstrekken van 
voorzieningen aan mensen met 
een beperking, de opvang van 
mensen met problemen, het be-
vorderen van de openbare gees-
telijke gezondheidszorg en de 

zorg voor mensen met een ver-
slaving. 
Omdat het onderzoek over zo-
veel onderwerpen gaat kiest de 
rekenkamercommissie voor een 
splitsing van het onderzoek in 
twee delen. Op basis van het re-
sultaat van een vooronderzoek 
maakt de commissie een keuze 
voor een verdiepend onderzoek. 
De rekenkamercommissie heeft 
afgesproken dat, met het oog op 
de mogelijk vertrouwelijke gege-
vens, door de leden geen mede-
delingen worden gedaan gedu-
rende de loop van het onder-
zoek. Omstreeks zomer 2012 
hoopt de rekenkamercommissie 
Velsen de uitkomsten van haar 
onderzoek te presenteren aan 
de gemeenteraad. 
De rekenkamercommissie van 
de gemeente Velsen bestaat 
uit een onafhankelijke, externe 
voorzitter en raadsleden van de 
gemeente Velsen.

Bloemendaalsestraatweg 
nu eenrichtingsverkeer
Santpoort-Zuid - Sinds twee weken geldt eenrichtingsverkeer op 
de Bloemendaalsestraatweg. Inrijden kan alleen vanaf de zuidkant. 
Wie uit de richting van het station komt, mag wel de Bloemendaal-
sestraatweg op om naar het parkeerterrein bij de DekaMarkt, Oxa-
lis en ‘t Brederode Huis te komen. ,,Mensen zijn gewoontedieren’’, 
zegt Merit Hoeksema die deze foto maakte. ,,De nieuwe situatie le-
vert nog regelmatig vervelende situaties op.’’

F-pupillen overtuigen
IJmuiden - De F1 en de F2 van 
IJmuiden moesten afgelopen za-
terdag allebei thuis voetballen 
op sportpark de Schoonenberg. 
Dat de kinderen twee keer in de 
week trainen begint duidelijk zijn 
vruchten af te werpen. D.m.v. 
verzorgd spel en leuke combina-
ties en mooie driehoekjes wer-
den beide tegenstanders zoek 
gespeeld.
De F1 speelde tegen DSS F7 en 
won overtuigend met 6-0. Met 
2 doelpunten van Jordy Plug,  2 
van Dean Adang en 2 doelpun-
ten van Mick van de Pieterman 
(waarvan 1 uit een corner) werd 
de tegenstander overklast.
De F2 had in de eerste helft nog 
moeite met Overbos F9. Maar 

dat kwam omdat er een goede 
keeper op doel stond die de ene 
bal naar de andere bal uit zijn 
doel ronselde. Hij kon echter de 
1-0 van Mitchel leunk niet voor-
komen.
Toen in de tweede helft de kee-
per gewisseld werd scoorde 
Mick van de Linden nog een 
keer, Emanuel David nog twee 
keer en Mitchel Leunk nog drie 
keer. In de eerste helft wist Jor-
dy Langenberg en in de twee-
de helft Lorens Hoeve hun doel 
schoon te houden.
Mocht je een keer mee willen 
trainen met de jeugd van de VV 
IJmuiden kan je altijd langs ko-
men om vrijblijvend mee te trai-
nen.

Nieuwjaars-
duik in 
Velserbroek
Velserbroek - Onlangs kwa-
men de organisatoren van de 
Nieuwjaarsduiken uit heel het 
land samen voor de aftrap van 
de Nieuwjaarsduik 2012. Dit ge-
beurde tijdens ‘De Aftrap Nieuw-
jaarsduik 2012’: een door Unox 
geïnitieerde dag waarop de vrij-
willige organisatoren van de 
Nieuwjaarsduiken bijeenkomen 
om de laatste voorbereidingen te 
treffen voor 1 januari. De orga-
nisatie van de duik in de West-
broekplas bij Villa Westend ver-
wacht minimaal 150 duikers op 
nieuwjaarsdag.
Volgens de meteoroloog van Me-
teoVista/Weeronline.nl: ,,Hoewel 
het zeewater temperatuur ho-
ger ligt dan normaal vanwege 
een warme nazomer, belooft de 
Nieuwjaarsduik toch weer een 
ijskoude duik te worden met bui-
tentemperaturen rond het vries-
punt.”
Op de eerste dag van het nieu-
we jaar worden naar verwach-
ting in totaal maar liefst 85 dui-
ken in Nederland georganiseerd. 
Dankzij alle organisatoren van 
deze duiken konden niet eer-
der 36.000 duikhelden op zo-
veel plekken in het land te wa-
ter gaan.
Ook dit jaar zetten honderden 
vrijwilligers zich in om de 85 
Nieuwjaarsduiken in het land 
mogelijk te maken. Bij de orga-
nisatie van een echte 1 januari-
duik komt nog heel wat kijken. 
,,Vanaf oktober zijn we al druk 
aan de slag om met elkaar een 
succesvolle Nieuwjaarsduik te 
organiseren. 
Enorm veel vrijwilligers zetten 
zich ook op de dag zelf in om het 
nieuwjaarsduiken op rolletjes te 
laten verlopen. Van het uitdelen 
van mutsen en warme snert tot 
het toezien op de veiligheid door 
EHBO’ers en de Reddingsbriga-
de; iedereen zet zich in voor deze 
oer-Hollandse traditie! Een duik 
staat of valt dus met de inzet van 
alle vrijwilligers”, aldus Stichting 
Westbroekplas Evenementen 
de organisator van de Nieuw-
jaarsduik in de Westbroekplas 
nabij Velserbroek, Haarlem en 
Spaarndam. 

DKV Jeugdnieuws
Velsen-Zuid - Zaterdag 10 de-
cember traden er weer jeugd-
teams van DKV aan om te korf-
ballen. De F1 is bezig aan een 
erg sterke reeks. Ze hebben na-
melijk alles gewonnen. Ook dit-
maal waren ze te sterk voor hun 
tegenstander. 
De uitwedstrijd tegen OKV F3 
werd gewonnen met 2-4. De E2, 
het meidenviertal verloor met 
8-0 van KZ/Hiltex E6. 
De E1 heeft verloren. Na eerst 
drie wedstrijden op rij te hebben 
gewonnen zit het ze de laatste 
twee wedstrijden minder mee. 
Ze verloren met 3-0 van Top We-
reldtickets. 
De C2 moest ook haar meerdere 
erkennen in haar tegenstander. 
De hardwerkende C-aspiranten 
verloren hun thuiswedstrijd met 
2-7 van Stormvogels C1.
De B1 wist te winnen met 6-3 
van DSO B1. Het team, eerste-
jaars B-aspiranten staat onge-

slagen aan kop in hun poule. 
Coach Johan Bax is ook terecht 
trots op zijn team, dat met hard 
trainen en veel plezier steeds be-
ter wordt. 
DKV is een gezellige vereniging 
die veel activiteiten organiseert 
voor de jeugd. Vorige week heeft 
het jaarlijkse ‘Sinterkerst gour-
metten’ plaatsgevonden. De B 
en C aspiranten en de D pupil-
len hebben eerst gezamenlijk 
genoten van het gourmetten en 
hebben daarna het spel Weer-
wolven gespeeld. De avond was 
erg gezellig en staat voor vol-
gend jaar weer op het program-
ma. Ook worden er Pannenkoe-
kenfeesten georganiseerd, korf-
balclinics, bosspelen en nog veel 
meer. Sinds kort is er ook een 
Kangoeroeclub, voor de aller-
jongsten van 3 tot 6 jaar. Dat is 
een groot succes met enthousi-
aste leidsters en kinderen. Inte-
resse? Zie www.dkv-ijmuiden.nl

Klavierschippers en 
Thalia: goede combinatie
IJmuiden - Zaterdag werd, me-
de ter afsluiting van het 30-jarig 
jubileum van het show- en ac-
cordeonorkest De Klavierschip-
pers, in het Thalia Theater een 
geslaagd diner dansant gehou-
den. De reacties vanuit het pu-
bliek waren zeer positief. Er werd 
zelfs gevraagd of De Klavier-
schippers dit volgend jaar weer 
gaan organiseren. Alle men-
sen in de zaal genoten zichtbaar 
van de heerlijke dansmuziek dat 
door het orkest werd gespeeld. 
Ook de zanggroep klonk als een 
klok. Natuurlijk is de entourage 
van het Thalia Theater in kerst-
sfeer geweldig. De gasten kre-

gen een heerlijk 3-gangen di-
ner voorgeschoteld en wer-
den door de bediening uitste-
kend bediend. Na het voorge-
recht gingen de eerste mensen 
de dansvloer op. Deze is de ge-
hele avond gevuld geweest. On-
der leiding van dirigent Thomas 
Moore werden er vele foxtrots, 
Engelse walsen, tango’s en cha-
chacha’s ten gehoor gebracht.
De combinatie van De Klavier-
schippers en het Thalia theater 
staat garant voor een zeer ge-
zellige muziek- en dansavond. 
Wellicht dat we hier volgend jaar 
opnieuw van mogen gaan ge-
nieten.
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Restaurant Dingespoort 
bezorgt kerstmenu thuis
Santpoort-Noord - Negen jaar 
na de verhuizing naar de Hoofd-
straat in Santpoort-Noord gaat 
het Jos en Annelies nog steeds 
voor de wind met hun restau-
rant Dingespoort. Ieder week-
end is het volle bak en dat geldt 
ook steeds vaker voor door-de-
weekse avonden. Het bewijst dat 
Dingespoort na al die jaren nog 
steeds in een behoefte voorziet.
Sleutel van het succes is de con-
stante kwaliteit van het eten, iets 
waar Jos streng op toeziet, en de 
persoonlijke benadering van het 
bedienend personeel onder lei-
ding van Annelies. Haar welbe-
kende ‘Hallo lieverd’ is al jaren 
een begrip in Velsen. De mede-
werkers van Dingespoort zorgen 
ervoor dat iedereen zich direct 
thuisvoelt in het gezellige restau-
rant. Uit de keuken komen over-
heerlijke gerechten die volgens 
Jos het beste omschreven kun-
nen worden als ‘mediterraan’. Een 
tournedos, één van de populair-
ste gerechten, komt al voor 22,50 
euro samen met sausjes, friet en 
salade op tafel. Jos maakt uitslui-
tend gebruik van supermalse Ier-
se ossenhaas. Ook populair is het 
driegangen keuzemenu van 24,95 
euro, dat iedere drie maanden 
van samenstelling wijzigt.
Tijdens de kerstdagen kunt u de 
overheerlijke gerechten van Din-
gespoort heel eenvoudig in huis 
halen dankzij het kerstbezorgme-
nu. Voor slechts 32,95 euro per 
persoon krijgt u een compleet 
verzorgd viergangendiner op eer-
ste of tweede kerstdag thuisbe-
zorgd. Het enige dat u hoeft te 
doen is de gerechten opwarmen 

in de oven. Eenvoudig bestellen 
kan telefonisch via 023-5377224. 
Het laten thuisbezorgen van ge-
rechten van Dingespoort is ove-
rigens eenmalig. Buiten de kerst-
dagen om kunt u gewoon afha-
len. Daarbij heeft u de keuze uit 
alle gerechten van de kaart, maar 
ook uit het partypakket met vier 
soorten vlees (47,50 euro) en ui-
teraard de kiloknaller shoarma 
(26,50 euro).
Nieuwsgierig geworden? Loop 
eens binnen bij Dingespoort, 
Hoofdstraat 188 in Santpoort-
Noord of bel 023-5377224. Zie 
ook www.dingespoort.nl
Beide kerstdagen heeft Dinge-
spoort nog ruimte in het restau-
rant tijdens de eerste ronde van 
16.30 tot 19.30 uur. Reserveer 
snel!
Bent u voor uw medewerkers op 
zoek naar een smakelijk alterna-
tief voor het kerstpakket? Denk 
dan eens aan de Dingespoort Di-
nerbon!

Velsen - Na de grote successen 
van voorgaande jaren zal World 
Servants Velsen ook dit jaar weer 
echte kwaliteitsoliebollen bak-
ken voor het goede doel. Met 
deze organisatie gaan dit jaar 
minimaal drie personen uit on-
ze gemeente op ontwikkelings-
werk in Ghana en Tanzania. Hier 
zullen ze klaslokalen, toiletten en 
woningen gaan bouwen. Om dit 
werk te kunnen doen hebben zij 
2.400,- euro per persoon nodig. 
Dit geld proberen ze bij elkaar te 
krijgen door het organiseren en 
uitvoeren van diverse acties. De 
oliebollen zullen in de nacht van 
30 december worden gebakken 
en op 31 december gratis thuis 
worden bezorgd. Er zullen olie-
bollen, krentenbollen en appel-
bollen te koop zijn. Vorig jaar 
werden er 2700 oliebollen ver-
kocht, waaronder voor verschil-
lende bedrijven die dit jaar weer 
besteld hebben. Dit jaar ho-
pen ze het aantal uit te breiden 
naar 3000 oliebollen. U kunt de-
ze bestellen via de website www.
worldservantsvelsen.nl. Mocht u 
alleen kunnen bellen, dan kan 
dit via 06-47836777. Ook is het 
mogelijk uw bestelling tussen 
10.30 en 14.00 uur zelf op te ha-
len in De Rank, Koningin Wilhel-
minakade 265 in IJmuiden. Voor 
bestellingen buiten de gemeente 
Velsen wordt 1,50 euro bezorg-
kosten gerekend. We zien uw 
bestelling graag tot en met 26 
december tegemoet. De oliebol-
len zijn 10 voor 6,50 (los 0,70 eu-
ro per stuk) en de krenten- en/of 
appelbollen zijn 10 voor 7 euro of 
0,75 per stuk.

Oliebollen 
voor goed doel

Regio - In december is traditi-
oneel in Kunstcentrum De Kolk 
religieuze kunst te zien. Schil-
derijen en ikonen van Eva van 
Lis, Lucy Steen en Anne Spook, 
sculpturen van Kees Juffermans 
en Paul van Mook. De expositie 
is te zien op zaterdag en zondag 
van 12.00 tot 17.00 uur, Tweede 
Kerstdag en 1 januari geopend. 
De Kolk, Westkolk 4 in Spaarn-
dam.

Religieuze 
expositie 
in De KolkKerstconcert in

het hart van Driehuis
Driehuis - Zaterdag 17 decem-
ber brengt het project kerstkoor 
Joy, om 15.00 uur, een afwisse-
lend programma in de Engel-
munduskerk aan de Driehuizer-
kerkweg.
Het repertoire is voornamelijk a 
capella. Het koor zingt koorwer-
ken van Middeleeuws tot heden-

daags en uit diverse landen af-
komstige kerstliederen. 
In de pauze is glühwein, koffie, 
thee en jus d’orange verkrijg-
baar. Er wordt geen entree ge-
vraagd, er is wel een deurcol-
lecte om de onkosten te dekken. 
Natuurlijk wordt de samenzang 
niet vergeten.

Haan schenkt boom 
aan Bijna Thuis Huis
Santpoort-Noord - Ook dit jaar 
gingen de vrijwilligers Dolf, Kit-
ty en Marja van het Bijna Thuis 
Huis in Santpoort-Noord op pad 
voor een mooie kerstboom. Ie-
der jaar wordt het Bijna Thuis 
Huis door enthousiaste vrijwilli-
gers in een stemmige kerstsfeer 
gebracht.
In het Bijna Thuis Huis verblij-
ven mensen die in hun laat-
ste levensfase zijn. Voor hen en 
hun familie is het heel belang-
rijk om een fijne warme sfeer om 
zich heen te hebben. Het Bijna 

Thuis Huis wil zeggen ‘Het moet 
er net zo zijn als thuis’. Het Bij-
na Thuis Huis is druk met de op 
handen zijnde verhuizing . In het 
nieuwe huis wordt hard gewerkt. 
De verbouwing is klaar en nu is 
de inrichting en aankleding aan 
de beurt. Na de kerst worden de 
gasten in het nieuwe huis ver-
welkomd. Tot die tijd wordt het 
huidige huis met de mooie boom 
in kerstsfeer gebracht, zodat de 
gasten in alle rust samen met 
hun familie de kerstdagen kun-
nen doorbrengen.

Nieuwe naam: Festival 
van het Nederlandse lied
Velserbroek - Smartlappenfes-
tival Nederlandse lied gaat ver-
der onder de naam Festival van 
het Nederlandse Lied. De orga-
nisatie is voornemens om het 
Festival van het Nederlandse lied 
voor de vierde keer te houden op 
16 juni 2012 op het Vestingplein 
in Velserbroek.  
Eens per jaar maakt het festival 
van het Nederlandse lied dat alle 
Velserbroekers gelijk zijn en zich 
allemaal schaamteloos mogen 
uitleven met soms onvaste ,maar 
altijd geestdriftige zang. Dat is 

de grote kracht van het Neder-
landse lied. De organisatie van 
het Festival van het Nederland-
se lied Velserbroek is voor het 
evenement in 2012 op zoek naar 
bedrijven die volgend jaar en de 
komende jaren het festival zou-
den willen sponsoren. Het suc-
ces van dit evenement in 2012 
is voor een belangrijk deel af-
hankelijk van sponsoring. Wilt u 
ook een bijdrage leveren in geld 
en/of middelen en/of diensten? 
Neem dan contact op met Frans 
Looij via 06-23476546.

Nieuwe cursussen bij SB
Santpoort-Zuid - In januari 2012 
starten er weer een aantal nieuwe 
cursussen in ’t Brederode Huys. 
Op maandag 9 januari is de eer-
ste van 12 lessen Yoga en Pilates 
en op dezelfde maandag start de 
vervolgcursus digitaal fotogra-
feren. Vanaf woensdag 8 janua-
ri kunt u 10 lessen Portret- en Fi-
guurtekenen volgen.
Als u nu ook wel eens goed wilt 
leren hoe je met een computer 
moet omgaan, kunt u terecht op 
de cursus Kennismaken met de 
computer. Deze cursus start op 
donderdag 12 januari. Ook op 12 
januari is de eerste van drie les-
sen over de verschillende wereld-
godsdiensten en start bovendien 

de cursus geschiedenis over Ons 
Vaderland in wording.
Op dinsdag 24 januari is de eerste 
van 3 lessen waarin u, onder lei-
ding van Akiro Matsumoto, vogels 
van papier-maché kunt maken. 
Op maandag 31 januari tenslotte 
is de eerste van drie lessen over 
Publiek Humanisme. 
Alle informatie over deze cur-
sussen vindt u op de vernieuwde 
website www.santpoortsbelang.
nl . Via deze website kunt u zich 
ook op zeer gebruikersvriendelij-
ke manier inschrijven voor al deze 
cursussen. Wij hopen u te kunnen 
verwelkomen ’t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 in 
Santpoort-Zuid.
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Colofon

Erop uit met Vrienden-
kring Velserbroek
SWV - Uit landelijk onderzoek 
is gebleken dat in de loop van 
het leven het sociale netwerk af-
brokkelt. Eind september heb-
ben we daarom een oproep ge-
plaatst om de behoefte te pij-
len om met gelijkgestemden ac-
tiviteiten te gaan ondernemen. 
Resultaat: een nieuw project 
in de Velserbroek voor 30+ers 
gaat van start! Janneke Cluist-
ra van Stichting Welzijn Velsen 
is razend enthousiast. ,,Ja, in-
derdaad,’’ zegt de agoge die blij 
verrast is met de respons die ze 
tot nu toe al heeft ontvangen. 
,,We hebben een vriendenkring 
(V-kafe) opgezet. Het komt er 
op neer dat we voor die speci-

fieke groep onder andere wan-
delingen willen gaan organise-
ren op elke derde zondag van de 
maand. Met iedere keer een an-
dere route. We hebben een op-
roep gedaan en daar werd toch 
wel met veel interesse op gerea-
geerd. Een perfecte manier den-
ken wij om in een prettige ont-
spannen sfeer met elkaar er 
op uit te trekken. Alle wensen 
en opmerkingen en suggesties 
hebben we meegenomen. We 
noemen het de eerste keer dan 
ook Wein & Wandelen, zeg maar 
een Glühweintocht.’’
,,De eerste wandeling hebben 
we gepland op zondag 18 de-
cember. Dan vertrekken we om 

14.00 uur vanaf Jongerencen-
trum de Koe in de Velserbroek. 
Vooraf staat daar chocomel & 
glühwein klaar voor de deelne-
mers en na de wandeling kun-
nen ze bij ons binnen brood & 
snert nuttigen. De kosten bedra-
gen 5,00 euro per keer. Wande-
len wordt de basisactiviteit die 
we elke derde zondag van de 
maand laten plaatsvinden. Daar-
naast denken we aan fietsen, 
want dat had de voorkeur van 
hen die reageerden op onze op-
roep. Deelname is vrijblijvend. 
Als je dus zin hebt, kom je langs. 
Je kunt je natuurlijk ook opgeven 
van te voren. Dat kan  via jan-
nekecluistra@welzijnvelsen.nl.’’

De Dwarsligger - Op maandag 
en dinsdagavond is het mogelijk 
om vrij te biljarten in Buurtcen-
trum de Dwarsligger. Het buurt-
centrum is geopend van 19.00 
tot 22.00 uur. De kosten die u 
maakt worden berekend via de 
biljartklok. Meer weten? Bel 
0255-512725.

Biljarten

De Dwarsligger - Op woens-
dagavond  is er Jazz-dance in 
Buurtcentrum de Dwarsligger 
van 20.00 tot 21.00 uur. Dan kunt 
u jazz-dance/aerobics doen  on-
der leiding van Suzanne van 
Straaten. U kunt altijd een proef-
les meedoen. Meer weten? Bel 
0255-512725.

Jazz-dance

De Brulboei - Zelfmaakmo-
de is weer helemaal terug van 
weggeweest. Gré deelt al jaren 
met veel plezier haar kennis op 
het gebied van naaivaardigheid. 
U leert onder andere knoops-
gaten maken, mouwen inzet-
ten, doorslaan, patroontekenen 
en u wordt geholpen bij uw ver-
stelwerk. Beginners of gevorder-
den, iedereen is welkom bij de-
ze cursus. U bepaalt zelf als cur-
sist wat u wilt leren door uw ei-
gen ideeën en patronen mee te 
nemen. U leert veel over het ge-
bruik van de naaimachine, ook 
staat de lockmachine voor u 
klaar om uw kleding mooi af te 
werken. Er zijn voor deze cursus 
nog enkele plaatsen beschik-
baar. Elke maandagavond van 
19.30 tot 21.30 uur, kosten 195 
euro voor 30 lessen. Meer we-
ten? Bel 0255-510652 of kijk op 
www.buurthuisdebrulboei.nl.

Naaicursus

De Spil - Sinds jaar en dag ver-
zorgen Aaf en Sandra Huy-
bens op de dinsdagavond Crea-
Doe in Buurtcentrum de Spil. Al 
uw kunstzinnige en creatieve ta-
lenten kunt u kwijt bij deze leuke 
crea club. Allerlei materialen zoals 
hout, klei, pretex, oude t-shirts, 
isolatiemateriaal, tegellijm, verf 
en zeepworden gebruikt om een 
mooi kunstvoorwerp te maken dat 
u natuurlijk mee naar huis mag 
nemen. De kosten voor 10 les-
sen bedragen 36,50 euro (exclu-
sief materiaalkosten). Op 10 janu-
ari 2012 gaan we weer van start. 
Gezelligheid gegarandeerd! Meer 
weten? Bel 0255-510186.

CreaDoe

De Spil - Alle kinderen tus-
sen de 8-12 jaar die graag wil-
len leren koken, kunnen dit leren 
in De Spil. Binnenkort willen we 
weer gaan beginnen met de cur-
sus Cook-It. Tijdens deze cursus 
leren de kinderen bijvoorbeeld 
aardappels schillen, salades ma-
ken, desserts maken en ver-
schillende hoofdgerechten ma-
ken. De kosten bedragen 22 eu-
ro voor 6 lessen. Voor deze cur-
sus kun je je opgeven in de Spil. 
Meer weten? Bel: 0255-510186.

Kinderkoken

Young Fashion Designers
De Koe - Binnenkort organiseert Jongerencentrum 
de Koe in Velserbroek voor de tweede keer Young Fa-
shion Designers voor meiden van 14 tot 18 jaar. Dit 
is het mode-onderdeel van het project ‘Tussen kunst 
en koe’.

We zijn op zoek naar iemand die verstand heeft van 
extra-vagante jurken om daar op een avond over te 
komen vertellen. Bent u dat, of weet u iemand? Laat 
het ons weten. Om aan de jurken te kunnen begin-
nen willen wij (de meiden van de organisatie) namens 
de Koe vragen of mensen lappen stof, die ze niet ge-
bruiken, willen doneren aan de Koe. Heeft u iets over, 
breng het bij Jongerencentrum de Koe in Velserbroek. 
Bedankt! Meer weten? Bel 023-5491817.

De Spil - Van 24 december 
2011 tot en met januari 2012 is 
Buurtcentrum de Spil wegens de 
kerstvakantie gesloten. Wij ver-
welkomen u graag weer vanaf 
9 januari 2012 in ons gezellige 
buurtcentrum.

Vakantiesluiting

Buurtsport – Buurtsport Velsen 
en het kinderwerk van Buurt-
centrum de Mel organiseren za-
terdag 17 december de Winter-
games! Op deze spectaculai-
re dag zijn er van 12.00 tot 16.00 
uur allerlei activiteiten in de Mel. 
Van oliebollen eten tot boog-
schieten, van kerstversiering ma-
ken tot videogames battle. Kort-
om, er zijn 4 uur lang, 12 activi-
teiten die voor jongens en meis-
jes heel leuk zijn. Geef je snel op 
bij de Mel of via lars@demel.nl. 
Zonder opgave ben je ook wel-
kom! Deelname is gratis.

Wintergames
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In de kerstvakantie 
naar boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - In de kerstva-
kantie zijn er diverse knutselac-
tiviteiten op Informatieboerde-
rij Zorgvrij. Met diverse materia-
len worden beide zijden van een 
handpop versierd, zo ontstaan 
er twee dieren. In de poppenkast 
kan er meteen mee worden ge-
speeld. Het maken van dieren-
poppen is van maandag tot en 
met vrijdag tussen 13.00 uur en 
16.00 uur (4 euro). 
Dagelijks kunnen er kaarsen van 
bijenwas worden gerold (1,50 
euro) en stompkaarsen worden 
versierd (2,50). Op de boerde-
rij zijn vanaf 19 december ook 
knutselsetjes in een cadeau-
tasje te koop om thuis een kaars 
te versieren. Leuk voor onder de 
kerstboom. Het rollen en versie-
ren van kaarsen is van dinsdag 
27 december tot en met vrijdag 
6 januari tussen 13.00 uur en 

16.00 uur. Aan het einde van de 
middag worden de koeien ge-
molken en zijn de boeren graag 
bereid om vragen te beantwoor-
den of gewoon een praatje te 
maken.
Sinds kort kunnen kinderen bij 
de receptie voor een euro een 
koeienkoek kopen. Dit mogen 
ze aan de koeien voeren.
In de kerstvakantie heeft het bij-
gelegen pannenkoekenrestau-
rant Onder de Platanen een spe-
ciaal feestmenu (www.onderde-
platanen.nl).
De boerderij is in de vakan-
tie dagelijks open van 10.00 tot 
17.00 uur. Op eerste kerstdag en 
nieuwjaarsdag is Zorgvrij geslo-
ten. Informatieboerderij Zorg-
vrij ligt aan de Genieweg 50 in 
Spaarnwoude, telefoonnum-
mer 023-5202828, zie ook www.
spaarnwoude.nl

Zwaar bevochten punt 
VSV tegen Zaanlandia
Velserbroek - Na de onnodi-
ge nederlaag tegen VVW was 
het zaak om in ieder geval niet 
te verliezen tegen het dichtbij 
staande Zaanlandia.
Net als VSV speelden de Zaan-
kanters met een vrij jeugdig 
team. Opvallend bij VSV was 
het debuut van Justin Kunst in 
de basis. Daarmee werd hij na 
Moos, Henk en Robert Kunst de 
vierde in de Kunst-dynastie die 
in VSV 1 gespeeld heeft. Zaan-
landia was de gehele wedstrijd 
de iets betere ploeg maar de 
VSV defensie stond goed en als 
er dan wel eens een Zaanlandi-
aan aan de aandacht van de ver-
dediging ontsnapte was er altijd 
nog de sterk keepende doelman 
Cusell. Zowel voor als na de pau-
ze wist de VSV doelman een ze-
kere treffer te voorkomen door 
middel van uitstekende reddin-
gen.En als Cusell er niet bij kon 
was er tweemaal het alumini-
um dat VSV de helpende hand 
toestak. VSV kreeg slechts klei-
ne mogelijkheden en alleen Jus-
tin Kunst kreeg een 100 procent 
kans na het uitglijden van de 
vijandelijke laatste verdediger, 
maar zijn te gehaaste schot mis-

te alle richting. Leuk om te zien 
was dat VSV de laatste tien mi-
nuten speelde met een voorhoe-
de bestaande uit Klok, Kunst en 
Specht waarvan de gemiddelde 
leeftijd nog niet eens negentien 
jaar is. Wanneer deze jongens 
het geduld kunnen opbrengen 
kan VSV hier nog heel veel ple-
zier aan beleven.
Het wordt voor de Velserbroe-
kers zaak om in de winterstop 
alle blessures goed te laten he-
len om dan na de winter fris en 
fruitig van start te gaan om zo de 
benodigde punten te gaan ver-
zamelen.
Ook VSV 2 sloot de laatste wed-
strijd voor de winterpauze goed 
af door met 1-0 van Purmersteijn 
2 te winnen. Wesley Heeres was 
hier de gevierde man door de 
winnende treffer te produceren. 
VSV staat slechts drie punten 
achter op de nummer twee, maar 
ook slechts drie punten voor op 
een degradatieplaats. Dus ook 
hier kan het nog alle kanten op.
Zondag speelt VSV 1 vriend-
schappelijk tegen VSV voordat 
de traditionele wildmiddag be-
gint. U bent allen van harte wel-
kom.

Driehuis - Zondagavond 18 de-
cember zal de Engelmundus 
Cantorij uit Driehuis om 19.15 
uur een Advent Carol Service 
verzorgen in de  Engelmundus-
kerk te Driehuis. De samenkomst 
zal ongeveer drie kwartier duren, 
waarin gebed, zang en orgelspel 
een meditatieve weldaad zijn in 
de hectische wereld waarin wij 
leven. Tijdens de viering wor-
den werken gezongen en ge-
speeld van Toby Wardman, Padre 
G.B.Martini, Hans Leo Hassler, 
Mariano Garau en Georg Weis-
sel. Voorganger is pastor E Wig-
hert. De Engelmundus Cantorij 
Driehuis staat onder leiding van 
dirigent en organist Joop Heere-
mans. U bent van harte welkom.

Engelmundus 
Cantorij

Santpoort-Noord - Het wordt 
een swingend voorproefje voor 
kerst, als het aan popkoor Het 
Swingstation ligt. Niet alleen 
vanwege de vocale verrassin-
gen van de bijna dertig koorle-
den zelf, ook Bigband The Bruce 
Selection levert een welluiden-
de bijdrage aan het sfeerfeest 
dat op zaterdag 17 december in 
de Naaldkerk aan de Frans Net-
scherlaan in Santpoort Noord 
voor een mooie avond zorgt. Toe-
gang een tientje, inclusief hapje 
en drankje. Aanvang 19.30 uur. 
Ze begonnen zeven jaar geleden 
in het Muzenhuis in het NS-sta-
tion Santpoort Noord, de stem-
banden van de muziekschool 
swingen thans sterker dan ooit. 
Bruce Skinner, een van de do-
centen, smeedde het gezelschap 
tot een hechte zangploeg en dat 
is te horen straks. De mooiste 
kerstmelodieën trekken aan het 
trommelvlies voorbij, op het re-
pertoire staan tal van kerstklas-
siekers zoals Jingle Bells, maar 
ook tijdloze krakers van Simon & 
Garfunkel, Enya en andere sfeer-
makers zweven voorbij. De band 
zelf mikt er, naast kerstknallers 
als White Christmas en Feliz Na-
vidad, net zo gezellig een licht-
voetige Girl from Ipanema te-
genaan. Kaarten verkrijgbaar via   
www.hetswingstation.nl of tele-
fonisch via 06-50966199.

Swingend
naar kerstmis

‘t Mosterdzaadje
Het Charaban Trio, Yumi 
Toyama en Kerstconcert
Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 16 december om 20.00 uur 
brengt het Charaban Trio werken 
uit de Franse en Duitse roman-
tiek zoals Max Bruch, Philippe 
Gaubert, Robert Schumann en 
Louise Farrenc.
De musici van het trio zijn de pi-
aniste Kathelijn van de Loo, de 
celliste Mariëtte Gort en de klari-
nettist  Mark Snitselaar. 
Op zondag 18 december om 
15.00 uur is de Japanse pianis-
te Yumi Toyama te gast in ’t Mos-
terdzaadje. Met voor de pau-
ze twee prachtige stukken van 
de Nederlandse componisten 

Esscher en Loevendie en na de 
pauze de crème de la crème uit 
de pianoliteratuur van Liszt en 
Chopin. 
Het Kerstconcert, op woens-
dag 21 december om 20.00 uur 
door het Vocaal Kwartet La Cap-
pallaccia, is inmiddels in ’t Mos-
terdzaadje tot een traditie ge-
worden. Een betere opmaat naar 
de Kerstdagen is bijna niet te be-
denken. ’t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Schaker Jan Burggraaf 
eerste in Groep 2
Velserbroek - Bij Schaakclub 
Santpoort heeft Jan Burggraaf 
dinsdag door zijn overwinning  
tegen Ozden Tuna, ‘die toch een 
gezonde pion voorstond’ afstand 
genomen van zijn belagers. 
Rob de Roode had geen kind 
aan Ronald Hoekstra. En Rob 
Buschman en Richard Dietvors 
deelden gebroederlijk de pun-
ten. Gerard Swier won zijn eer-
ste wedstrijd dit seizoen tegen 
de held van twee weken gele-
den, Leo Kruisselbrink. Veteraan 
Nicolay Drel won ook zijn eer-
ste wedstrijd. Gijsbert de Bock 
was het slachtoffer, hij heeft te-
gen Drel nog nooit het zoet van 
een overwinning mogen sma-
ken. Ouker de Jong kon niet 
winnnen van Nico Schuma-
cher. Wim Dijkman moest tegen 
penningmeester Stefan. Ste-
fan sloeg eerst het remise-aan-
bod af, maar in het belang van 
de club werd het remise-aanbod 
toch geaccepteerd.
Vrijdag speelt Santpoort 2 de 
belangrijke wedstrijd tegen 

Chess Soc. 1 van Olaf Cliteur uit 
Zandvoort. Dat kan wel eens be-
slissend worden voor het kam-
pioenschap. En zaterdag speelt 
het eerste thuis in het Polderhuis 
tegen de Waagtoren 1, een oude 
bekende. Toegang gratis. Vrijdag 
23 december is het Kersttoer-
nooi onder leiding van Stefan. 
Zie voor meer informatie www.
schaakclubsantpoort.nl
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DCIJ-nieuws
Er valt niet te spotten 
met Nicole Schouten
IJmuiden - Al jarenlang is Nico-
le Schouten doende met de dam-
jeugd. Elke vrijdagavond draagt 
ze haar steentje bij aan de ont-
wikkeling en vorming van de 
jeugdige dammers.
Met engelengeduld en kennis 
van zaken brengt zij haar dam-
ervaringen over. Zij is in ho-
ge mate medeverantwoordelijk 
voor de snelle ontwikkeling van 
de jeugddammers bij DCIJ die 
intussen de provinciale- en na-
tionale top hebben bereikt. Dat 
ze zelf nog goed op het dam-
bord de weg weet toonde zij aan 
in haar partij tegen de jeugdige 
Rick Hartman. Na een boeiend 
gevecht strafte zij een fout van 
Hartman gedecideerd af en won 
daarna overtuigend.
Berrie Bottelier, die vorige week 
nog op een indrukwekkende wij-
ze remise wist af te dwingen te-

gen Casper Remeijer, moest nu 
aantreden tegen een gemoti-
veerde Paul Smit. Dat Bottelier 
nog meer evenwicht in zijn spel 
moet krijgen toonde de partij te-
gen de voormalige voorzitter. Met 
sterk spel werd Bottelier onder 
druk gezet en in het gevorder-
de middenspel bezweek hij. Een 
knappe winst van Smit. 
Piet Kok hield op bijna professi-
onele wijze Dana van der Wiele 
van de punten af. De snelle winst 
ging naar Kok. Stella van Buuren 
was het aan haar stand verplicht 
om te winnen van de beginnen-
de Samantha Mol. Zonder over-
matige inspanningen lukte dat. 
Lange tijd zag het ernaar uit dat 
Koop de Vries zou winnen van 
Jan Apeldoorn. Maar de defen-
sieve kwaliteiten van Apeldoorn 
waren net toereikend om een ne-
derlaag af te wenden.

Hollandse Kade in
het Witte Theater
IJmuiden - Zondag 18 decem-
ber brengt Hollandse Kade, 
14.30 uur, een muziekprogram-
ma voor de allerkleinsten met 
de liedjes uit afgelopen voor-
stellingen in het Witte Theater 
aan de Kanaalstraat 257.
Er wordt gezongen over her-

kenbare en uitdagende the-
ma’s voor de kinderen. Klas-
siek, pop, rap, Ierse Folk, Rock 
‘n Roll en alles wat daar tus-
sen zit komt voorbij. Een spe-
ciaal concert, afgewisseld met 
mooie, gekke en grappige ver-
halen.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘hollandse kade’ op 

18 december 2011 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Velser Futsal 
Toernooi in 
IJmuiden-Oost
IJmuiden - Vrijdagavond 23 de-
cember staat in Sporthal IJmui-
den Oost de derde editie van 
het Velser Futsal Toernooi op het 
programma. 
Het toernooi wordt georgani-
seerd voor de regionale voetbal-
verenigingen om tijdens de win-
terstop met een team bestaande 
uit selectiespelers te strijden om 
de titel Futsal Kampioen Velsen. 
Organisatoren Marco Adema en 
Jasper van der Linden zijn ver-
heugd met het feit dat door de 
gunstige data nu ook echt al-
le Velsense verenigingen deel-
nemen te weten, RKVV Velsen, 
SVIJ, VV IJmuiden, SV Terras-
vogels, VV Waterloo, VSV, IJVV 
Stormvogels en een All Stars-
team, bestaande uit regionale 
toppers van weleer. Langs de-
ze weg bedanken zij alvast de 
sponsoren die dit fantastische 
Toernooi mede mogelijk heb-
ben gemaakt met in het bijzon-
der de hoofdsponsors Indigo en 
Just Shoes. Kortom, het belooft 
een geweldige avond te wor-
den in Sporthal IJmuiden Oost 
met mooie wedstrijden waar een 
hoop prestige op het spel zal 
staan, na de prijsuitreiking zullen 
DJ Bas en zanger Peter de Haas 
de avond tot een gezellig einde 
brengen. Iedereen is vanaf 19.00 
uur van harte welkom.

‘Ouwehoeren’ met
de dames Fokkens
IJmuiden- Woensdag 21 de-
cember draait in de Centrale Bi-
bliotheek in IJmuiden de bijzon-
dere en aangrijpende documen-
taire ‘Ouwehoeren’. De twee-
lingzusters Louise en Martine 
Fokkens (1942) tegenwoordig 
woonachtig in IJmuiden, zijn de 
laatste maand veel in het nieuws 
geweest met hun boek ‘Ouwe-
hoeren’ die gaat over hun leven 
als prostitué. Na de documentai-
re zal er aansluitend een inter-
view zijn met de twee dames en 
wordt hen (figuurlijk) het hemd 
van het lijf gevraagd. 

In de documentaire vertellen de 
zusters hun verhaal over de Wal-
len en over hun ervaringen met 
de klanten.  Ze hebben op veel 
plekken in Amsterdam gewerkt, 
alles gezien en meegemaakt en 
nemen je mee in de wereld van 
de betaalde liefde. De docu-
mentaire en het interview zijn 
op woensdag 21 december om 
19.30 uur in de Centrale Biblio-
theek in IJmuiden. De toegang 
is gratis. Graag van te voren in-
schrijven bij de balie of  via de 
website: www.bibliotheekvelsen.
nl of via 0255-525353.

Telstar supportersfeest
Velsen - Op vrijdag 16 decem-
ber aanvang 22.00 uur orga-
niseert Supportersvereniging 
Telstar, na de wedstrijd tegen 
FC Emmen, een feestavond in 
het supportershome met de 
rock-coverband Rebellies uit 
IJmuiden (foto). Dit feest is 
voor iedereen toegankelijk, ook 
zonder tribunekaart. Tijdens de 

pauze van de band is er een lo-
terij met wild en gevogelte, de 
wedstrijdbal en het thuisshirt 
met handtekeningen van de 
selectie. Tevens verwacht men 
dat de selectie en de techni-
sche staf langskomen om het 
feest op te luisteren na de ho-
pelijk gewonnen wedstrijd te-
gen FC Emmen.

Dutch Valley maakt 
eerste namen bekend
Velsen-Zuid - Frans Bauer, Nick 
& Simon, Di-rect, Rowwen Hèze 
en De Jeugd van Tegenwoor-
dig, het zijn enkele van de gro-
te namen die zaterdag 11 au-
gustus 2012 te zien zullen zijn op 
de tweede editie van het festi-
val Dutch Valley op Velsen Valley 
in Spaarnwoude. Het glooien-
de landschap tussen Amsterdam 
en Haarlem verandert die dag in 
een feestgebied met talloze mu-

ziektenten en meerdere open-
luchtpodia. Dutch Valley verenigt 
het beste dat Nederland op mu-
zikaal gebied te bieden heeft.
Kaarten kosten 49 euro in de 
voorverkoop en zijn verkrijgbaar 
via www.dutchvalleyfestival.nl of 
bij één van de 420 Primera win-
kels bij jou in de buurt. Ga naar 
www.primera.nl of bezoek de of-
ficiële website voor meer ticket-
informatie.

IJmuiden - De IJmuidense We-
reldwinkel laat de kerst niet zo-
maar voorbijgaan. Vanuit alle uit-
hoeken van de wereld waar ar-
moede wordt geleden heeft de 
Wereldwinkel producten in huis.
Natuurlijk diverse handgemaak-
te kaarsen uit Azië maar ook 
heerlijke wijnen voor een eerlij-
ke prijs. Wat te denken van Zuid-
afrikaanse Vonkelwijn, die uit-
stekend past bij de jaarwisse-
ling. Voordat u de wijn inschenkt 
eerst nog maar een kopje koffie. 
Deze week een cadeau verpak-
king van koffiepads uit drie ver-
schillende landen. Origineel ca-
deau? De Wereldwinkel heeft 
leuke pakketjes die ook ter plek-
ke kunnen worden gemaakt. En 
uiteraard is de jaarlijkse NOVIB 
kalender voor 2012 ook verkrijg-
baar. Alle producten zijn Fair 
Trade. De Wereldwinkel is elke 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 
open. De winkel is te vinden op 
de hoek Lagerstraat/Stolstraat 
(nabij het Stadhuis) in IJmuiden.

Wereldwinkel
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Succesvolle week 
voor Petanque Union
Regio - Sinterklaas was het land 
nog niet uit of de kantine van 
Petanque Union Kennemerland 
was als geheel in kerstsferen ge-
bracht. Vorige week deden er 40 
spelers/sters mee aan het eerste 
woensdagtoernooi. Het leden-
aantal van de club komt steeds 
meer richting de 200. Dit komt 
vooral omdat ze van het Mars-
manplein naar het van der Aert 
Sportpark zijn gegaan. Steeds 
meer mensen komen uit Velser-
broek, Spaarndam of Santpoort 
en zelfs uit IJmuiden of Velsen-
Zuid. De eerste woensdag was 
een doublettentoernooi (2 tegen 
2) met drie partijen. Iedere partij 
met een andere partner. Er wa-
ren bij deze editie drie spelers 
met vijf gewonnen wedstrijden. 
Omar Sinke (+29) Rob Fontaine 
(+24) Kees Plug (+22). Het vol-
gende toernooi is op 7 decem-
ber. 
Jeu de boules is een sport voor 
jong tot oud. Zaterdag waren in 
Zeist de open Utrechtse jeugd-
kampioenschappen. Ook de 
jeugd van P.U.K. deed hier aan 
mee. En niet zonder resultaat. 
De pupillen speelden vijf voor-
rondes met vijf teams, dus zat 
er telkens een vrije loting bij, 
waardoor ieder team vier partij-
en speelde, gevolg door de fi-
nales. Ook hier was er een team 
dat alle voorrondes won, name-

lijk het team van Les Cailloux uit 
Zeist. Zij speelden de finale te-
gen het PUK team van Karlijn de 
Kwaadsteniet en Amy van Dru-
nen Littel (beide 11 jaar), maar 
het PUK team trok aan het lang-
ste eind door een technische zet 
van de coach. Voor de Les Cail-
loux pupillen was dit wel erg 
zuur, want in de voorronde had-
den ze het PUK team nog met 
13-1 verslagen en nu was de 
overwinning met 13-6 voor P.U.K.
Het adres van P.U.K. is Van der 
Aartweg 31. De ingang is aan de 
Vlietweg, schuin tegenover Mc-
Donald’s en het Bastion Hotel.
Voor meer informatie kunt u te-
recht bij Hanneke Bergisch via 
023-5252643.

VSV E3 is kampioen
Velserbroek - VSV E3 is vorige week kampioen geworden. Ze heb-
ben alle wedstrijden in de competitie dik gewonnen. In totaal had-
den ze maar 4 doelpunten tegen. De laatste wedstrijd is met 10-2 
gewonnen.

Streetcornerwork 
actief in IJmuiden
IJmuiden - Vaak weten de 
jongeren die in de problemen 
zitten zelf niet hoe het komt 
dat ze zich agressief gedra-
gen of overmatig softdrugs 
gebruiken. Heeft een jongere 
geen inkomen uit werk, stu-
diefinanciering of een uitke-
ring dan wordt het betalen 
van verzekeringspremie een 
probleem. 

De premie wordt automatisch 
omgezet in een schuld die steeds 
hoger wordt. Geen of geen goe-
de dagbesteding vergroot de 
kans op contact met politie en 
justitie. Zo stapelt het ene pro-
bleem zich op het andere. Ou-
ders voelen zich vaak zo machte-
loos dat uithuisplaatsing dreigt. 
Streetcornerwork Velsen helpt 
juist jongeren die zo in de pro-
blemen zitten. Niet iedereen met 
problemen gaat uit zichzelf naar 
een hulpverlener. Soms omdat hij 
of zij de weg niet weet of eerder 
slechte ervaringen met hulpver-
leningsinstellingen had. Daarom 
gaat de veldwerker van Street-
cornerwork Velsen IJmuiden in 
en zoekt actief naar jongeren 
met problemen. Soms duurt het 

even voordat zij hun vertrouwen 
winnen. Maar als het zover is, 
dan spreken zij de jongeren op 
hun gedrag aan. Ze laten hen 
tot de overtuiging komen aan 
de slag te gaan om hun proble-
men een voor een op te lossen. 
Veel tieners en jongeren in Vel-
sen worden zo door de veldwer-
ker uit de anonimiteit gehaald en 
weer op het goede spoor gezet. 
Ze leren nieuwe vaardigheden 
om zich verder te ontwikkelen. 
Met begeleiding leren de jonge-
ren zich nieuwe doelen te stel-
len. Op eigen kracht en met ge-
bruik van eigen kwaliteiten krij-
gen ze dan weer grip op hun le-
ven. Vooral die praktische aan-
pak werkt.
Ben je tussen 12 en 23 jaar en 
ben je op zoek naar hulp dan 
kun je contact opnemen met 
de veldwerker, Jobke Thesing 
via 06-14013765 of j.thesing@
streetcornerwork.eu Als u meer 
over het werk van Streetcor-
nerwork wil weten kunt u con-
tact opnemen met de teamleider, 
Joost van Hienen, 06-14013706 
of j.vanhienen@streetcorner-
work.eu. Zie ook www.Streetcor-
nerwork.eu

Villa Westend Winter-
wandeling & High Tea
Velserbroek - Op zondag 18 
december gaat de derde editie 
van de Villa Westend Winterwan-
deling van start. 
De sportieve wandelaars in de 
regio waren, zowel na de pre-
mière in 2009 als de onvergete-
lijke winterse editie van 2010 zo 
enthousiast, dat ook in 2011 dit 
wandelfestijn voor jong en oud 
weer op het programma staat.
Uit praktische overwegingen 
is voor een  betrekkelijk lich-
te afstand gekozen, zodat iede-
re wandelaar, jong en oud, mee 
kan doen. 
Deze ruim 8 kilometer lange rou-
te voert, via verrassende nieu-
we paden, langs de rand van het 
pittoreske Spaardam en de aan-
grenzende natuurgebieden. Ui-
teraard zijn ook Nordic Walkers  

van harte welkom. 
Indien men op de zondag namid-
dag wenst deel te nemen aan de 
inmiddels befaamde High Tea, á 
25 euro per persoon, is deelna-
me aan de wandeltocht gratis. 
Indien men niet wenst deel te 
nemen aan de High Tea, betaalt 
men slechts 3,50 euro bij voor 
inschrijving (inclusief route be-
schrijving en sportdrank). 
Vertrek -en aankomst: Villa Wes-
tend, Westlaan 41 (tussen Haar-
lem en Spaarndam aan de West-
broekplas). Vertrektijd 12.00 uur.  
Als extra service is de route te-
vens uitgepijld! 
Inschrijving/aanmelden via www. 
villa-westend.nl of 023-5381878. 
Op de dag zelf is de deelname-
prijs 5 euro (inclusief routebe-
schrijving en sportdrank).

Regio – Gemeenten Uitgeest, 
Heemskerk, Beverwijk en Velsen 
hebben in 2009 het Platform Ar-
beidsmarkt en Onderwijs (PAO) 
opgericht. Ondernemers en on-
derwijsinstellingen buigen zich 
samen met de overheid over 
vraag en aanbod op de arbeids-
markt en de aansluiting van on-
derwijs op bedrijfsleven. Het 
PAO heeft nu verder beleid voor 
de periode 2012 tot 2014 vastge-
steld voor deze regio. Speerpunt 
is de vraag naar vakmanschap 
binnen de zorg en de techniek. 
Het beleid richt zich op jongeren, 
volwassenen op zoek naar werk 
en werkenden die zich verder 
willen ontwikkelen. Technische 
beroepen zijn weinig populair 
bij jongeren. Maar door excur-
sies naar bedrijven of technische 
evenementen zouden kinderen 
en jongeren meer inzicht en zin 
kunnen krijgen in technische be-
roepen. Er is al veel samenwer-
king tussen onderwijs en be-
drijfsleven. Op Technisch Colle-
ge Velsen volgen VMBO leerlin-
gen al stages vanaf het tweede 
leerjaar. Wel wil men het aantal 
bedrijven dat stageplaatsen en 
leerwerkbanen biedt uitbreiden. 
Datzelfde geldt voor de zorgop-
leidingen van het Vellesan Colle-
ge en het Nova College en voor 
moeilijk lerende jongeren. Door 
de dubbele vergrijzing dreigt 
veel kennis te verdwijnen. Om 
dat te voorkomen wil men men-
toren inzetten om kennis over te 
dragen aan cursisten. Ook wil 
men specifiekere opleidingen 
gaan inrichten, zoals nu bijvoor-
beeld al gebeurt voor Ovenbouw, 
via het UWV. Het Werkplein Be-
verwijk moet de dienstverlening 
voor werkzoekenden uitbreiden, 
zodat ook mensen die geen uit-
kering hebben mogelijkheden 
krijgen tot (om)scholing. In de 
toekomst voorziet men een afna-
me van het aantal banen in in-
dustrie en energie. Daarentegen 
verwacht men tot en met 2015 
een toename van het aantal ba-
nen in de zorg en de sector han-
del/reparatie. (Karin Dekkers)

Werk in 
uitvoering

Velsen – Het Vellesan College in 
IJmuiden en het Ichthus College 
in Driehuis gaan uitbreiden. Het 
huisvesten van scholen is een 
taak van de gemeente. Voor de 
periode 2009 tot 2012 is een be-
drag van maar liefst 3.1 miljoen 
euro uitgetrokken voor dit doel. 
Jaarlijks wordt bekeken welke 
scholen toe zijn aan onderhoud, 
nieuwbouw, verbouw of renova-
tie. Dit wordt uiteraard in overleg 
met de scholen gedaan. Naast 
de uitbreiding voor genoem-
de scholen zal ook aan ande-
re scholen onderhoud gepleegd 
worden. De kosten blijven alle-
maal keurig binnen het budget.

Scholen gaan 
uitbreiden
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Ontwerp busbaandelen HOV Velsen vrij voor inspraak
Het college van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeen-
te Velsen heeft ingestemd met 
het ontwerp voor twee deelpro-
jecten van het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV) Vel-
sen. Het gaat om deelproject 1, 
op de plaats van het bestaande 
fietspad aan de Vlielantweg in 
Santpoort-Noord, en deelpro-
ject 5-Noord, op het traject van 
de oude spoorlijn Santpoort-
IJmuiden  tussen de kruising 
Zeeweg en de Briniostraat. Dit 
is parallel aan de Minister van 
Houtenlaan.

Deze hoogwaardige busverbin-
ding verbetert de bereikbaarheid 
van Velsen en heeft een positief ef-
fect op de economische ontwikke-
ling van de regio. In 2015 moet de 
verbinding klaar zijn. Het ontwerp 
voor de twee deelprojecten ligt nu 

ter inzage. Direct aanwonenden en 
belangstellenden krijgen gelegen-
heid om een reactie te geven op het 
ontwerp.

Waarom dit ontwerp?
Het ontwerp is een eerste stap om 
de busbaan aan te kunnen leggen en 
is nodig om het bestemmingsplan te 
kunnen wijzigen. 

Waar is het ontwerp te zien?
Het inspraakdocument met het ont-
werp is te bekijken van donderdag 
15 december 2011 tot en met don-
derdag 26 januari 2012. Dit do-
cument is te vinden op de websi-
te www.hovvelsen.nl en op twee lo-
caties. De receptie van het stad-
huis (Dudokplein 1, IJmuiden), 
van maandag tot en met vrijdag ge-
opend van 09.00 tot 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Ook is het ontwerp te bekijken 

bij het projectbureau HOV Velsen 
(Zeeweg 1, IJmuiden), iedere dins-
dagmiddag en iedere woensdagoch-
tend. 

Inspraak op het ontwerp
De gemeente Velsen werkt samen 
met de provincie Noord-Holland 
aan de precieze inpassing van het 
tracé in de omgeving. Om de direct 
aanwonenden daarbij te betrekken, 
organiseren provincie en gemeente 
informatieavonden om het ontwerp 
te bekijken en vragen te stellen. Ook 
kunnen direct aanwonenden er ter 
plekke een reactie meegeven.

De informatieavonden vinden 
plaats op woensdag 11 januari 2012 
van 19.00 tot 21.00 uur in Café De 
Wildeman in Santpoort-Noord 
(deelproject 1), en op woensdag 18 
januari 2012 van 19.00 tot 21.00 
uur in de Aula van het Technisch  

College Velsen in IJmuiden (deel-
project 5-Noord). Omwonenden 
ontvangen hiervoor een persoonlij-
ke uitnodiging.

De provincie beoordeelt de ontvan-
gen reacties op haalbaarheid, zowel 
op technisch als op financieel vlak. 
De reacties komen in een document 
waarin de provincie aangeeft welke 
ideeën in het ontwerp kunnen wor-
den meegenomen. Dit leidt uitein-
delijk tot het realiseren van het ont-
werp.

Hebt u nog vragen?
Kijk voor meer informatie op www.
hovvelsen.nl of neem contact op 
met Imora van Dongen, bereikbaar 
op telefoonnummer 023-514 5005. 
Ook kunt u op dinsdagmiddag en 
woensdagochtend terecht bij het 
projectbureau HOV Velsen, Zeeweg 
1 te IJmuiden.
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Voetpad basisschool
De Molenweid geopend
Om de verkeersveiligheid voor 
de leerlingen te verbeteren is 
vrijdag 9 december een nieuw 
voetpad in gebruik genomen in 
Velserbroek bij basisschool De 
Molenweid. De wethouders An-
nette Baerveldt en Ronald Ven-
nik opende deze samen met de 
leerlingen.

Sinds 2007 besteedt de gemeente 
Velsen extra veel aandacht aan de 
verkeersveiligheid van schoolomge-
vingen. Aanleiding was de chaoti-
sche verkeerssituatie rondom scho-
len, vooral rond de begin- en eindtijd 
van de school. Een overzichtelijke 
verkeerssituatie helpt de verkeers-
veiligheid voor kinderen te verbete-
ren. Zij kunnen niet over auto’s heen 
kijken bij het oversteken en wegge-
bruikers kunnen kinderen die tus-
sen auto’s de weg op lopen niet tij-
dig zien. 

Bij de meeste basisscholen in Vel-
sen zijn maatregelen genomen om 

de kans op een ongeval terug te drin-
gen. Zo zijn inmiddels stopverboden 
ingesteld om het overzicht rond de 
schooltoegang te verbeteren en zijn 
hier en daar snelheidsremmende 
maatregelen getroffen. Verder wordt 
er op scholen aandacht besteed aan 
bewuster en veiliger verkeersgedrag.

Een knelpunt dat ingrijpender 
moest worden aangepakt, was bij 
basisschool De Molenweid aan de 
Sluisweid in Velserbroek. Veel kin-
deren moesten over de rijbaan lo-
pen, langs parkeerplaatsen en de 
toegang tot het schoolplein kwam 
rechtstreeks uit op de rijbaan. Hoe-
wel de Sluisweid geen drukke straat 
is leverde dit toch onveilige situaties 
op.

In samenwerking met de school 
heeft de gemeente daarom de ver-
keerssituatie gewijzigd en een voet-
pad aangelegd zodat de leerlingen 
voortaan veilig de school kunnen be-
reiken. (foto: Reinder Weidijk)

Openingstijden stadhuis
Rond Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het stadhuis van 
Velsen gewijzigd: 

Dinsdag 20 december:   Gesloten vanaf 15.00 uur
Maandag 26 december (Tweede Kerstdag): Gesloten
Maandag 2 januari:   Open vanaf 10.30 uur

Informatie over de gemeente Velsen is 24 uur per dag te vinden op de ge-
heel vernieuwde website www.velsen.nl

De Slimme Meter
Inzicht in het dagelijkse ver-
bruik van elektriciteit en gas. Dat 
is de basis waarmee de gemeente 
Velsen op al haar locaties zoals 
gemeentehuis, sporthallen, kin-
derdagverblijven, buurthuizen 
en de Schouwburg kan beginnen 
met energiebewustwording en 
uiteindelijk energiebesparing.

Stedin Meetbedrijf maakt dit moge-
lijk door het leveren van bijna hon-
derd op afstand uitleesbare energie-
meters. Wethouder Robert te Beest 
heeft maandag 12 december de af-
trap gegeven voor de ingebruikname 
van deze slimme energiemeters.

,,Velsen is een duurzame gemeente 
en daarbij kunnen we met onze vast-
goedobjecten zelf het goede voor-
beeld geven’’, zegt wethouder Robert 
te Beest. ,,Met de diensten van Ste-

din Meetbedrijf kunnen we het ef-
fect van energiebesparende maatre-
gelen op onze locaties direct terug 
zien in het verbruik.”

De slimme meter is een digitale me-
ter die de huidige meters voor elek-
triciteit en gas gaat vervangen. De 
slimme meter meet het gas- en elek-
triciteitsverbruik en is op afstand 
uitleesbaar. Dat biedt de mogelijk-
heid om zelf nauwkeurig energiever-
bruik te volgen. Hiermee wordt het 
gemakkelijker om inzage te krijgen 
in verbruik en energie te besparen. 
In de komende jaren komen uitlees-
bare slimme meters ook voor consu-
menten beschikbaar. 

Via de computer hebben medewer-
kers op Stadhuis dagelijks inzicht in 
het verbruik van energie op alle loca-
ties. (foto: Reinder Weidijk)

Lampjes branden in 
gemeentelijke kerstboom
De lampjes branden in 
de gemeentelijke kerst-
boom op Plein 1945. 
Op vrijdag 9 december 
2011 heeft burgemees-
ter Weerwind de lamp-
jes aangestoken tij-
dens het eerste lichtjes-
feest van IJmuiden. De 
winkeliersvereniging 
Stadscentrum IJmui-
den, bij wie het idee 
voor het lichtjesfeest 
ontstond, hoopt dat dit 
jaarlijks een traditie 
wordt in Velsen. (foto: 
Ko van Leeuwen)
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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, post Velsen

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

voorlopige voorziening

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

Het tracé voor de hoogwaardig openbaar vervoerver-
binding tussen Haarlem en IJmuiden aan Zee is ver-
deeld in 10 deeltracés. Het college van burgemeester 
en wethouders geeft het ontwerp van de busbaan-
delen HOV Velsen nu vrij voor inspraak. Dit betreff en 
deelproject 1, op de plaats van het bestaande fi etspad 
aan de Vlielantweg in Santpoort-Noord, en deelpro-
ject 5 ‘Noord’, op het traject van de oude spoorlijn 
tussen de kruising Zeeweg en de Briniostraat, parallel 
aan de Minister van Houtenlaan. 

Gedurende zes weken na bekendmaking van het 
besluit hebben omwonenden en belangstellenden 
inspraak over de inrichting en inpassing van het 
ontwerp. Het ontwerp is te zien vanaf donderdag 15 
december 2011 tot en met donderdag 26 januari 2012 
bij de receptie van het stadhuis (Dudokplein 1 te 
IJmuiden), elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Gedurende 
dezelfde periode is het ontwerp ook te zien bij het 
projectbureau HOV Velsen aan de Zeeweg 1 IJmuiden. 
Dit wekelijks op dinsdagmiddag en woensdagochtend. 

Informatieavonden

Er wordt per deeltracé een informatieavond georgani-
seerd voor direct omwonenden en belangstellenden. Zij 
zijn welkom om het ontwerp te bekijken en vragen te 
stellen. Ook kunnen ze ter plekke hun reactie 
meegeven. De informatieavonden vinden plaats op 
woensdag 11 januari van 19.00 tot 21.00 uur in Café De 
Wildeman in Santpoort-Noord (deelproject 1), en op 
woensdag 18 januari van 19.00 tot 21.00 uur in de Aula 
van het Technisch College Velsen in IJmuiden (deel-
project 5 Noord). Omwonenden ontvangen hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging.

Meer informatie vindt u op de website: 
www.hovvelsen.nl 

Bekendmaking 
Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Kennemerland

Op grond van artikel 26, lid 2 van de Wet gemeen-
schappelijke regelingen maakt het college van bur-
gemeester en wethouders van Haarlemmermeer 
hierbij bekend dat de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Kennemerland is getroff en. Deze 
regeling is verplicht op grond van artikel 9 Wet vei-
ligheidsregio’s. Bij de regeling wordt een aantal taken 
en bevoegdheden van het college overgedragen aan 
het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland op 
gebied van brandweer, geneeskundige hulpverlening 
en meldkamer.
De regeling geeft tegelijkertijd uitvoering aan artikel 
14 Wet publieke gezondheid, op grond waarvan het 
college zorg moeten dragen voor het instellen en in 
stand houden van een gemeentelijke gezondheids-
dienst (GGD Kennemerland).
De regeling is op 1 november 2011 in werking getre-
den en is getroff en door de colleges van Beverwijk, 
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarn-
woude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, 
Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

BEKENDMAKING

Vaststelling Beleidsregels individuele 

gehandicaptenparkeerplaatsen Velsen 2011

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming van artikel 139 
Gemeentewet bekend dat het in zijn vergadering van 
6 december 2011 heeft besloten:
-  de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeer-

plaatsen Velsen 2011 vast te stellen.

Deze beleidsregels zijn vastgesteld omdat het gewenst 
is dat nadere regels worden gesteld met betrekking 
tot aanvragen om toekenning van gereserveerde indi-
viduele gehandicaptenparkeerplaatsen.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 15 december 
2011.

Ter inzage

De beleidsregels liggen gedurende vier weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. 
Deze beleidsregels worden ook gepubliceerd op de 
website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl 

Aanwijzings- en mandaatbesluiten 
vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders cq de 
heffi  ngsambtenaar van de gemeente Velsen hebben 
de volgende aanwijzings- en mandaatbesluiten vast-
gesteld:

- Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen;
- Aanwijzingsbesluit heffi  ngsambtenaar;
- Mandaatbesluit ambtenaar;
-  Mandaatbesluit van de ambtenaar belast met de 

heffi  ng;
- Mandaatbesluit ambtenaar beroepsprocedure;
-  Aanwijzingsbesluit voor de verzending van de 

aanslagbiljetten;
- Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen.

Alle aanwijzings- en mandaatbesluiten treden in 
werking per 1 januari 2012 en liggen kosteloos ter in-
zage 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, telefoon (0255) 567 322.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 3 tot en met 9 
december 2011 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 

Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w11.000747 Noorderlaan 5 Velsen-Noord 
   het kappen van een conifeer 

(06/12/2011)
w11.000746 Schoener 1 Velserbroek 
   het kappen van een berk 

(06/12/2011)
w11.000750 Hoofdstraat 101 Santpoort-Noord 
   het veranderen en vergroten van de 1e

en 2e verdieping en het verhogen van 
de erker (07/12/2011)

w11.000749 Plein 1945 ong. IJmuiden t.o. nr. 81 
   het verwijderen van asbestbeplating 

(07/12/2011)
w11.000748  Willem de Zwijgerlaan 61 Santpoort-

Zuid (provinciaal monument) 
   wijzigen gebruik (koffi  e-lunchroom/

ijssalon met verkoop van woonacces-
soires) (07/12/2011)

w11.000753 Genieweg 50 Velsen-Zuid 
   wijziging gebruiksvergunning infor-

matieboerderij Zorgvrij (09/12/2011)
w11.000752 Heirweg 3 Velsen-Noord 
   het kappen van 2 berken (09/12/2011)
w11.000751  Burgemeester Enschedelaan 42 

Santpoort-Noord 
  het kappen van een eik (09/12/2011)

Verlenging beslistermijn

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

w11.000657  Duin en Kruidbergerweg 89 
Santpoort-Noord

   het gebruik van weiland Rutte voor 
parkeergelegenheid (17/10/2011)

w11.000658 Biezenweg 23 Santpoort-Noord
   het vervangen van kozijnen en het 

verwijderen van asbest (10/10/2011)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij de onderstaande besluiten gedu-
rende zes weken na de dag van verzending van het be-
sluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van bnurgemeester 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 voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haarlem, sector bestuurs-
recht, 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):
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Verleende omgevingsvergunningen - 

reguliere procedure

w11.000595 Kruidbergerweg 35 Santpoort Noord 
   het plaatsen van een dakopbouw 

(12/12/2011)
w11.000627 Amsterdamseweg 44 Velsen-Zuid 
   het plaatsen van een uitbouw over 2 

verdiepingen (achterzijde) en 2 dak-
kapellen (voorzijde)(08/12/2011)

w11.000659 Willem de Zwijgerlaan 39 
   het verwijderen van een asbesthou-

dende pijp (09/12/2011)
w11.000660 Tuindersstraat 91 IJmuiden 
   het veranderen en vergroten van 

de 2e verdieping van een woning 
(07/12/2011)

w11.000666  Duin- en Kruidbergerweg ong. 
Santpoort-Noord 

   het kappen van 20 populieren 
(09/12/2011)

w11.000668 Brederoodseweg 92 Santpoort-Zuid 
   het kappen van een berk (06/12/2011)
w11.000669 J. Paxtonstraat 71 Velserbroek 
  het kappen van een boom (06/12/2011)
w11.000670 Marconistraat 76 IJmuiden 
  het kappen van een boom (06/12/2011)
w11.000672  Anna van Saksenlaan 12 Santpoort-

Zuid 
   het kappen van een tamme kastanje 

(08/12/2011)
w11.000675  Duin en Kruidbergerweg 60 

Santpoort-Noord 
  het kappen van 13 bomen (12/12/2011)
w11.000676 Ahornstraat 11 IJmuiden 
   het plaatsen van een dakopbouw 

(08/12/2011)
w11.000679 Boerhaavestraat 1 IJmuiden 
  het kappen van 1 boom (05/12/2011)
w11.000682 van Tuyllweg 24 Velsen-Zuid 
  het kappen van een boom (09/12/2011)
w11.000683 Genieweg 38 A Velsen-Zuid 
  het kappen van 2 bomen (06/12/2011)

Evenementen

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 35 Drank- en Horecawet (DHW) ontheffi  ng 
verleend voor de onderstaande dag en locatie:

i11.011270  Plein 1945 IJmuiden 
   Kerstmarkt op 18 december 2011 

(12/12/2011)

Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
een vergunning verleend op grond van art 5:18 voor 
het innemen van een standplaats:

i11.011067  Kennemerplein ongenummerd 
IJmuiden

   bloemen en planten van woensdag 
tot en met zaterdag 01/01/2012 tot 
31/12/2017 (08/12/2011) 

i11.011314  Sterbastion ongenummerd  Velserbroek
   geringe etenswaren, loempia’s 

van woensdag tot en met zon-
dag 01/01/2012 tot 31/12/2017 
(08/12/2011)

i11.011275  IJmuiderslag ongenummerd IJmuiden
   gebakken snacks en vis dinsdag tot 

en met zondag van 01/04 tot en met 
30/09 01/04/2012 tot 30/09/2017 
(08/12/2011)

i11.011688  Vestingplein ongenummerd Velserbroek
   bloemen en planten maandag 

en woensdag tot en met zater-
dag 01/01/2012 tot 31/12/2017 
(08/12/2011) 

i11.011400  Planetenweg t.o. de Dekamarkt 
IJmuiden

   visproducten dinsdag tot en met 
vrijdag 01/01/2012 tot 31/12/2017 
(08/12/2011) 

i11.010709  Planetenweg t.o. de Dekamarkt 
IJmuiden

   groente en fruit maandag tot en met 
vrijdag 01/01/2012 tot 31/12/2017 
(08/12/2011) 

i11.011178  Kennemerplein t.o. de geldautomaat 
IJmuiden

   kip en pluimveeproducten vrij-
dag 01/01/2012 tot 31/12/2017 
(08/12/2011) 

i11.011092  Auorabastion t.o. nummer 33 
Velserbroek

   döner kebab en turkse pizza woens-
dag tot en met zondag 01/01/2012 tot 
31/12/2017 (08/12/2011)

Verwijdering Landelijk Register Kinderopvang

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderop-
vang maken burgemeester en wethouders van Velsen 
bekend dat uit het Landelijk Register Kinderopvang is 
verwijderd per:

-  1 mei 2011 voorziening voor gastouderopvang 
mevrouw L.N. Erkel – van Kok, S.P. Kuijperplantsoen 
63 IJmuiden met registratienummer 191025768;

-  1 juli 2011 de voorziening voor gastouderopvang 
mevrouw M.A.J. Lammers-Post ,Velserdijk 6 
Velsen-Zuid met registratienummer 765426651;

-  1 september 2011 de voorziening voor gastouderop-
vang mevrouw M.P. Hoogerheijde , Kamerkamp 12 
Velserbroek met registratienummer 127700201; 

-  1 november 2011 de voorziening voor gastouder-
opvang mevrouw T. van Rijn-Scheelings, Lange 
Nieuwstraat 552 IJmuiden met registratienummer 
154391037 ;

-  1 december 2011 de voorziening voor gastouder-
opvang mevrouw D. van Schie-Boogaart lserdijk 6  
Velsen-Zuid met registratienummer 765426651 ;

-  1 december 2011 de voorziening voor gastouder-
opvang mevrouw M. Warnaar-Bethlehem, 
Bloemstraat 74 IJmuiden met registratienummer 
125869198

Plaats een Kerstspotje met foto voor slechts € 10,-Plaats een Kerstspotje met foto voor slechts Plaats een Kerstspotje met foto voor slechts 

Lieve schat van me!
Fijne Kerstdagen

Je Kerstmuts...

De leukste of gekste inzending wint een Iris-cheque t.w.v. € 50,-
De uitslag wordt in de eerste week van januari 2012 bekend gemaakt.

Lever uw Kerstspotje in bij de Jutter op de Zeeweg in IJmuiden.




