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Koopzondag in 
hartje IJmuiden
IJmuiden - Zondag 23 december 
zijn de winkels in IJmuiden geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur. Een mooie 
gelegenheid om de laatste kerstin-
kopen te doen. Bij het Velserhof zal 
weer een levende kersttal te bewon-
deren zijn. Op vrijdag 22 december 
zijn de meeste winkels tot 21.00 uur 
geopend. Zie ook www.stadscen-
trumijmuiden.nl.

De kraam met stoffen Kerstfiguren trekt veel bekijks

Koude Christmas Shopping
IJmuiden – Zaterdagmiddag en -
avond stond de Lange Nieuwstraat 
vol met kraampjes met leuke kerst-
spulletjes. 
Veel mensen trotseerden de kou om 
een kijkje te komen nemen tijdens 
Christmas Shopping. De Kerstman 
deelde koekjes uit aan de kinderen 
en er liep een orkest, dat stemmige 
Kerstliederen speelde.
Bij de kraam van reisbureau Toer-
koop was het druk: veel mensen de-
den mee aan een quiz. Als ze het in-
gevulde formulier binnen in gingen 
leveren kregen ze een boodschap-
pentas en
mochten ze het gewicht van een 
koffer raden, waarmee ze kans 
maakten op een reischeque.
Even verderop staan moeder en 
dochter Veldmeijer in een kraam, ze 
verkopen zelfgemaakte Kerststuk-
jes. ,,Tegen heel betaalbare prijzen, 
vooral voor de oudere medemens’’, 
vertelt de moeder. ,,We doen dit al 
een paar jaar en het geeft veel vol-
doening, als de mensen blij met iets 
leuks dat redelijk betaalbaar is naar 

huis gaan.’’ Holiday Inn maakt re-
clame voor de Kerstbrunch en ver-
koopt warme chocolademelk en 
glühwein. De helft van de opbrengst 
gaat naar KiKa, de organisatie die 
zich inzet voor kinderen met kanker. 
Een vrouw houdt bij de kraam van 
Tupperware vragend een afsluitba-
re plastic trommel naar een andere 
vrouw omhoog. ,,Ik heb al drie koek-
trommels’’, roept ze terug.
Fien uit IJmuiden had in het verle-
den een stoffenzaak aan de Kenne-
merlaan en ze doet nog  steeds in 
stof. Haar kraam staat vol met stof-
fen figuren: sneeuwpoppen, Kerst-
mannen, -beren, -konijnen, -elan-
den, je kunt het zo gek niet beden-
ken. Een heel leuk gezicht en haar 
kraam trekt dan ook veel bekijks. 
Een kraam vol met warme mutsen 
en shawls doet vanwege de kou 
goede zaken. Een vrouw past een 
pet en laat dit ter goedkeuring, het 
hoofd schuin, aan haar man zien. 
,,Leuk, neem hem maar’’, zegt hij. 
,,Die krijg je van mij, voor onder de 
Kerstboom.’’ (Carla Zwart)

Dumo zal IJmuiden zeker missen in Brazilië

Dumo verlaat IJmuiden
IJmuiden – Zanger Dumo zingt 
sinds drie jaar. In het begin ging hij 
met een kleine versterker de ver-
zorgingshuizen langs. Hij zong veel 
Nederlandstalig repertoire en lied-
jes uit de jaren ’50, ’60 en ’70. En 
met succes, want hij werd regelma-
tig teruggevraagd. In verpleeghuis 
Velserduin verzorgde hij wel vijf op-
tredens. ,,Erg dankbaar om te doen. 
De mensen gaan stralen, ik word er 
zelf ook blij van’’, vertelt Dumo. ,,De 
eveneens uit IJmuiden afkomstige 
zanger Harold was in die beginperi-
ode een grote steun. Hij stimuleerde 
me, riep: doorzetten, je kunt het. Hij 
heeft me echt dat zetje gegeven dat 
ik nodig had.’’
In maart 2006 kwam het eigen num-
mer ‘IJmuiden’ uit en daarna ging 
het snel. De IJmuidense vishande-
laar Hugo Daalhuizen Plug hoorde 
het nummer en was meteen om. Hij 
werd manager en hoofdsponsor van 
de zanger en staat, samen met zijn 
vrouw, vierkant achter hem. ,,We ge-
loven in hem. Wij hebben dan ook 
vreselijk veel moeite met zijn ver-
trek’’, zegt hij. Want Dumo gaat 
IJmuiden en zelfs Nederland verla-
ten. Met pijn in het hart. Zijn vrouw 
is ziek en haar gezondheid verslech-
tert door het klimaat hier. Het echt-
paar zoekt de warmte op, ze gaan in 
het land van herkomst van de vrouw, 
Brazilië, wonen. ,,Het is heel jammer, 
maar de gezondheid van mijn vrouw 
gaat boven alles’’, zegt Dumo.
,,Maar eerst gaan we nog een keer 

knallen’’, roept Daalhuizen Plug. Er 
komt een afscheidsconcert op 19 
januari, in zalencentrum Velser-
duin, aanvang 20.00 uur. Daar zal 
niet alleen Dumo zingen, maar ook 
negen van de tien artiesten die op 
de cd-presentatie optraden. En Hu-
go Daalhuizen Plug heeft voor een 
verrassing gezorgd: zangeres Renée 
de Haan komt optreden. Dat moest 
een verrassing blijven, maar hij kon 
zijn mond niet houden. ,,Het zal een 
gedenkwaardige avond worden. Ik 
neem dan afscheid van mijn fans, 
familie en vrienden’’, zegt de zanger. 
,,Maar 19 januari is ook een speciale 
datum. Het was de verjaardag van 
mijn moeder, die helaas overleden is. 
Ik zal zeker een lied aan haar opdra-
gen.’’ Om de kosten binnen de per-
ken te houden wordt er entreegeld 
gevraagd, waar dan wel weer lek-
kere gratis hapjes tegenover staan. 
Kaarten voor het afscheidsconcert 
van Dumo zijn voor tien euro ver-
krijgbaar bij Vishandel Daalhuizen 
Plug, telefoonnummer 06 20010032, 
of bij zalencentrum Velserduin.
Zijn zwager in Brazilië wist aan de 
originele muziekbanden van Jim 
Reeves te komen, waarmee Dumo 
daar een cd van gaat opnemen. Zijn 
eerste optreden is er ook al geboekt: 
in een kinderziekenhuis. Hij zal het 
zingen dus niet laten. En hij wil elk 
jaar voor een paar weken overko-
men. Dan zal er een echte Dumo-
avond gehouden worden. (Carla 
Zwart)

Het team van het jubilerende buurtcentrum de Spil

De Spil bestaat 50 jaar
‘Ik voel me hier thuis’
IJmuiden – In 1957 begon de Ka-
tholieke Stichting De Spil aan de 
Groeneweg, hoek Meeuwenlaan, 
tegenover de Stadsschouwburg. 
Daar zat het buurtcentrum tot 
eind jaren ’70, daarna werd er ver-
huisd naar het Hervormde Jeugd-
gebouw aan de Rembrandtlaan. 

De naam veranderde in Stichting 
Buurtcentrum De Spil en tien jaar 
lang vonden de activiteiten daar 
plaats. Hierna verhuisde het buurt-
centrum naar de huidige plek aan 
de Frans Halsstraat, ze trokken in de 
voormalige Marijkeschool. Onder-
tussen werd de Spil samen met de 
andere buurtcentra onderdeel van 
Stichting Welzijn Velsen. Ongeveer 
acht jaar geleden werd er vanwege 
ruimtegebrek een verdieping op het 
gebouw geplaatst. Dit gebeurde in 
eigen beheer, onder leiding van de 
vrijwilligers Theo de Reus en Gerrit 
van de Berg.

Henk Pierloo kwam er 25 jaar ge-
leden werken als coördinator. Het 
buurtcentrum lag toen een beetje 
op zijn gat, financieel en bestuur-
lijk gezien. Het lukte Pierloo de boel 
weer vlot te trekken, er kwam meer 
continuïteit en de Spil werd letterlijk 
de spil van de buurt. 
Deze functie heeft het tot op he-
den. ,,Als mensen eenmaal binnen 
zijn, dan blijven ze lang hangen. Dat 
is onze kracht’’, aldus Henk Pier-
loo. Dat bleek wel tijdens de recep-
tie, vorige week woensdag. Er wer-
den vier mensen in het zonnetje ge-

zet omdat ze 25 jaar vrijwilliger zijn: 
Thea Wijker, Joke van de Kolk, Theo 
de Reus en Frans Roodnat.

Aaf Huijberts is al bijna 30 jaar vrij-
williger. Ze kwam binnen via de 
peuterspeelzaal, waar haar kinde-
ren destijds naar toe gingen. ,,Veel 
moeders komen hier binnen via de 
peuterspeelzaal, waar ze gaan hel-
pen en dan blijven ze hangen’’, ver-
telt Aaf. 
Ze deed van alles in de Spil, zo 
maakte ze zes jaar lang deel uit van 
het dagelijks bestuur. Daar stopte 
ze mee en ze ging creatieve cursus-
sen geven. Dat doet ze nog steeds. 
,,Het is hier gezellig, er is altijd reu-
ring en je bent onder de mensen’’, 
zegt ze. ,,Ik gaf ook cursussen in an-
dere buurthuizen. Dat was ook leuk, 
maar hier voel ik me toch het meest 
thuis.’’

Het is de bedoeling dat het buurt-
centrum over een paar jaar weer 
gaat verhuizen. Het gaat dan deel 
uitmaken van het plan de Binnen-
haven, dat op de plek van het voor-
malige Zeewegziekenhuis wordt ge-
bouwd.

,,Maar dan moet het wel meezit-
ten’’, zegt Henk Pierloo, die tegen-
woordig als algemeen coördinator 
voor Stichting Welzijn werkzaam is. 
,,Ik heb liever een minder mooi ge-
bouw waar veel mensen komen en 
dat echt een buurtfunctie heeft, dan 
een prachtig gebouw waar minder 
mensen komen.’’ (Carla Zwart)

Diamanten echtparen 
stralen in Velserduin
Velsen - In het jaar 1947 zijn 37 nu in Velsen wonende echtparen in het huwelijk getreden. Zestig jaar huwelijks-
trouw vol lief en leed, zie het maar te halen. Burgemeester Cammaert kwam woensdagochtend naar Zalencentrum 
Velserduin, waar de echtparen waren uitgenodigd. Helaas konden, vaak door gezondheidsredenen, niet alle dia-
manten echtparen komen. Met muziek, taart, koffie en een borreltje werden de aanwezigen onthaald op een fees-
telijke ochtend. De burgemeester hield met allen een persoonlijk gesprekje. En natuurlijk kwamen daarbij volop 
verhalen los:  over de oorlog en de wederopbouw, kinderen en kleinkinderen, ziekte en gezondheid, werk en hob-
by’s. Hier en daar werd een traantje weggepinkt, maar anderzijds werd er ook gelachen, want het was natuurlijk 
een echte feestdag. Burgemeester Cammaert geniet zelf ook van deze traditie om de diamanten echtparen te felici-
teren. Het geeft hem veel energie om mensen na zoveel jaar zo gelukkig samen te zien. Stiekem kijkt hij al uit naar 
het jaar 1950, zijn geboortejaar. Alle bruidsparen, ook degenen die thuis bleven, kregen een prachtig kerststukje 
aangeboden. (Karin Dekkers)

Het Velsense college heeft drukke tijden achter de rug

Collegeleden blikken
terug op het jaar 2007
Velsen - Voor het Velsense col-
lege van burgemeester en wet-
houders stond 2007, naast uit-
voering geven aan het lopende 
beleid, vooral in het teken van 
het afronden van lijvige dossiers 
en het verder op orde brengen 
van de gemeentelijke financiën.

Vers in het geheugen liggen het af-
stoten van Forteiland en Landgoed 
Beeckestijn en de doorbraak in de 
impasse rond Winkelcentrum IJmui-
den. Maar 2007 was ook het jaar 
waarin tal van bouwprojecten - na 
vele jaren van praten - eindelijk van 
start konden gaan. Het voormalige 
Zeeweg Ziekenhuis heeft plaatsge-
maakt voor een wijk waarin wonen, 
zorg en welzijn hand in hand gaan. 
In Oud-IJmuiden ging een groot-
schalig stedelijk vernieuwingspro-
ject van start. En op het Moerberg- 

en Gijzenveltplantsoen werd begon-
nen met de aanleg van het Stads-
park IJmuiden.
Elders in deze krant blikken bur-
gemeester Peter Cammaert en de 
wethouders AnneMieke Korf, Mar-
go Bokking, Karel Ockeloen, Arjan 
Verkaik en Annette Baerveldt uitge-
breid terug op de ontwikkelingen in 
2007. Uiteraard komen bovenstaan-
de onderwerpen aan bod, maar de 
collegeleden praten ook over za-
ken die betrekking hebben op eco-
nomie, leefbaarheid en dienstver-
lening. Ook de dossiers die minder 
voorspoedig verliepen, zoals Groot 
Helmduin en de herinrichting van 
het woonwagencentrum in Velsen-
Zuid. komen aan bod.
Naast terugblikken doen de zes Vel-
sense bestuurders ook een kerst-
wens. U leest het allemaal in het 
hart van deze krant.

uw audiospecialist!

ENORM VEEL
KERSTKORTINGEN!
LCD, audio, huishoudelijk,

witgoed en veel meer
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 

Tel.: 0255-515726

Het is tijd voor de Rabobank.

Namens alle 
medewerkers 
wensen wij u 
prettige 
kerstdagen.

Zondag a.s.
Koopzondag
Santpoort-

Noord
in de 

Hoofdstraat
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De gemeenteraad van Velsen heeft op 
donderdag 13 december 2007 de keuze 
gemaakt om de bouw van een multifunctionele 
accommodatie op de locatie Groot Helmduin 
verder te ontwikkelen. Dit zal worden 
uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen 
de gemeente Velsen, de woningcorporaties 
Woningbedrijf Velsen en Kennemerhave 
alsmede de toekomstige gebruikers van deze 
locatie.

Medio juni 2008 moet er een integraal plan liggen 
voor de locatie Groot Helmduin waarin ook 120 
woningen zijn opgenomen. Een schetsontwerp voor 
de multifunctionele accommodatie maakt onderdeel 
uit van dit plan. Dit is dan een solide basis voor 
zowel de corporaties als de gemeente Velsen om 
een verantwoorde beslissing te nemen over het 
definitieve ja of nee van dit project.

De multifunctionele accommodatie zal in ieder 
geval bestaan uit een brede school (waaronder 
de huidige basisscholen “De Zandloper” en “De 
Klipper”, een sporthal en een buurthuis) waarbij 
gekeken gaat worden naar hoe deze gebruikers 
het meest efficiënt van de mogelijkheden van het 
gebouw gebruik kunnen maken. Dit gebouw maakt 
dus onderdeel uit van het integraal plan voor de 
bouwlocatie Groot Helmduin.

Als de scholen “De Zandloper” en “De Klipper” 
worden opgenomen binnen de multifunctionele 
accommodatie zal de oplevering van de scholen 
later zijn dan wanneer er direct met het alleen 
bouwen van de scholen zou zijn begonnen. Toch 
staat ook het schoolbestuur achter de keuze voor de 
ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie 
omdat er zicht is op een goede tussenoplossing
voor “De Zandloper”. Deze school is, gelet op de 
staat van de gebouwen, het meest aan nieuwe 
huisvesting toe. De bouwkundige staat van deze 
school is zodanig dat op korte termijn een oplossing 
gevonden moet worden om het onderwijs in een 
kwalitatief goede omgeving te kunnen verzorgen. 
In verband hiermee is er sinds eind september van 
dit jaar intensief ambtelijk overleg gevoerd met 
de algemeen directeur van de stichting BBV (het 
bestuur) en de directie van deze school.
Op grond van dit overleg zijn er door het 
schoolbestuur plannen ingediend voor een tijdelijke 
oplossing. Dat voorstel is inmiddels besproken met 
het team en de medezeggenschapsraad van de 
school. Tevens zijn de ouders van de leerlingen over 
de plannen geïnformeerd. 

Basisschool “De Klipper” heeft in 2006 een tijdelijk 
onderkomen gevonden in een schoolgebouw aan 
de Orionweg. Dit pand is in goede staat en zal de 
komende jaren ook adequaat onderhouden worden.

Gemeenteraad kiest voor 
ontwikkeling Groot Helmduin

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u 
gezellige feestdagen en een in alle opzichten 
voorspoedig 2008.

Voor het persoonlijk uitwisselen van alle goede 

wensen nodigt het gemeentebestuur u hierbij van 
harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. 
Deze wordt gehouden op woensdagavond 2 januari 
2008 vanaf 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Stadhuis te IJmuiden.

Nieuwjaarsbijeenkomst

In verband met de feestdagen zijn de openingstijden van het stadhuis Velsen gewijzigd: 

• Donderdag 20 december 2007: sluiting stadhuis om 15.30 uur. Er is wel een avondopenstelling.
• Maandag 24 december 2007: sluiting stadhuis om 16.00 uur
• Dinsdag 25 december 2007 (1e Kerstdag): stadhuis gesloten
• Woensdag 26 december 2007 (2e Kerstdag): stadhuis gesloten 
• Maandag 31 december 2007: sluiting stadhuis om 12.00 uur
• Dinsdag 1 januari 2008 (nieuwjaarsdag): stadhuis gesloten
• Woensdag 2 januari 2008: opening stadhuis om 10.00 uur

Openingstijden stadhuis
in verband met feestdagen

Om de bestrijding van fietsendiefstal beter 
aan te pakken gaan de IJmondgemeenten in 
samenwerking met de politie, de Meergroep 
en NS Poort een Algemene Fiets Afhandel 
Centrale (AFAC) oprichten. Beverwijk, Velsen, 
Uitgeest en Heemskerk bundelen hun krachten 
en starten gezamenlijk een AFAC op het 
terrein Wijckermolen 1 bij het treinstation van 
Beverwijk. De Meergroep is partner in het 
leveren van personeel. 

De AFAC is een opslagplaats voor alle fietsen die 
in de IJmond worden verwijderd of zijn gevonden. 
De fietsen worden er opgeslagen en geregistreerd, 
maar ook teruggegeven aan eigenaren. 
Fietswrakken en fietsen die na een bepaalde 
termijn niet zijn afgehaald, worden vernietigd of 
verkocht. Naast een depot voor verwijderde en 
gevonden fietsen, vindt er ook controle plaats 
op diefstal; de AFAC als meldpunt voor vermiste 
fietsen. Ook preventieve acties als het graveren 
van fietsen behoort tot de activiteiten van de AFAC. 

Bovendien biedt de AFAC mooie leer-werkplekken 
voor de medewerkers van de Meergroep, die op 
den duur uit kunnen stromen richting de fietsen- of 
montagebranche.

Bij de start van de AFAC op 1 januari 2008 zijn 
genoemde activiteiten gecentraliseerd op één 
locatie in de IJmond. Het terrein met opstallen 
aan de Wijckermolen 1 in Beverwijk is in verband 
met de ontwikkeling van de stationsomgeving in 
principe voor één jaar beschikbaar. In de loop van 
dit jaar wordt gezocht naar een op maat gesneden 
definitieve locatie.
Voor de burgers in de deelnemende gemeenten 
ontstaat met de AFAC op het gebied van gevonden, 
gestolen en verwijderde fietsen één punt van 
waaruit alles wordt geregeld.
Amsterdam en Zwolle hebben al een AFAC en in 
Tilburg wordt er ook een opgericht. Op den duur 
ontstaat zo een landelijk dekkend netwerk dat 
geregistreerde fietsen in Nederland kan opsporen.

Opstarten Algemene Fiets 
Afhandel Centrale (AFAC) 

In de Structuurvisie Velsen 2015 staat 
aangegeven dat de landschappelijke kwaliteit 
van de bufferzone tussen Driehuis en Santpoort 
Noord versterkt moet worden, waarbij de 
ecologische betekenis verder vormgegeven 
dient te worden. De Structuurvisie geeft ook 
aan dat de 3 tuincentra in de Biezen mogen 
doorgroeien naar een bebouwd oppervlak 
van maximaal 5000 m2 per centrum. In 
de voorliggende visie wordt aangegeven 
hoe de voorgenomen uitbreiding van de 
bebouwing in samenhang met de voorgestane 
landschappelijke en ecologische verbetering 
kan worden gerealiseerd. In de visie zijn ook 
de landschappelijke en ecologische aspecten 
met betrekking tot woningbouwopties aan de 
zuidrand van Driehuis betrokken.

Wilt u de visie inzien?
De visie ligt met ingang van vrijdag 21 december 
2007 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
op de volgende locaties:
• Bij de klantenservice in het Stadhuis, Dudokplein 1 

te IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met 
vrijdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.
bij de centrale bibliotheek te IJmuiden, gedurende 
de gebruikelijke openingstijden.

• Bij het dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 

te Santpoort-Noord, gedurende de gebruikelijke 
openingstijden. De visie is ook te raadplegen op de 
gemeentelijke website www.velsen.nl onder digitaal 
loket – bouwen en wonen – gebiedsontwikkeling.

Inspraakreacties kunnen door een ieder schriftelijk 
worden ingediend vanaf 21 december 2007 
tot en met 1 februari 2008. De reacties kunt u 
onder vermelding van “De Biezen’’ richten aan 
Burgemeester en Wethouders van Velsen,  Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden. 

Inloopbijeenkomst en informatieve fietstocht 
door het gebied
Op 17 januari 2008 wordt van 16.30 uur tot 20.00 
uur een inloopmiddag/avond gehouden. Deze 
inloopbijeenkomst vindt plaats in “Dorpshuis Het 
Terras”, Roos en Beeklaan 2 te Santpoort-Noord. Ook 
tijdens deze bijeenkomst kunnen reacties worden 
ingediend.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst wordt op 
zaterdag 12 januari 2008 van 10.30 uur tot 12.30 
uur een informatieve fietstocht door het gebied 
georganiseerd. Vertrek en aankomst bij “Dorpshuis 
Het Terras”. Het aantal deelnemers aan de fietstocht 
is beperkt. Deelname vindt plaats naar volgorde 
van aanmelding. U kunt zich aanmelden voor deze 
fietstocht bij Marion Cornet, telefoon 0255-567741 of 
per mail mcornet@velsen.nl

Inspraak landschappelijke en 
ecologische visie De Biezen

Rectificatie

Inloopbijeenkomst Oud-IJmuiden
Vorige week meldden wij u dat op woensdag 
9 januari 2008 een inloopbijeenkomst over het 
voorontwerp-bestemmingsplan Oud IJmuiden 
plaatsvindt.

Deze gaat door. Maar ten onrechte meldden 

wij dat vanaf 20 december het voorontwerp-
bestemmingsplan ter inzage ligt. Deze datum is niet 
juist.
Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt sinds vrijdag  
14 december voor u ter inzage, voor een periode van 
zes weken.

Velsen maakt een landschapsbeleidsplan 
voor haar gebieden buiten de bebouwde 
kom. Op 18 december j.l. is de Startnotitie 
Landschapsbeleidsplan Velsen door het 
college vastgesteld. Deze startnotitie is in 
samenwerking met een klankbordgroep tot 
stand gekomen. Hierin hebben een groot 
aantal organisaties of (vertegenwoordigers 
van) particulieren zitting, die delen van het  
Velsense buitengebied in eigendom hebben 
en/of beheren. De klankbordgroep zal het 
gehele proces van de totstandkoming van het 
Landschapsbeleidsplan begeleiden.

In de startnotitie legt de gemeente samen met 

de klankbordgroep haar doelstellingen en kaders 
voor het Landschapsbeleidsplan vast. Doel van het 
Landschapsbeleidsplan is behoud en versterking 
van de landschappelijke, cultuurhistorische en 
ecologische kwaliteit en samenhang binnen de 
gemeente.

Begin volgend jaar kan nu begonnen worden met 
het schrijven van het Landschapsbeleidsplan. In 
het eerste kwartaal zal allereerst een uitgebreide 
inventarisatie en analyse van alle kwaliteiten van 
het gebied plaatsvinden - en van hun bedreigingen. 
Van daaruit zal er worden toegewerkt naar een 
toekomstvisie.

Startnotitie
landschapsbeleidsplan

Twee weken geen infopagina
In verband met het kerstreces van het 
College van Burgemeester en Wethouders 
verschijnt er de komende twee weken geen 

gemeentelijke infopagina. De eerstvolgende 
infopagina verschijnt op donderdag 10 
januari.

Tijdens de feestdagen zamelt ReinUnie niet 
volgens het reguliere schema afval in.
Indien uw inzameldag op één van de 
feestdagen valt, kunt u hieronder lezen 
wanneer u vervangende ophaaldag is.

Dinsdag 25 december, 1e kerstdag 2007
De grijze container wordt geleegd op maandag 24 
december.

Woensdag 26 december 2007, 2e kerstdag 
2007
De grijze container wordt geleegd op donderdag 27 
december.

Dinsdag 1 januari 2008
De groene container wordt geleegd op maandag 31 
december.

Overig
• De afvalbrengstations zijn tijdens de feestdagen 

gesloten.
• De afvalbrengstations zijn op donderdag 20 

december 2007 vanaf 16.00 uur gesloten.
• De ondergrondse containers voor papier en textiel 

worden op 31 december afgesloten. 
• Op woensdag 2 januari zijn ze weer toegangelijk.

Ophalen kerstbomen
ReinUnie haalt uw kerstbomen op zaterdag 5 
januari of zaterdag 12 januari 2008. Leg uw boom 
neer bij uw clusterplaats of bij de ondergrondse 
restafvalcontainer voor 07.30 uur.

Voor actuele informatie over de inzameling van 
huisvuil kunt u ook terecht op de website 
www.reinunie.nl

Afvalinzameling tijdens feestdagen

De voorkant van de kerstkaart van de Gemeente Velsen
Foto: Widi Hamidjaja; lid van de fotokring Polderlicht. Titel: Corus by Night
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KOOPZONDAGEN 2008 

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de volgende koopzondagen voor 2008 vast te stellen. 

datum Driehuis Santpoort Velserbroek Velsen-N IJmuiden

6-jan x

13-jan x

3-feb x x

10-feb x

2-mrt x x

9-mrt x

24-mrt 2e Paasdag x x

6-apr x x x x

13-apr x

20-apr x

27-apr x x x

1-mei Hemelvaartsdag x x x

4-mei x x x

12-mei 2e Pinksterdag x x

18-mei x

1-jun x x

15-jun x

6-jul x

7-sep x x

14-sep x

28-sep x

5-okt x x

12-okt

2-nov x x

16-nov

30-nov x

7-dec x

14-dec x

21-dec x x x x

28-dec x x

Totaal 2 x 12 x 11 x 12 x 12 x 

M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567250

info@velsen.nl / www.velsen.nl

OPENINGSTIJDEN STADHUIS I.V.M. FEESTDAGEN

In verband met de feestdagen zijn de openingstijden van het stadhuis 
Velsen gewijzigd:
Donderdag 20 december 2007: sluiting stadhuis om 15.30 uur. Er is 
wel een avondopenstelling.
Maandag 24 december 2007: sluiting stadhuis om 16.00 uur
Dinsdag 25 december 2007 (1e kerstdag): stadhuis gesloten
Woensdag 26 december 2007 (2e kerstdag): stadhuis gesloten
Maandag 31 december 2007: sluiting stadhuis om 12.00 uur
Dinsdag 1 januari 2008 (nieuwjaarsdag): stadhuis gesloten
Woensdag 2 januari 2008: opening stadhuis om 10.00 uur

SLUITINGSTIJDEN HORECA TIJDENS 
JAARWISSELING 2007/2008

De burgemeester van Velsen verleent ontheffing van het gestelde in 
artikel 2.3.1.5. van de Algemene plaatselijke verordening aan alle horeca-
bedrijven, met of zonder horecaconvenant, om in de nacht van maandag 
31 december 2007 op dinsdag 1 januari 2008 de gehele nacht bezoekers 
in hun inrichting toe te laten.

INSPRAAK LANDSCHAPPELIJKE EN ECOLOGISCHE 
VISIE DE BIEZEN E.O 

In de Structuurvisie Velsen 2015 staat aangegeven dat de landschappe-
lijke kwaliteit van de bufferzone tussen Driehuis en Santpoort-Noord 
versterkt moet worden, waarbij de ecologische betekenis verder vorm-
gegeven dient te worden. De Structuurvisie geeft ook aan dat de 3 tuin-
centra in de Biezen mogen doorgroeien naar een bebouwd oppervlak 
van maximaal 5000 m2 per centrum. In de voorliggende visie wordt 
aangegeven hoe de voorgenomen uitbreiding van de bebouwing in 
samenhang met de voorgestane landschappelijke en ecologische 
verbetering kan worden gerealiseerd. In de visie zijn ook de landschap-
pelijke en ecologische aspecten met betrekking tot woningbouwopties 
aan de zuidrand van Driehuis betrokken.

Wilt u de visie inzien? 
De visie ligt met ingang van vrijdag 21 december 2007 gedurende 
6 weken voor eenieder ter inzage op de volgende locaties:
1. bij de klantenservice in het stadhuis,  Dudokplein 1 te IJmuiden. De 

receptie is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur;

2. bij de centrale bibliotheek te IJmuiden, gedurende de gebruikelijke 
openingstijden;

3. bij het dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 te Santpoort-Noord, 
gedurende de gebruikelijke openingstijden. 

De visie is ook te raadplegen op de gemeentelijke website www.velsen.nl 
onder digitaal loket - bouwen en wonen - gebiedsontwikkeling.

Inspraakreacties kunnen door eenieder schriftelijk worden ingediend 
vanaf 21 december 2007 tot en met 1 februari 2008. De reacties kunt u 
onder vermelding van “De Biezen“ richten aan Burgemeester en 
Wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 

Inloopbijeenkomst en informatieve fietstocht door het gebied 
Op 17 januari 2008 wordt van 16.30 tot 20.00 uur een inloopmiddag/
avond gehouden. Deze inloopbijeenkomst vindt plaats in “Dorpshuis 
Het Terras”, Roos en Beeklaan 2 te Santpoort-Noord. Ook tijdens deze 
bijeenkomst kunnen reacties worden ingediend.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst wordt op zaterdag 12 januari 2008 
van 10.30 tot 12.30 uur een informatieve fietstocht door het gebied 
georganiseerd. Vertrek en aankomst bij “Dorpshuis Het Terras”. Het 
aantal deelnemers aan de fietstocht is beperkt. Deelname vindt plaats 
naar volgorde van aanmelding. U kunt zich aanmelden voor deze fiets-
tocht bij Marion Cornet, telefoon (0255) 56 77 41 of per mail 
mcornet@velsen.nl.

INLOOPMIDDAG/-AVOND PARKEERBELEID 
GEMEENTE VELSEN

Op maandag 14  januari 2008 organiseert de gemeente Velsen een
inloopmiddag/-avond over het parkeerbeleid. Deze inloop duurt van 
16.30 tot 19.30 uur en wordt gehouden in het stadhuis van Velsen, 
Dudokplein 1 te IJmuiden.

Waarom een stuk over parkeerbeleid?
Binnen de gemeente Velsen is een aantal problemen op het gebied 
van parkeren. 
Enerzijds zijn er bestaande problemen over bijvoorbeeld de parkeer-
druk in oude woonwijken. Anderzijds is er een aantal ruimtelijke 
ontwikkelingen die tot parkeerproblemen kunnen leiden. Om bestaande 
problemen op te lossen en tijdig te kunnen inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen wordt een parkeerbeleidsplan gemaakt. Het parkeer-
beleidsplan bestaat uit een kadernota en verschillende uitwerkingsnota’s.
In de kadernota staan de hoofdlijnen van het parkeerbeleid genoemd. 
De details staan in de uitwerkingsnota’s. De concept kadernota is nu 
gereed en vrijgegeven voor inspraak. 

Inspraakmogelijkheid
Het document ligt vanaf heden tot en met 31 januari 2008 ter inzage 
op de volgende adressen: 
- de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden, geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag 
van 18.00 tot 20.00 uur; 

- de Centrale bibliotheek, Dudokplein 16 te IJmuiden, tijdens de 
gebruikelijke openingstijden; 

- de vestiging van de Openbare Bibliotheek te Velserbroek, Maan 
Bastion 476, tijdens de gebruikelijke openingstijden; 

- buurtcentrum De Mel te Velsen-Noord, Wijkermeerweg 1, tijdens de 
gebruikelijke openingstijden. 

U kunt de Kadernota ook inzien of downloaden via de website van de 
gemeente Velsen www.velsen.nl. 
Tijdens de inloopmiddag/-avond is een aantal medewerkers aanwezig 
om de Kadernota toe te lichten en uw mogelijke vragen te beantwoorden.

Schriftelijke reacties op de concept Kadernota kunnen worden ingediend 
tot en met 31 januari 2008 bij het college van Burgemeester en 
Wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 

VERKEERSMAATREGEL 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten: 
- op het Marktplein een laad- en losplaats in te stellen ter hoogte van 

perceel Marktplein 42 (De Hypotheekshop) door middel van het 
plaatsen van het bord E7. 

Mogelijkheid van bezwaar 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

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

MEDEDELINGEN

In de raadsvergadering van 13 december 2007 zijn de volgende belasting-
verordeningen 2008 vastgesteld: 

01.01   verordening Onroerendezaakbelastingen 2008 
01.02   verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2008 
01.03   verordening Hondenbelastingen 2008 
01.04   verordening Rioolrechten 2008 
01.05   verordening Afvalstoffenheffing 2008 
01.06   verordening Precariobelasting 2008 
01.07   verordening Toeristenbelasting 2008 
01.08   verordening Watertoeristenbelasting 2008 
01.09   Legesverordening 2008 
01.10   verordening Marktgelden 2008 
01.11   verordening Standplaatsgelden 2008 
01.12   verordening Lijkbezorgingsrechten 2008 
01.13   verordening Parkeerbelasting 2008 
           Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeerbelasting 2008
01.14   verordening Brandweerrechten 2008 

Bovengenoemde verordeningen zijn opgenomen in het register 
“gepubliceerde belastingverordeningen 2008”. De verordeningen 
treden in werking op 1 januari 2008.

Alle belastingverordeningen en regelingen liggen kosteloos ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 
te IJmuiden. Eenieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag 
aan leges een afschrift verkrijgen van bovengenoemde besluiten. De 
belastingverordeningen kunt u ook raadplegen op de website van de 
gemeente Velsen (www.velsen.nl).

Hebt u nog vragen, dan kunt u bellen met Bureau Belastingen, 
telefoon nummer (0255) 56 73 22. 

Adres
Dudokplein 1 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60 
E-mail info@velsen.nl 
Internet www.velsen.nl

Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stad-
huis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur 
met al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak 
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de 
afspraken- en infolijn van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23. 

Bouw- en Woningtoezicht 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop 
do 18.00 - 20.00 uur:  vrije inloop. 

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
Telefoon (0255) 56 73 22, fax (0255) 56 76 97

Kadaster- en Wkpb-balie
Alleen op afspraak: tel. (0255) 56 73 97
De kadaster- en Wkpb-balie is er voor:
- informatie uit het door het Kadaster bijgehouden openbaar register 

van onroerende zaken (kadastrale percelen) en de daarop gevestigde 
rechten

- informatie over het al dan niet aanwezig zijn van publiekrechtelijke 
beperkingen op een kadastraal perceel of een gedeelte daarvan.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 78 50 
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur 
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 - 
15.00 uur 
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur 
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur. 
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, Welzijn, Zorg 
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden):
voor een afspraak, tel. (0255) 56 78 50
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur
voor inhoudelijke vragen, tel. (0255) 53 38 85: 
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur

Inloopspreekuur:
uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering 
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk 
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1940 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige identiteits-
kaart of een geldige verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 16.00 uur. 
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: maandag tot en met vrijdag tus-
sen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen voor gehandicapten en hulp 

bij het huishouden). 
- Informatie over schuldhulpverlening. 
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties

Brandweer
Telefoon (0255) 53 23 24 of (0255) 56 78 88.
E-mail afd.brandweer@velsen.nl
Internet www.brandweervelsen.nl of www.brandweerijmuiden.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 56 77 14, 
e-mail preventie@velsen.nl

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Burgemeester
Voor vragen over handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, 
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burger-
zaken, mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert.

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester terecht om 
te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij 
zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van de burge-
meester, telefoon (0255) 56 72 48.

Wekelijks spreekuur wethouders
De wethouders van de gemeente Velsen houden wekelijks een spreekuur. 
Belangstellenden kunnen elke woensdag tussen 08.30 en 09.30 uur terecht 
bij de collegeleden om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie.

Belangstellenden voor het wekelijkse spreekuur van de wethouders 
kunnen zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van 
de desbetreffende wethouder, onder vermelding van naam, adres, 
telefoon nummer en het onderwerp waarover men wil spreken.

Voor vragen over:  
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar en projecten 

Grote Buitendijk, Centrumplan, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord, kunt u 
zich wenden tot

 wethouder AnneMieke Korf,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 55.

- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid, openbaar vervoer, 
Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, jeugdbeleid/jeugd-
zorg en projecten Beeckestijn en Kustvisie, kunt u zich wenden tot

 wethouder Annette Baerveldt,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 73 08.

- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, vergunningenbeleid, 
openbare werken, verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg, 
water, strandzaken waaronder strandhuisjes, bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning, kunt u zich wenden tot

 wethouder Arjen Verkaik,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 47.

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken, 
Geo-informatie, milieu en project Forteiland, kunt u zich wenden tot

 wethouder Carel Ockeloen,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 74 01.

- Wet maatschappelijke ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid, 
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid,  UMTS-masten 
en projecten KG-terrein, Groot Helmduin, kunt u zich wenden tot

 wethouder Margo Bokking,
 secretariaat telefoonnummer (0255) 56 73 07,

Indeling wijkwethouders
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
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Wat is
er te 
doen

Tentoonstelling hoenders, dwerg-
hoenders en sierduiven bij IJmond 
& Omstreken in het clubgebouw 
Cor Bos, Heerenduinweg 6b IJmui-
den. 12.00 tot 16.00 uur.
Levende Kerststal en mini kerst-
markt in Velsen-Zuid. Van 14.00 tot 
18.00 uur.
Expositie Els Heezius-Lam samen 
met schilder kunstenares marja ten 
Hoorn in de Engelmunduskerk in 
Oud Velsen. 14.00-18.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Willie 
en het wilde konijn, jeugdfilm vanaf 
3 jaar. 14.45: Venus. 15.45: De drie 
Musketiers, jeugdfilm vanaf 6 jaar. 
16.45: Iklimler. 19.00: Vier Minu-
ten. 19.15: Iklimler. 21.15: Blindsight. 
21.30: My Blueberry Nights.
Lezing over Engelen door Mark 
Metselaar in de Wildeman, Hoofd-
straat 142 in Santpoort-Noord. Aan-
vang 14.30 uur. Toegang 12,-.
Kinderdisco in buurtcentrum de 
Til, Leidseplein in Haarlem. Voor kin-
deren van 8 t/m 11 jaar. 19.00-21.30 
uur. Toegang 2,50.
Drankverloting Zeewegbar, Zee-
weg IJmuiden. Aavang 20.00 uur. 
SwingSteesjun Dance Classics. 
20.00-01.00 uur. Toegang 6,50 tot 
21.00 uur, daarna 8,-. Station Haar-
lem, wachtkamer 2e klasse, Perron 
3a.
Kienavond in Hof van Eden, Mui-
derslotweg 222A in Haarlem. Aan-
vang 20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Dolores première. 20.30 uur: De 
Saaiheid is te Snijden.
Salsa Station Haarlem Christmas 
Special van 20.00 tot 01.00 uur. Per-
ron 3a, wachtkamer 2e klasse. Toe-
gang 15,-.
Stadsschouwburg Velsen: voor-
stelling ‘Mazowsze’ is geannuleerd.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Rooyackers, Kamps & 
Kamps. Aanvang 20.30 uur.
Kerstconcert met Cigale, Mauritia-
koor en Rick Zwart in het Kruispunt 
in Velserbroek. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Dommelsch zaal: 
Spinvis en The Madd. 20.00 uur. 
Toegang 15,-. 23.00-04.00 uur Re-
vu’s Nachttempel Series. Spektrum 
XL ft. Goldie. Toegang 12,- vanaf 18 
jaar. Café: Meester Moeilijk & Sjon-
nie Disco. 23.00 uur. Toegang gratis.
Dine & Dance @ The Disco Heaven 
Party in het Thalia Theater, Brees-
aapstraat 52 IJmuiden. Aanvang 
21.30 uur. Kosten 20,- incl. drie-
gangen-kerstdiner, wijnen, koffie en 
toegang tot het danceevent met op-
treden Different cook, Dance Jockey 
Robertjan en spectaculaire licht-
show.

Koopzondag. Winkels zijn van 
12.00 tot 17.00 uur geopend.
Kerstmarathon klaverjassen bij 
Otte, Bik en Arnoldkade IJmuiden. 
Aanvang 10.00 uur. Kosten 8,50 incl. 
broodmaaltijd.
Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Tentoonstelling hoenders, dwerg-
hoenders en sierduiven bij IJmond 
& Omstreken in het clubgebouw 
Cor Bos, Heerenduinweg 6b IJmui-
den. 12.00 tot 16.00 uur.
Kerstconcert in de Engelmundus-
kerk in Driehuis. Vier verschillen-
de zanggroepen treden voor u op. 
12.00 tot 14.00 uuur. Toegang is gra-
tis, na afloop is er een deurcollecte 
om de kosten te dekken.
Kerstverhaal en een toelichting 
bij het kolossale Drapeniersaltaar 
van Maarten van Heemskerk in het 
Frans Hals Museum, Groot Heilig-
land 62 Haarlem. 13.30-15.00 uur. 
Toegang 2,50, kinderen gratis (incl. 
liedboekje en chocolademelk). Op-
gave beslist noodzakelijk.
Kerstconcert in de Museumboer-
derij Jan Makkes, Hofgeesterweg 
22a in Velserbroek. 14.00 tot 17.00 
uur. Toegang gratis.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Willie 
en het wilde konijn, jeugdfilm van-
af 3 jaar. 14.30: Iklimler. 15.45: De 
drie Musketiers, jeugdfilm vanaf 
6 jaar. 16.45: My Blueberry Nights. 
19.00: Vier Minuten. 19.15: Iklimler. 
21.15: Blindsight. 21.30: My Blue-
berry Nights.
Il Piacere in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Muzikale kerstreceptie Vrouwen-
koor Malle Babbe in de Dopsge-
zinde kerk, Frankestraat in Haarlem 
15.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis.
Toneelschuur Haarlem: 15.00 uur: 
Opa’s Hoed, jeugdvoorstelling van-
af 4 jaar.
Wild, Vis en drankloterij bij Zilt 
aan Zee IJmuiderstrand. Aanvang 
17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden. Try-sessie You Can Make 
It if You Try It. Optreden Sponk. Aan-
vang 17.00 uur. Toegang 17.00 uur.
Merel Hutten (piano) en gitarist 
Maarten Eijsker in de Waag, Dam-
straat/Spaarne in Haarlem. Aan-
vang 17.00 uur.
Wildavond met live optreden van 
Jan van Est in Seasons, Kennemer-
laan IJmuiden. Aanvang 19.00 uur. 
Toegang gratis.
Kerstzang o.l.v. Groep Take It Easy 
uit Haarlem, hoek Valeriuslaan/Drie-
huizerkerweg in Driehuis. 19.30-
21.00 uur.
SwingSteesjun Buddha Dance in-
Kerstsfeer. 20.00 tot 01.00 uur. Stati-

on Haarlem, perron 3a, wachtkamer 
2e klasse. Toegang 6,50 tot 21.00 
uur, daarna 8,-.
Kerstmuziek in de Kathedrale Ba-
siliek St. Bavo, Leidsevaart Haarlem. 
Aanvang viering 20.00 uur. Toegang 
gratis, Deurcollecte na afloop.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Café: De Staat. Aan-
vang 21.30 uur. Toegang gratis.

Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Levende kerststal tussen 11.00 en 
16.00 uur voor de winkel Skandika, 
hoek Driehuizerkerkweg.
Groot Haarlems Kinder kerst 
Koor zingt tijdens de opening kerst-
markt in de Grote of St. Bavokerk in 
Haarlem. 12.00 uur.
Winterkussen (5,-) of kaars ver-
sieren (2,-) bij informatieboerde-
rij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. 
13.00-16.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Willie 
en het wilde konijn, jeugdfilm vanaf 
3 jaar. 14.45: Venus. 15.45: De drie 
Musketiers, jeugdfilm vanaf 6 jaar. 
16.45: My Blueberry Nights. 19.00: 
Vier Minuten. 19.15: Ex Drummer 
MovieZone. 21.15: Blindsight. 21.30: 
My Blueberry Nights.
Kinderkerstfeest in de Immanuel-
kerk, Van Egmondstraat in Haarlem-
Noord. Aanvang 17.00 uur. Toegang 
gratis.
Kerstmuziek door het koperen-
semble ‘Brassband Haarlem’ in de 
centrale hal van het Spaarne Zie-
kenhuis. 18.15-19.15 uur.
Kinderfeest in de Dorpskerk, Burg. 
Enschedelaan Santpoort-Noord. 
Aanvang 18.30 uur.
Kerstsamenzang IJmuider Harmo-
nie op het Vestingplein in Velser-
broek. 19.00-20.00 uur.
Kerstavond in café IJmuiden. Op-
treden Jill en Janny. Aanvang 20.00 
uur. Café is gesloten op Eerste ge-
sloten, Tweede Kerstdag geopend 
vanaf 14.00 uur.
Kerstsamenzang in het Zaan-
enpark in Haarlem. 20.00 tot 21.15 
uur.
100 % Kerstfeest bij Seasons, Ken-
nemerlaan IJmuiden. Aanvang 22.00 
uur. Toegang gratis vanaf 18 jaar.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Kleine zaal: Irratio-
nal Library’s Christmas Crapshoot. 
22.00-04.00 uur. Toegang 5,-. Dom-
melsch zaal: Harlem City X-Mas 
Edition ft. DJ’s Psar, Uli, I.T.L. 23.00-
04.00 uur. Toegang 12,50/15,- vanaf 
18 jaar.
Kerstviering Nieuwe Kerk, Kanaal-
straat IJmuiden. Aanvang 22.00 uur.
Kerstnachtdienst bij Baptisten Ge-
meente IJmuiden, Eemstraat 28-
30. M.m.v. American Black Gospel 
Choir. 22.00 uur.
Christmas carols zingen op het 
Dorpsplein in Santpoort-Noord. 
Aanvang 24.00 uur.

Eerste Kerstdag
Kerkdienst in de Nieuwe Kerk in 
IJmuiden. Voorganger ds. E. Bou-
man uit Katwijk. Muzikale mede-
werking wordt verleend door koor 
Immanuel uit IJmuiden o.l.v. Rob van 
Dijk. 10.00 uur.
Kerstdienst in de Kapel, Potgieter-
weg 4 Bloemendaal. Ds. Joost Rö-
selaers. Thema: De aanbidding door 
de herders. Aanvang 10.30 uur.
Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur. 
Kerstbrunch 11.30-14.00 uur. Kos-
ten 29,75 p.p, kinderen t/m 10 jaar 
14,50. U kunt tussen 10.00 en 11.30 
uur gratis gebruik maken van het-
zwembad. Van 18.00 tot 22.00 uur 
Internationaal kerstbuffet. Kosten 
59,75 p.p, kinderen t/m 10 jaar 27,50. 
Brasserie Het Buitenhuis, Oostbroe-
kerweg 17 Velsen-Zuid.
100 % Kerstfeest bij Seasons, Ken-
nemerlaan IJmuiden. Aanvang 22.00 
uur. Toegang gratis vanaf 18 jaar.
Hollands Gala bij Rico’s, Kenne-
merlaan IJmuiden. Live optreden 
Sjaak Verkade. Aanvang 22.00 uur. 
Toegang gratis vanaf 16 jaar.

Tweede Kerstdag
Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Winterkussen (5,-) of kaars ver-
sieren (2,-) bij informatieboerde-
rij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. 
13.00-16.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Willie 
en het wilde konijn, jeugdfilm van-
af 3 jaar. 14.30: Iklimler. 15.45: De 
drie musketiers, jeugdfilm vanaf 6 
jaar. 17.00: Venus. 19.00: Vier Minu-
ten. 19.15: Iklimler. 21.15: Blindsight. 
21.30: My Blueberry Nights.
‘Kerstkoor’, o.l.v. Cees Thissen,  
brengen kerstliederen ten gehore in 
het Frans Hals Museum, Groot Hei-
ligland 62 Haarlem. 14.00 uur. Con-
cert en entree museum gratis.
Toneelschuur Haarlem: 15.00: Tan-
te Patent, familievoorstelling vanaf 8 
jaar. 
Orgelconcert door Dirk Out in de 
Gereformeerde Kerk in Bloemen-
daal, Vijverweg 14. Aanvang 16.00 

Toneelschuur Haarlem: om 20.00 
uur: Dolores try-out. 20.30 uur: de 
voorstelling De Saaiheid is te Snij-
den.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Route 
66’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Irina Palm’. Aanvang 
20.30 uur. 
Christmas School Party in Sea-
sons, Kennemerlaan IJmuiden. Aan-
vang 21.00 uur. Toegang 5,- vanaf 
16 jaar.
Patronaat, Zijlsingel 2 in Haarlem, 
023-5175858: in het café treedt op: 
Grumble om 21.00 uur. De toegang 
is gratis.
Christmas Schoolparty in Seasons, 
Kennemerlaan IJmuiden. Aanvang 
22.00 uur. Toegang 5,- toegang van-
af 16 jaar.

Extra koopavond winkelcentrum 
IJmuiden. De meest winkels zijn tot 
21.00 uur geopend.
Kerstman bezoekt tussen 10.30 en 
14.00 uur de weekmarkt in Sant-
poort-Noord.
Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Businessborrel in Rico’s, Kenne-
melaan IJmuiden. Aanvang 16.00 
uur.
Filmschuur Haarlem: 16.30: Earth. 
17.00: Vanus. 19.00: Vier Minuten. 
19.15: Iklimler. 21.15: Blindsight. 
21.30: My Blueberry Nights.
43ste april in Het Dolhuys in Haar-
lem. Om 18.00 uur presenteerd on-
dernemer en columnist Roland van 
der Vorst zijn boek ‘Nieuwsgierig-
heid in het museumcafé en sige-
neert hij aansluitend. 20.00 uur tre-
den de concertserie Stemmingswis-
selingen solisten Pierre van der Lin-
den en Floris Mulder op.
Kerstviering in wijkgebouw de 
Rank, Kon. Wilhelminakade IJmui-
den. 19.00 tot 20.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Vier 
Minuten. 19.15: Iklimler. 21.15: Blind-
sight. 21.30: My Blueberry Nights.
Kerstzangavond in de Petrakerk, 
Merwedestraat IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur. 
Tentoonstelling hoenders, dwerg-
hoenders en sierduiven bij IJmond 
& Omstreken in het clubgebouw 
Cor Bos, Heerenduinweg 6b IJmui-
den. 20.00 tot 22.00 uur.
Klaverjassen StormvogelsTelstar, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Wildavond in de Zeewegbar, Zee-
weg IJmuiden. Aanang 20.00 uur.
Volkskerstzang in Spaarndam,
20.00 uur in de Oude Kerk.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Dolores première. 20.30 uur: De 
Saaiheid is te Snijden.
SwingSteesjun Feestje. 20.00-
01.00 uur. Toegang 6,50 tot 21.00 
uur, daarna 8,-. Station Haarlem, 
wachtkamer 2e klasse, Perron 3a.
Stadsschouwburg Velsen: The 
Twelve Irish Tenors. Aanvang 20.15 
uur.
Familie Baev Concert in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Barrelhouse bij Paviljoen Zeezicht, 
IJmuiden aan Zee.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Irina Palm’. Aanvang 
20.30 uur. 
Kerstconcert Corus Symfonisch 
Blaasorkest in de Laurentiuskerk in 
Heemskerk.
Freaky Football Friday in Rico’s 
met DJ’s Bart Stellingwerf, Guilli-
anos en Friso Huizinga. Aanvang 
22.00 uur. Toegang 7,50 incl. con-
sumptie.
Patronaat, Zijlsingel 2 in Haarlem, 
023-5175858: Dommelschzaal: Fi-
nale Haarlemse DJ-contest. 22.00 
tot 04.00 uur. Toegang 16+ 8,-. Café: 
Nasdrovje!. 23.00 uur. Toegang gra-
tis.

Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Partij voor de Dieren werkgroep 
Haarlem en PINK delen op de 
hoek van de Grote Houtstraat en 
de Spekstraat vegetarische kerst-
menu’s uit aan het winkelende pu-
bliek.
HSV de Kampioen organiseert de 
traditionele ‘Wildrit’ op WheelerPla-
net, gelegen in Spaarndam, langs 
zijkanaal C. Start 11.00 uur.

uur. Toegang gratis.
Wolter Kroes bij Seasons, Kenne-
merlaan IJmuiden. Aanvang 22.00 
uur. Toegang 10,- voorverkoop, 13,- 
aan de deur.

Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Winterkussen (5,-) of kaars ver-
sieren (2,-) bij informatieboerde-
rij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. 
13.00-16.00 uur.
Braakballen Pluizen om 14.00 uur 
in duincentrum de Zandwaaier. Kos-
ten 1,50. Aanmelden verplicht via 
023-5411129 of www.npzk.nl.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Willie 
en het wilde konijn, jeugdvoorstel-
ling vanaf 3 jaar. 14.15: Vier Minuten. 
15.45: De drie Musketiers, jeugdfilm 
vanaf 6 jaar. 16.30: My Blueberry 
Nights. 19.00: Iklimler. 19.15: Berlin 
Alexanderplatz deel 1 t/m 3. 21.00: 
My Blueberry Nights.
Toneelschuur Haarlem: 19.30: Tan-
te Patent, familievoorstelling vanaf 8 
jaar. 
Christmas Schoolparty in Sea-
sons, Kennemerlaan IJmuiden. Aan-
vang 22.00 uur. Toegang 5,- vanaf 
16 jaar.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Dommelsch zaal: 
Smack! met o.a. DJ’ Mc Foo. 20.00-
01.00 uur. Toegang 8,-/10,- 13 tot en 
met 16 jaar. Kleine zal: Sluwe Voszz 
(cd-release party). 21.00 uur. Toe-
gang 7,50. Café: Ponoka. 21.30 uur. 
Toegang gratis.Vrijdag 21 december

Zaterdag 22 december

Zondag 23 december

Maandag 24 december

Dinsdag 25 december

Woensdag 26 december

Donderdag 20 december

Donderdag 27 december

De Museumboerderij Jan Makkes

Kerstconcert in Museum-
boerderij Jan Makkes
Velserbroek – Zondag 23 decem-
ber geeft het Vocaal Ensemble Voce 
Di Luna een kerstconcert in de Mu-
seumboerderij Jan Makkes aan de 
Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. 
Aanvang 14.00 tot 17.00 uur tijdens 
de kersttentoonstelling (doorlo-
pend). De toegang is gratis.
Vocaal Ensemble Voce Di Luna werd 
opgericht in augustus 2003 en pre-
senteert vandaag haar derde kerst-
concert. Eerder trad de groep op in 
het kader van de Velser Gemeen-
schap tijdens de eerste Nacht van 
de Cultuur in september 2004.
Driekwart van de bezetting kent el-
kaar al een kleine 20 jaar vanuit ver-
schillende gezelschappen. 
Dit ensembleheeft een geheel ei-
genweg ingeslagen en bouwt aan 
een heel nieuw en eigen repertoi-
re. Intussen heeft Voce Di Luna een 
drukke periode van studeren achter 
de rug om u de vruchten van noes-
te arbeid arbeid te kunnen presen-
teren.
Voce Di Luna presenteert u met ge-
noegen hun kerstprogramma ‘The 

First Noël’. Eenprogramma dat is 
samengesteld van kerstliederen 
uit onder andere de Engelse tradi-
tie en gearrangeerd door vele be-
kende namen. Het wordt aangevuld 
met repertoire dat het afgelopen 
jaar onder handen werd genomen. 
Daarnaast heeft de groep het aan-
gedurft om een eigen arrangement 
te schrijven op het schitterende lul-
lebye van Billy Joël.
Voce Di Luna dankt haar naam aan 
de locatie waar wekelijks wordt ge-
reperteerd. Aan het Maan Bastion 
werd de naam van dit ensemble ge-
boren. Een letterlijke Italiaanse ver-
taling die wordt voorafgegaan door 
een vertaling van ‘de stem’ in de-
zelfde taal, doet in de verte wellicht 
denken aan een populair tv-pro-
gramma. De groep werkt aan een 
hechte klank (una voce) en wil u als 
belangstellenden, getuige laten zijn 
van hun groei  als ensemble.
Zij hopen dat u dit speciale kerst-
programma kunt appreciëren en 
wensen u fijne feestdagen en een 
gezond nieuwjaar.

Het servicegerichte team van EP Knol is klaar voor de digitale toekomst

Bijna 60 jaar ervaring in elektronica
EP Knol Haarlem-Noord-
biedt grootse service
Haarlem-Noord - EP Knol is een 
begrip in Haarlem-Noord, waar 
het aanbod, service en vakkundig-
heid op elektronicagebied betreft. 
In 1951 startte Roel Knol zijn be-
drijf aan de Rijksstraatweg als Ra-
dio Knol. Hij maakte zelf radio’s en 
verkocht radio zelfbouwpakketten. 
Nu, bijna 60 jaar later is Electronic 
Partners Knol gevestigd in drie pan-
den aan Rijksstraatweg 126-128.
Tweelingbroers Henk en Martin 
Knol zijn inmiddels franchise-on-
dernemers van EP Knol. Henk be-
hartigt de commerciële zaken, ter-
wijl Martin zich richt op de reparatie 
van het witgoed. ,,Digitaal is het to-
verwoord,’’ zegt Henk Knol. ,,Tegen-
woordig is alle apparatuur gericht 
op gebruiksgemak en gebruik van 
minder energie. Het is een heel an-
dere tijd dan toen iedere beetje doe-
het-zelver zijn eigen radio in elkaar 
kon zetten. En de keuze is enorm.’’
 In de uiterst moderne winkel vindt 
u een breed aanbod van witgoed, 
kleine huishoudelijke apparatuur 
en geluids- en beeldapparatuur van 
alle bekende A-merken. Daarnaast 
verkopen zij ook accessoires, on-
derdelen, lampjes, snoeren en bat-
terijen.
Uniek is de digitale wand, waar u de 
actuele top 10 vindt op het gebied 

van telecom, navigatie, MP3-spelers 
en digitale fotografie. Het unieke 
aan de wand, is dat u de apparatuur 
niet alleen kunt zien, maar ook kunt 
laten werken. Waar vindt u dat? In 
ieder geval niet thuis op de compu-
ter, maar wel bij EP Knol.
Dankzij Electronic Partners kan EP 
Knol haar gehele assortiment tegen 
scherpe prijzen aanbieden en ver-
schijnt elke drie weken de EP Knol 
krant met steeds nieuwe aanbiedin-
gen. EP Knol heeft geen computer-
afdeling, maar in de huis-aan-huis 
verspreide krant vindt u wel elke 
keer een scherp geprijsde notebook 
of laptop, voor de liefhebbers.
EP Knol is een van de weinige elek-
tronicazaken met een eigen repara-
tiedienst. Omdat zij deze aan huis 
hebben, kunnen zij hun klanten veel 
service bieden. Reparaties worden 
snel en vakkundig uitgevoerd, tegen 
vriendelijke prijzen.

Dankzij de jarenlange ervaring is er 
bij EP Knol veel deskundigheid in 
huis. En dat mag u ook verwachten 
van deze zaak. Om steeds goed af-
gestemd te zijn op de nieuwste ont-
wikkelingen, volgen de zeven mede-
werkers regelmatig trainingen, zodat 
zij de vragen van de klanten zo goed 
mogelijk kunnen beantwoorden.

Vrouw slaat
rij-instructrice
Haarlem - Maandagochtend rond 
10.00 uur werd gemeld dat een 
vrouw was mishandeld op het ter-
rein van het CBR aan de Klever-
laan. Agenten werden aangespro-
ken door een 59-jarige rij-instruc-
trice uit IJmuiden die vertelde te zijn 
mishandeld door een jonge vrouw. 
Het slachtoffer zag dat een auto te-
gen het verkeer in het terrein op-
reed. Ze gaf met gebaren aan dat 
dit niet kon en sprak de jonge vrouw 
die uitstapte er op aan. Die ging di-
rect door het lint, schold de instruc-
trice uit en ging haar te lijf. Ze sloeg 
en schopte het slachtoffer diverse 
malen. Omstanders grepen uitein-
delijk in. 
De agenten hebben de verdachte 
aangehouden. Het bleek een 21-ja-
rige Haarlemse die is meegenomen 
naar het bureau. Daar is proces-
verbaal opgemaakt tegen haar.

Aanhouding
na mishandeling
IJmuiden - De politie heeft een 31-
jarige IJmuidenaar aangehouden. 
Hij wordt ervan verdacht  samen 
met een andere man, vorige week 
woensdag rond 12.20 uur, een 32-
jarige man uit Haarlem te hebben 
mishandeld op het Plein 1945. Bei-
de verdachten zijn er vervolgens in 
hun auto’s vandoor gegaan. Dank-
zij een oplettende getuige kon een 
van de twee verdachten worden 
achterhaald. Deze heeft zich rond 
14.40 uur gemeld op het  politiebu-
reau. Hij zit nog vast voor nader on-
derzoek. De aanleiding van de mis-
handeling is waarschijnlijk een ver-
keersconflict.
De Haarlemmer liep verschillende 
blauwe plekken op en ook is zijn 
arm uit de kom geraakt. Hij is be-
handeld in een ziekenhuis.

Over de kop
IJmuiden - De politie heeft zater-
dag assistentie verleend bij een on-
geval op de kruising Velserduinweg/
Cypressenstraat. Rond 16.00 uur 
reed een personenauto, bestuurd 
door een 39-jarige Velsenaar, van-
uit de Cypressenstraat deze krui-
sing op. Hierbij verleende hij geen 
voorrang aan een personenauto be-
stuurd door een 24-jarige man uit 
Haarlem. Het gevolg was een aan-
rijding waarbij de auto van de Velse-
naar over de kop ging. Hierbij raakte 
ook een geparkeerde auto bescha-
digd.
Ambulancepersoneel heeft beide 
bestuurders ter plekke onderzocht. 
Geen van beide bestuurders hoefde 
naar het ziekenhuis. De politie heeft 
een  nader onderzoek ingesteld en 
het rijbewijs van de Velsenaar inge-
vorderd.

Voor de vierde 
keer gepakt 
zonder rijbewijs
Haarlem - Politiemensen namen in 
de nacht van vorige week donder-
dag op vrijdag rond 01.30 uur op de 
Verspronckweg een auto in beslag, 
omdat de bestuurder, een 22-jarige 
jongeman uit Velsen-Noord, nu voor 
de vierde keer in korte tijd was aan-
gehouden voor rijden zonder rijbe-
wijs. De man heeft een proces-ver-
baal gekregen voor rijden zonder 
rijbewijs en moest zijn weg te voet 
vervolgen.
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Democraten zijn tevreden
Democraten-
66Velsen kijkt met 
tevredenheid 
terug op 2007. Zo 
kon onze wethou-
der Annette Baer-
veldt het hoofd-
pijndossier van 
Beeckestijn af-
sluiten en bovenal 
brachten wij u de 
referendumveror-
dening.
Democraten-
66Velsen heeft 
zich altijd sterk 
gemaakt voor 
meer betrokken-
heid tussen 

politiek en samenleving. Met de huidige referendumver-
ordening zijn we weer een stapje verder gekomen, al mag 
wat Democraten66Velsen betreft de drempel die nu is 
opgeworpen om een referendum te starten wel wat la-
ger liggen. Hoe meer betrokkenheid van de samenleving 
bij de politiek, hoe beter. Maar het is al een hele toer ge-
weest om deze verordening te realiseren. De meeste par-
tijen hebben de afgelopen decennia weinig belangstelling 
getoond voor meer experimenten met onze (gemeente-
lijke) democratie.
Beeckestijn is eindelijk ook verkocht en kan binnenkort 
worden overgedragen aan de Vereniging Natuurmonu-
menten. De fraaie gebouwen gaan naar de Vereniging 
Hendrik de Keyzer, die in Nederland tal van monumen-
ten beheert. Beide organisaties zijn een garantie voor het 
voortbestaan van de grote culturele, landschappelijke en 
ecologische waarden van Beeckestijn.
Aangezien ook enkele gronden in Velserbroek bij de Gro-

te Buitendijk onder de deal vielen, zal op korte termijn 
duidelijk moeten worden wat we hier wel en niet kun-
nen ontwikkelen. Op 13 december gaf de gemeente-
raad daarvoor het startschot. Zoals in ons verkiezings-
programma staat zullen we ons inspannen om de Grote 
Buitendijk groen te houden. De meerderheid van de raad 
heeft andere plannen met dit gebied. En zoals gelukkig in 
onze democratie gebruikelijk is, beslist de meerderheid. 
Maar dat betekent niet dat we ons geluid niet laten ho-
ren! Wij blijven ons voortdurend inzetten om de weinige 
restjes groen in de gemeente Velsen overeind te houden. 
Dat hebben we ook gedaan bij de discussie over Wijde 
Weideveld, een bouwplan langs het spoor in Driehuis ter 
hoogte van De Luchte. Ook hier zal door een ruime raad-
smeerderheid straks de Ecologische Hoofdstructuur sneu-
velen voor gebouwen. Aanvankelijk was alleen Democra-
ten66Velsen tegen dit bouwplan. Om dezelfde reden zijn 
we altijd tegen een bebouwing geweest van Velserend.
Dat het leefmilieu bij Democraten66Velsen in goede han-
den is, heeft u kunnen lezen in onze bijdrage aan de jaar-
lijkse begrotingsbehandeling in november. Wij hebben 
toen een lans gebroken om als gemeenteraad meer aan 
het milieu en de leefbaarheid te doen. We hebben de ge-
meenteraad toen voorgehouden dat we moeten oppassen 
met Amsterdam. Steeds duidelijk zijn de signalen dat Am-
sterdam westwaarts wil gaan met haar haven en 
industrieontwikkeling. Als we daar geen rem op zetten, zal 
het recreatiegebied Spaarnwoude verdwijnen en ligt Vel-
serbroek straks aan een Amsterdamse haven.
Kortom, ook in 2008 kunt u op Democraten66Velsen 
blijven rekenen als het gaat om uw politieke betrokken-
heid en uw leefmilieu.
Namens bestuur en fractie van Democraten66Velsen 
wens ik u een fijne kerstdagen en een voorspoedig en 
gezond 2008!

Henk Wijkhuisen, fractievoorzitter Democraten66Velsen

Politiek Velsen
Geen reden voor feestje

Het lopende jaar 
is nog niet voor-
bij maar de LGV 
vindt het toch 
leuk om nu terug 
te blikken. Wat 
ging er in ge-
meenteland naar 
de mening van 
de LGV goed en 
fout? Heeft het 
duale stelsel tot 
gevolg gehad dat 
burgers en on-
dernemers zich 
meer betrokken 
hebben gevoeld 
bij de handel en 
wandel van het 

gemeentebestuur? Integendeel.
De verdeling van de agendapunten over meerdere lo-
caties heeft weinig inspiratie opgeleverd. Ja, we moes-
ten meer heen en weer lopen. De raadsvergaderingen 
hebben door de stemverklaringspolka meer het karak-
ter van het oude spel “hamertje tik” gekregen.
Bezoekers van de vergaderingen zijn momenteel op de 
vingers van één hand te tellen. We hebben grote be-
wondering voor de televisiekijker die het geduld heeft 
de uitzendingen op Seaport TV uit te zitten.
De LGV is redelijk tevreden over de voortgang en ui-
voering van grote projecten als Oud-IJmuiden, de 
IJmuider Delta en het voormalige ziekenhuisterrein (de 
Binnenhaven).
De ontwikkelingen bij onder meer het beoogde nieu-
we winkelgebied op de locaties van het Markt- en Vel-
serduinplein, met inbegrip van de tussenliggende win-
kels aan de Lange Nieuwstraat, Groot-Helmduin en de 

Kustvisie zitten daarentegen in een impasse. Naar on-
ze mening verdienen deze aantrekkelijke plannen een 
energiekere aanpak. De rampzalige afwikkeling van de 
herinrichting van de woonwagenkampen ligt ons nog 
erg zwaar op de maag. En dan praten we nog niet over 
de plannen aan de Grote Buitendijk, Wijde Weideveld 
en Groot-Helmduin. Ook hier is het helaas nog steeds 
kommer en kwel.
Is het u trouwens opgevallen dat over Beeckestijn een 
deken van stilte ligt? En waar zijn die toeristische acti-
viteiten gebleven nadat we afscheid hebben genomen 
van de VVV Zuid-Kennemerland? Liggen die onder de-
zelfde deken? Men kan de LGV zwartgalligheid verwij-
ten. Dat mag, maar de ontwikkelingen stemmen ons nu 
eenmaal niet tot uitbarstingen van vreugde.
Bij de niet-ruimtelijke zaken is het ook geen pretje. De 
intergemeentelijke samenwerking op het gebied van 
belastingen, inkoop en accountancy is op een dood 
spoor gekomen. In de Meergroep gaat het bestuurlijk 
moeizaam en er kan getwijfeld worden aan adequaat 
voorzitterschap van de gemeente Velsen.
Als de LGV de balans over 2007 moet opmaken dan is 
er geen reden de feestneus op te zetten en de dans-
schoenen aan te trekken. De LGV zou het graag anders 
zien, maar ook de begroting 2008 en de rekening 2007 
geven geen reden tot applaus.
Maar... laten we de moed niet opgeven. Als het colle-
ge met aanzetten komt die onze goedkeuring kunnen 
wegdragen dan zal de LGV deze voorstellen van harte 
ondersteunen. Laat het college maar komen. De LGV is 
zeer benieuwd.
In ieder geval wensen wij de lezer een vrolijk kerstfeest 
en een voorspoedig nieuwjaar.

Gerard Vosse, fractievoorzitter LGV

Wij houden contact met u
Van alle 
middelgrote
gemeenten
heeft Velsen 
waarschijnlijk
de meest volle 
agenda. Want 
Velsen is een 
Nederland in het 
klein, maar geen 
Madurodam. In 
Velsen wonen 
soms kritische 
maar vooral veel 
enthousiaste en 
constructieve
mensen.
Een levende 
gemeente dus. 

Het is hier Nederland in het klein omdat we steden 
en dorpen, fabrieken (waaronder de grootste van 
het land), havens, duinen, landgoederen, strand, 
wegen, tunnels, sluizen en een kanaal, veiligheids- en 
milieuproblemen, archeologische vondsten en heel veel 
vrijwilligers hebben. Kortom: er is van alles te doen. 
Zoveel dat bijna niemand alles overziet.
Daarom heeft onze gemeenteraad een overvolle 
agenda met zeer uiteenlopende onderwerpen. 
Onderwerpen die er uiteindelijk allemaal mee te maken 
hebben dat het leven in Velsen goed en rechtvaardig 
is en moet blijven voor de mensen die hier wonen. 
Daarbij is Velsen geen eiland, maar vaak verbonden 

met wat elders gebeurt. Daarom meent GroenLinks dat 
lokale politiek er om vraagt om over de schutting van 
de eigen achtertuin heen te kijken.
Het afgelopen jaar heeft GroenLinks weer ervaren 
hoeveel inwoners van Velsen het hiermee eens zijn. 
We kregen ook dit jaar veel telefoontjes, e-mails, 
brieven en bezoekjes van mensen met suggesties en 
voorstellen over en voor onderwerpen die van belang 
zijn voor het goede leven van mens, natuur en milieu 
hier in Velsen en elders. Daardoor voelen wij ons 
gesteund in onze taak als volksvertegenwoordigers. 
Hartelijk dank daarvoor. Als oppositiepartij ervaren 
we steeds weer dat het heel goed mogelijk is om zeer 
kritisch de daden van het zittende college van B&W te 
volgen, maar ook dat goed onderbouwde voorstellen 
en initiatieven van onze kant worden overgenomen. Zo 
organiseerden we, met het oog op de voor het milieu 
zo schadelijke energieverspilling, in samenwerking met 
milieu- een natuurorganisaties niet alleen de Nacht van 
de Nacht, maar werden op initiatief van GroenLinks bij 
de behandeling van de Begroting 2008 onze voorstellen 
overgenomen om te zoeken hoe het gemeentelijk 
energiegebruik is te matigen en om te zoeken naar 
alternatieve energiebronnen.
Groenlinks scoort heel goed op inhoud. Die lijn willen 
we ook in 2008 voortzetten. Met uw hulp, op basis van 
uw suggesties en vragen. voor een groen en sociaal 
leefbaar Velsen. Blijft u daarom ook in 2008 met ons 
meedenken? We houden contact in 2008. En voor u in 
dat jaar onze beste wensen.

Wim Westerman, fractievoorzitter GroenLinks

ChristenUnie ziet groei
Het lijkt wel of 
de jaren korter 
worden. Het 
politieke jaar 2007 
is omgevlogen. 
Als ChristenUnie 
ervaren wij groei 
binnen de partij. 
Het aantal leden is 
gegroeid in 2007! 
Edwin Dominggus 
ontwikkelt zich 
als een gedreven 
raadslid en in 
de werkfractie 
zijn kanjers 
aanwezig als Jan 
Meerkerk en Wim 
Nieuwenhuis.

De ChristenUnie is een kleine oppositiepartij. Toch 
komen onze doelstellingen uit de verf. Helaas wordt ons 
standpunt niet altijd in de media aan de orde gesteld, 
maar wij laten zeker onze stem horen. Een speerpunt 
is om dicht bij de burgers te staan. Dit doen wij onder 
andere via het bezoeken van de wijkplatforms. Ook 
stonden wij onlangs samen met de bewoners van de 
Velserduinweg op de barricade, om voor schoolkinderen 
een veiliger voetpad naar school en zwembad te 
verkrijgen. Helaas was het College tegen.
De ontwikkeling van het winkelcentrum verloopt zoals 
de ChristenUnie het voor ogen had: een winkelcentrum 
tussen Marktplein en Velserduinplein met een maximale 
ondergrondse parkeergarage. Hier boven op een 
ambitieus winkelcentrum met op de tweede laag 
voldoende woningen om de exploitatie van het centrum te 
doen slagen.

Is Velsen financieel gezond? Dit hangt af van een 
aantal instrumenten. Werken deze goed dan mag u 
er vertrouwen in hebben. De begroting is zo’n een 
instrument. Dit is een ‘vacuüm begroting’ geworden. 
,,Alle lucht is er uitgehaald’’, vertelde de wethouder. Met 
etenswaar kun je dat doen, maar als je dat met een 
begroting doet, geef je er blijk van dat je van begroten 
geen kaas gegeten hebt. Wij komen hier zeker op terug 
bij de terugblik op 2008, middels de resultaten van de 
twee tussenrapportages. De OZB en Hondenbelasting 
gaan omlaag in 2008. Hier heeft de ChristenUnie veel 
aandacht voor gevraagd.
Een tweede instrument om te zien of Velsen financieel 
gezond is het verloop van projecten. Ook hier mist men 
in Velsen een aantal competenties. Voorbeelden zijn de 
ramp van het project Oude Pontweg, tekort 7 miljoen, en 
het plotseling staken van de voorbereiding van het project 
Groot Helmduin, een gat van 4,5 miljoen.
Bij de behandeling van de Torenstraat, over het wel of 
niet bewonen van het Oude Raadhuis, vonden wij in 
de stukken een bijzonder vreemd document. Zowel 
het college als de ambtelijke organisatie had dit niet 
opgemerkt. Vreemd!
Een welverdiende pluim voor onze ambtenaren! In onze 
beleving begint de nieuwe ambtelijke organisatie, die 
haar start heeft gehad onder de collegeperiode met 
Velsen Lokaal, haar vruchten af te werpen. Diverse keren 
signaleren ambtenaren belangrijke zaken en wordt er 
adequaat gereageerd.
Fractie en bestuur van de ChristenUnie wensen alle 
burgers van Velsen en het bedrijfsleven goede feestdagen 
en een voorspoedig 2008 toe. Laten wij er in 2008 voor 
elkaar zijn!

Frits Korf,
fractievoorzitter ChristenUnie

De burger weer centraal
De burger weer 
centraal: dat is 
nog steeds het 
motto van de 
SP na twintig 
maanden raads-
lidmaatschap. 
Want de afstand 
tussen burgers 
en politiek lijkt 
te groeien. Am-
per twee jaar 
geleden was er 
sprake van een 
tekort van 19,2 
miljoen euro, 
terwijl de laatste 
begroting he-
lemaal sluitend 

blijkt te zijn. Wat moet de burger hiervan denken? Welke 
indruk maakt de financiële misrekening rond het project 
Groot Helmduin, dat nu nog meer vertraging oploopt? 
Wat vinden de inwoners van Velsen van de nog steedsa 
niet ingeloste beloftes aan de twee scholen die na acht 
jaar wachten wel eens met nieuwbouw willen beginnen? 
Kort geleden werd de Raad weer geconfronteerd met 
de misère van een inadequate financiële planning voor 
het woonwagencentrum aan de Oude Pontweg. Moe-
ten wij aannemen dat de begroting nog steeds sluitend 
is? Niet alleen op financieel gebied is er kritiek te leve-
ren. Al langere tijd speelt de kwestie rond de wijkplat-
forms, die graag willen weten waar ze aan toe zijn. De 

SP vreest dat deze vrijwilligers op korte termijn hun acti-
viteiten zullen staken als hen niet het verdiende vertrou-
wen geschonken wordt. Hoe goed wordt er naar de bur-
gers geluisterd?  Spelen ze een rol als er bomen gekapt 
worden? Doen ze ertoe als er verkeersmaatregelen ge-
nomen worden? Of zijn de havenbaronnen van Amster-
dam, de hoge heren van Corus en de bobo’s van Schip-
hol interessanter? De belangen zijn groot, maar Velsen is 
inmiddels een risicogemeente. Wij vrezen dat de situatie 
hier binnen enkele decennia onleefbaar is geworden als 
onze gemeente ten prooi valt aan de captains of indus-
try. Het Waterlandakkoord is al een voorzichtige indicatie 
in deze rampzalige richting. De Raad heeft geen invloed 
op het pact kunnen uitoefenen en inspraak van de be-
volking was er al helemaal niet. Schiphol wil het aantal 
vlieguren en startbanen uitbreiden met alle daaraan ver-
bonden gevolgen voor het milieu.
Het “lichteren” van schepen in onze havenmond zal de 
verspreiding van schadelijk fijnstof ten gevolge hebben. 
De gevolgen voor onze leefomgeving zullen onaanvaard-
baar zijn. Ook zijn er plannen voor de aanleg van een 
grote en extra brede zeesluis. Een onzinnig voornemen 
omdat er in Rotterdam al een haven van wereldformaat 
is. Waarom moet Amsterdam alle vuile activiteiten rich-
ting Velsen verplaatsen? De SP zal met goede argumen-
ten komen voor afwijzing van deze plannen. Kortom: de 
SP roept het College en de Raad op de belangen van de 
burger centraal te stellen, een transparant en deugdelijk 
financieel beleid te voeren en er alles aan te doen het 
milieu te sparen.

Frits Vrijhof, fractievoorzitter SP

Nu het eind van 
het jaar 2007 na-
dert, is het tijd 
om terug te blik-
ken en vooruit te 
kijken. Persoon-
lijk kijk ik met 
gemengde ge-
voelens terug op 
2007. Positief vind 
ik dat dit college 
er keihard aan 
werkt om de fi-
nanciën van Vel-
sen op orde te 
krijgen. Dit staat 
bovenaan in het 
verkiezingspro-
gramma van de 

VVD Velsen én op de eerste plaats van het coalitieak-
koord van het college van B&W van Velsen. 
Ook op andere vlakken is er lokaal een aantal flinke 
stappen gezet op moeizame onderwerpen. Het mooiste 
voorbeeld daarvan vind ik de ontwikkelingen rondom 
het winkelcentrum IJmuiden. Eindelijk wordt gestreefd 
naar een goed winkelcentrum met uitstraling, dat ook 
financieel haalbaar is én een groot draagvlak heeft. 
De zaken waar ik mij meer zorgen om maak spelen dan 
ook eerder op landelijk niveau. Zo is het aantal homo-
mishandelingen door moslims stijgende. Sinds de Ame-
rikaanse homo-activist Chris Crain door Marokkanen 
in elkaar werd geslagen, besteden de media vaak aan-
dacht aan dit groeiende geweld. Homo’s blijken al jaren 
niet meer hand in hand te durven lopen in Amsterdam 
en mijden bepaalde stadsdelen uit angst voor islamiti-
sche agressie. Ik vind dat een verschrikkelijke ontwik-

keling en volstrekt onacceptabel. 
Daartegenover staan politici als Geert Wilders, die al-
leen simpele ‘oneliners’ kunnen produceren, waarbij de 
nadruk alleen maar wordt gelegd op onderlinge ver-
schillen. Het getuigt van weinig respect om te zeggen 
dat moslims - als zij in Nederland willen wonen - de 
helft van de Koran eruit moeten scheuren. Dat is wat 
mij betreft geen oplossing en bovendien onnodig kwet-
send jegens een grote bevolkingsgroep.
Het is aan de politiek - dus aan ons allemaa - om wel 
oplossingen te vinden. De VVD toont aan dat dit mo-
gelijk is. Maar dan gaat het om de manier waaròp je 
zaken aan de orde stelt. Dus met open vizier, want 
met gebalde vuisten is het moeilijk handen schudden. 
Daarbij heeft iedereen recht op een veilige leefomge-
ving, ongeacht seksuele voorkeur, godsdienst, levens-
overtuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.
Voor de VVD Velsen blijven een financieel gezonde ge-
meente en veiligheid voor alle inwoners van Velsen pri-
oriteit in het jaar 2008. De VVD zal dat blijven doen 
vanuit haar belangrijkste waarden, namelijk: vrijheid, 
verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale recht-
vaardigheid en gelijkwaardigheid. Dit wordt herkend, 
want bij de provinciale statenverkiezingen van maart 
2007 werd de VVD de grootste partij van de provincie 
Noord-Holland. Ik wil onze kiezers dan ook bedanken 
voor het in ons gestelde vertrouwen.
Tenslotte mijn boodschap aan alle inwoners van Vel-
sen: laten we van 2008 het jaar maken van de dialoog. 
Het jaar van het overbruggen van - schijnbare - tegen-
stellingen. Er is tenslotte meer wat ons bindt, dan wat 
ons scheidt. Ik wens u allen prettige kerstdagen en een 
heel gelukkig en gezond 2008!

Beryl Dreyer, fractievoorzitter VVD

Beste inwoners van Velsen
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Democraten zijn tevreden
Democraten-
66Velsen kijkt met 
tevredenheid 
terug op 2007. Zo 
kon onze wethou-
der Annette Baer-
veldt het hoofd-
pijndossier van 
Beeckestijn af-
sluiten en bovenal 
brachten wij u de 
referendumveror-
dening.
Democraten-
66Velsen heeft 
zich altijd sterk 
gemaakt voor 
meer betrokken-
heid tussen 

politiek en samenleving. Met de huidige referendumver-
ordening zijn we weer een stapje verder gekomen, al mag 
wat Democraten66Velsen betreft de drempel die nu is 
opgeworpen om een referendum te starten wel wat la-
ger liggen. Hoe meer betrokkenheid van de samenleving 
bij de politiek, hoe beter. Maar het is al een hele toer ge-
weest om deze verordening te realiseren. De meeste par-
tijen hebben de afgelopen decennia weinig belangstelling 
getoond voor meer experimenten met onze (gemeente-
lijke) democratie.
Beeckestijn is eindelijk ook verkocht en kan binnenkort 
worden overgedragen aan de Vereniging Natuurmonu-
menten. De fraaie gebouwen gaan naar de Vereniging 
Hendrik de Keyzer, die in Nederland tal van monumen-
ten beheert. Beide organisaties zijn een garantie voor het 
voortbestaan van de grote culturele, landschappelijke en 
ecologische waarden van Beeckestijn.
Aangezien ook enkele gronden in Velserbroek bij de Gro-

te Buitendijk onder de deal vielen, zal op korte termijn 
duidelijk moeten worden wat we hier wel en niet kun-
nen ontwikkelen. Op 13 december gaf de gemeente-
raad daarvoor het startschot. Zoals in ons verkiezings-
programma staat zullen we ons inspannen om de Grote 
Buitendijk groen te houden. De meerderheid van de raad 
heeft andere plannen met dit gebied. En zoals gelukkig in 
onze democratie gebruikelijk is, beslist de meerderheid. 
Maar dat betekent niet dat we ons geluid niet laten ho-
ren! Wij blijven ons voortdurend inzetten om de weinige 
restjes groen in de gemeente Velsen overeind te houden. 
Dat hebben we ook gedaan bij de discussie over Wijde 
Weideveld, een bouwplan langs het spoor in Driehuis ter 
hoogte van De Luchte. Ook hier zal door een ruime raad-
smeerderheid straks de Ecologische Hoofdstructuur sneu-
velen voor gebouwen. Aanvankelijk was alleen Democra-
ten66Velsen tegen dit bouwplan. Om dezelfde reden zijn 
we altijd tegen een bebouwing geweest van Velserend.
Dat het leefmilieu bij Democraten66Velsen in goede han-
den is, heeft u kunnen lezen in onze bijdrage aan de jaar-
lijkse begrotingsbehandeling in november. Wij hebben 
toen een lans gebroken om als gemeenteraad meer aan 
het milieu en de leefbaarheid te doen. We hebben de ge-
meenteraad toen voorgehouden dat we moeten oppassen 
met Amsterdam. Steeds duidelijk zijn de signalen dat Am-
sterdam westwaarts wil gaan met haar haven en 
industrieontwikkeling. Als we daar geen rem op zetten, zal 
het recreatiegebied Spaarnwoude verdwijnen en ligt Vel-
serbroek straks aan een Amsterdamse haven.
Kortom, ook in 2008 kunt u op Democraten66Velsen 
blijven rekenen als het gaat om uw politieke betrokken-
heid en uw leefmilieu.
Namens bestuur en fractie van Democraten66Velsen 
wens ik u een fijne kerstdagen en een voorspoedig en 
gezond 2008!

Henk Wijkhuisen, fractievoorzitter Democraten66Velsen

Politiek Velsen
Geen reden voor feestje

Het lopende jaar 
is nog niet voor-
bij maar de LGV 
vindt het toch 
leuk om nu terug 
te blikken. Wat 
ging er in ge-
meenteland naar 
de mening van 
de LGV goed en 
fout? Heeft het 
duale stelsel tot 
gevolg gehad dat 
burgers en on-
dernemers zich 
meer betrokken 
hebben gevoeld 
bij de handel en 
wandel van het 

gemeentebestuur? Integendeel.
De verdeling van de agendapunten over meerdere lo-
caties heeft weinig inspiratie opgeleverd. Ja, we moes-
ten meer heen en weer lopen. De raadsvergaderingen 
hebben door de stemverklaringspolka meer het karak-
ter van het oude spel “hamertje tik” gekregen.
Bezoekers van de vergaderingen zijn momenteel op de 
vingers van één hand te tellen. We hebben grote be-
wondering voor de televisiekijker die het geduld heeft 
de uitzendingen op Seaport TV uit te zitten.
De LGV is redelijk tevreden over de voortgang en ui-
voering van grote projecten als Oud-IJmuiden, de 
IJmuider Delta en het voormalige ziekenhuisterrein (de 
Binnenhaven).
De ontwikkelingen bij onder meer het beoogde nieu-
we winkelgebied op de locaties van het Markt- en Vel-
serduinplein, met inbegrip van de tussenliggende win-
kels aan de Lange Nieuwstraat, Groot-Helmduin en de 

Kustvisie zitten daarentegen in een impasse. Naar on-
ze mening verdienen deze aantrekkelijke plannen een 
energiekere aanpak. De rampzalige afwikkeling van de 
herinrichting van de woonwagenkampen ligt ons nog 
erg zwaar op de maag. En dan praten we nog niet over 
de plannen aan de Grote Buitendijk, Wijde Weideveld 
en Groot-Helmduin. Ook hier is het helaas nog steeds 
kommer en kwel.
Is het u trouwens opgevallen dat over Beeckestijn een 
deken van stilte ligt? En waar zijn die toeristische acti-
viteiten gebleven nadat we afscheid hebben genomen 
van de VVV Zuid-Kennemerland? Liggen die onder de-
zelfde deken? Men kan de LGV zwartgalligheid verwij-
ten. Dat mag, maar de ontwikkelingen stemmen ons nu 
eenmaal niet tot uitbarstingen van vreugde.
Bij de niet-ruimtelijke zaken is het ook geen pretje. De 
intergemeentelijke samenwerking op het gebied van 
belastingen, inkoop en accountancy is op een dood 
spoor gekomen. In de Meergroep gaat het bestuurlijk 
moeizaam en er kan getwijfeld worden aan adequaat 
voorzitterschap van de gemeente Velsen.
Als de LGV de balans over 2007 moet opmaken dan is 
er geen reden de feestneus op te zetten en de dans-
schoenen aan te trekken. De LGV zou het graag anders 
zien, maar ook de begroting 2008 en de rekening 2007 
geven geen reden tot applaus.
Maar... laten we de moed niet opgeven. Als het colle-
ge met aanzetten komt die onze goedkeuring kunnen 
wegdragen dan zal de LGV deze voorstellen van harte 
ondersteunen. Laat het college maar komen. De LGV is 
zeer benieuwd.
In ieder geval wensen wij de lezer een vrolijk kerstfeest 
en een voorspoedig nieuwjaar.

Gerard Vosse, fractievoorzitter LGV

Wij houden contact met u
Van alle 
middelgrote
gemeenten
heeft Velsen 
waarschijnlijk
de meest volle 
agenda. Want 
Velsen is een 
Nederland in het 
klein, maar geen 
Madurodam. In 
Velsen wonen 
soms kritische 
maar vooral veel 
enthousiaste en 
constructieve
mensen.
Een levende 
gemeente dus. 

Het is hier Nederland in het klein omdat we steden 
en dorpen, fabrieken (waaronder de grootste van 
het land), havens, duinen, landgoederen, strand, 
wegen, tunnels, sluizen en een kanaal, veiligheids- en 
milieuproblemen, archeologische vondsten en heel veel 
vrijwilligers hebben. Kortom: er is van alles te doen. 
Zoveel dat bijna niemand alles overziet.
Daarom heeft onze gemeenteraad een overvolle 
agenda met zeer uiteenlopende onderwerpen. 
Onderwerpen die er uiteindelijk allemaal mee te maken 
hebben dat het leven in Velsen goed en rechtvaardig 
is en moet blijven voor de mensen die hier wonen. 
Daarbij is Velsen geen eiland, maar vaak verbonden 

met wat elders gebeurt. Daarom meent GroenLinks dat 
lokale politiek er om vraagt om over de schutting van 
de eigen achtertuin heen te kijken.
Het afgelopen jaar heeft GroenLinks weer ervaren 
hoeveel inwoners van Velsen het hiermee eens zijn. 
We kregen ook dit jaar veel telefoontjes, e-mails, 
brieven en bezoekjes van mensen met suggesties en 
voorstellen over en voor onderwerpen die van belang 
zijn voor het goede leven van mens, natuur en milieu 
hier in Velsen en elders. Daardoor voelen wij ons 
gesteund in onze taak als volksvertegenwoordigers. 
Hartelijk dank daarvoor. Als oppositiepartij ervaren 
we steeds weer dat het heel goed mogelijk is om zeer 
kritisch de daden van het zittende college van B&W te 
volgen, maar ook dat goed onderbouwde voorstellen 
en initiatieven van onze kant worden overgenomen. Zo 
organiseerden we, met het oog op de voor het milieu 
zo schadelijke energieverspilling, in samenwerking met 
milieu- een natuurorganisaties niet alleen de Nacht van 
de Nacht, maar werden op initiatief van GroenLinks bij 
de behandeling van de Begroting 2008 onze voorstellen 
overgenomen om te zoeken hoe het gemeentelijk 
energiegebruik is te matigen en om te zoeken naar 
alternatieve energiebronnen.
Groenlinks scoort heel goed op inhoud. Die lijn willen 
we ook in 2008 voortzetten. Met uw hulp, op basis van 
uw suggesties en vragen. voor een groen en sociaal 
leefbaar Velsen. Blijft u daarom ook in 2008 met ons 
meedenken? We houden contact in 2008. En voor u in 
dat jaar onze beste wensen.

Wim Westerman, fractievoorzitter GroenLinks

ChristenUnie ziet groei
Het lijkt wel of 
de jaren korter 
worden. Het 
politieke jaar 2007 
is omgevlogen. 
Als ChristenUnie 
ervaren wij groei 
binnen de partij. 
Het aantal leden is 
gegroeid in 2007! 
Edwin Dominggus 
ontwikkelt zich 
als een gedreven 
raadslid en in 
de werkfractie 
zijn kanjers 
aanwezig als Jan 
Meerkerk en Wim 
Nieuwenhuis.

De ChristenUnie is een kleine oppositiepartij. Toch 
komen onze doelstellingen uit de verf. Helaas wordt ons 
standpunt niet altijd in de media aan de orde gesteld, 
maar wij laten zeker onze stem horen. Een speerpunt 
is om dicht bij de burgers te staan. Dit doen wij onder 
andere via het bezoeken van de wijkplatforms. Ook 
stonden wij onlangs samen met de bewoners van de 
Velserduinweg op de barricade, om voor schoolkinderen 
een veiliger voetpad naar school en zwembad te 
verkrijgen. Helaas was het College tegen.
De ontwikkeling van het winkelcentrum verloopt zoals 
de ChristenUnie het voor ogen had: een winkelcentrum 
tussen Marktplein en Velserduinplein met een maximale 
ondergrondse parkeergarage. Hier boven op een 
ambitieus winkelcentrum met op de tweede laag 
voldoende woningen om de exploitatie van het centrum te 
doen slagen.

Is Velsen financieel gezond? Dit hangt af van een 
aantal instrumenten. Werken deze goed dan mag u 
er vertrouwen in hebben. De begroting is zo’n een 
instrument. Dit is een ‘vacuüm begroting’ geworden. 
,,Alle lucht is er uitgehaald’’, vertelde de wethouder. Met 
etenswaar kun je dat doen, maar als je dat met een 
begroting doet, geef je er blijk van dat je van begroten 
geen kaas gegeten hebt. Wij komen hier zeker op terug 
bij de terugblik op 2008, middels de resultaten van de 
twee tussenrapportages. De OZB en Hondenbelasting 
gaan omlaag in 2008. Hier heeft de ChristenUnie veel 
aandacht voor gevraagd.
Een tweede instrument om te zien of Velsen financieel 
gezond is het verloop van projecten. Ook hier mist men 
in Velsen een aantal competenties. Voorbeelden zijn de 
ramp van het project Oude Pontweg, tekort 7 miljoen, en 
het plotseling staken van de voorbereiding van het project 
Groot Helmduin, een gat van 4,5 miljoen.
Bij de behandeling van de Torenstraat, over het wel of 
niet bewonen van het Oude Raadhuis, vonden wij in 
de stukken een bijzonder vreemd document. Zowel 
het college als de ambtelijke organisatie had dit niet 
opgemerkt. Vreemd!
Een welverdiende pluim voor onze ambtenaren! In onze 
beleving begint de nieuwe ambtelijke organisatie, die 
haar start heeft gehad onder de collegeperiode met 
Velsen Lokaal, haar vruchten af te werpen. Diverse keren 
signaleren ambtenaren belangrijke zaken en wordt er 
adequaat gereageerd.
Fractie en bestuur van de ChristenUnie wensen alle 
burgers van Velsen en het bedrijfsleven goede feestdagen 
en een voorspoedig 2008 toe. Laten wij er in 2008 voor 
elkaar zijn!

Frits Korf,
fractievoorzitter ChristenUnie

De burger weer centraal
De burger weer 
centraal: dat is 
nog steeds het 
motto van de 
SP na twintig 
maanden raads-
lidmaatschap. 
Want de afstand 
tussen burgers 
en politiek lijkt 
te groeien. Am-
per twee jaar 
geleden was er 
sprake van een 
tekort van 19,2 
miljoen euro, 
terwijl de laatste 
begroting he-
lemaal sluitend 

blijkt te zijn. Wat moet de burger hiervan denken? Welke 
indruk maakt de financiële misrekening rond het project 
Groot Helmduin, dat nu nog meer vertraging oploopt? 
Wat vinden de inwoners van Velsen van de nog steedsa 
niet ingeloste beloftes aan de twee scholen die na acht 
jaar wachten wel eens met nieuwbouw willen beginnen? 
Kort geleden werd de Raad weer geconfronteerd met 
de misère van een inadequate financiële planning voor 
het woonwagencentrum aan de Oude Pontweg. Moe-
ten wij aannemen dat de begroting nog steeds sluitend 
is? Niet alleen op financieel gebied is er kritiek te leve-
ren. Al langere tijd speelt de kwestie rond de wijkplat-
forms, die graag willen weten waar ze aan toe zijn. De 

SP vreest dat deze vrijwilligers op korte termijn hun acti-
viteiten zullen staken als hen niet het verdiende vertrou-
wen geschonken wordt. Hoe goed wordt er naar de bur-
gers geluisterd?  Spelen ze een rol als er bomen gekapt 
worden? Doen ze ertoe als er verkeersmaatregelen ge-
nomen worden? Of zijn de havenbaronnen van Amster-
dam, de hoge heren van Corus en de bobo’s van Schip-
hol interessanter? De belangen zijn groot, maar Velsen is 
inmiddels een risicogemeente. Wij vrezen dat de situatie 
hier binnen enkele decennia onleefbaar is geworden als 
onze gemeente ten prooi valt aan de captains of indus-
try. Het Waterlandakkoord is al een voorzichtige indicatie 
in deze rampzalige richting. De Raad heeft geen invloed 
op het pact kunnen uitoefenen en inspraak van de be-
volking was er al helemaal niet. Schiphol wil het aantal 
vlieguren en startbanen uitbreiden met alle daaraan ver-
bonden gevolgen voor het milieu.
Het “lichteren” van schepen in onze havenmond zal de 
verspreiding van schadelijk fijnstof ten gevolge hebben. 
De gevolgen voor onze leefomgeving zullen onaanvaard-
baar zijn. Ook zijn er plannen voor de aanleg van een 
grote en extra brede zeesluis. Een onzinnig voornemen 
omdat er in Rotterdam al een haven van wereldformaat 
is. Waarom moet Amsterdam alle vuile activiteiten rich-
ting Velsen verplaatsen? De SP zal met goede argumen-
ten komen voor afwijzing van deze plannen. Kortom: de 
SP roept het College en de Raad op de belangen van de 
burger centraal te stellen, een transparant en deugdelijk 
financieel beleid te voeren en er alles aan te doen het 
milieu te sparen.

Frits Vrijhof, fractievoorzitter SP

Nu het eind van 
het jaar 2007 na-
dert, is het tijd 
om terug te blik-
ken en vooruit te 
kijken. Persoon-
lijk kijk ik met 
gemengde ge-
voelens terug op 
2007. Positief vind 
ik dat dit college 
er keihard aan 
werkt om de fi-
nanciën van Vel-
sen op orde te 
krijgen. Dit staat 
bovenaan in het 
verkiezingspro-
gramma van de 

VVD Velsen én op de eerste plaats van het coalitieak-
koord van het college van B&W van Velsen. 
Ook op andere vlakken is er lokaal een aantal flinke 
stappen gezet op moeizame onderwerpen. Het mooiste 
voorbeeld daarvan vind ik de ontwikkelingen rondom 
het winkelcentrum IJmuiden. Eindelijk wordt gestreefd 
naar een goed winkelcentrum met uitstraling, dat ook 
financieel haalbaar is én een groot draagvlak heeft. 
De zaken waar ik mij meer zorgen om maak spelen dan 
ook eerder op landelijk niveau. Zo is het aantal homo-
mishandelingen door moslims stijgende. Sinds de Ame-
rikaanse homo-activist Chris Crain door Marokkanen 
in elkaar werd geslagen, besteden de media vaak aan-
dacht aan dit groeiende geweld. Homo’s blijken al jaren 
niet meer hand in hand te durven lopen in Amsterdam 
en mijden bepaalde stadsdelen uit angst voor islamiti-
sche agressie. Ik vind dat een verschrikkelijke ontwik-

keling en volstrekt onacceptabel. 
Daartegenover staan politici als Geert Wilders, die al-
leen simpele ‘oneliners’ kunnen produceren, waarbij de 
nadruk alleen maar wordt gelegd op onderlinge ver-
schillen. Het getuigt van weinig respect om te zeggen 
dat moslims - als zij in Nederland willen wonen - de 
helft van de Koran eruit moeten scheuren. Dat is wat 
mij betreft geen oplossing en bovendien onnodig kwet-
send jegens een grote bevolkingsgroep.
Het is aan de politiek - dus aan ons allemaa - om wel 
oplossingen te vinden. De VVD toont aan dat dit mo-
gelijk is. Maar dan gaat het om de manier waaròp je 
zaken aan de orde stelt. Dus met open vizier, want 
met gebalde vuisten is het moeilijk handen schudden. 
Daarbij heeft iedereen recht op een veilige leefomge-
ving, ongeacht seksuele voorkeur, godsdienst, levens-
overtuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.
Voor de VVD Velsen blijven een financieel gezonde ge-
meente en veiligheid voor alle inwoners van Velsen pri-
oriteit in het jaar 2008. De VVD zal dat blijven doen 
vanuit haar belangrijkste waarden, namelijk: vrijheid, 
verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale recht-
vaardigheid en gelijkwaardigheid. Dit wordt herkend, 
want bij de provinciale statenverkiezingen van maart 
2007 werd de VVD de grootste partij van de provincie 
Noord-Holland. Ik wil onze kiezers dan ook bedanken 
voor het in ons gestelde vertrouwen.
Tenslotte mijn boodschap aan alle inwoners van Vel-
sen: laten we van 2008 het jaar maken van de dialoog. 
Het jaar van het overbruggen van - schijnbare - tegen-
stellingen. Er is tenslotte meer wat ons bindt, dan wat 
ons scheidt. Ik wens u allen prettige kerstdagen en een 
heel gelukkig en gezond 2008!

Beryl Dreyer, fractievoorzitter VVD

Beste inwoners van Velsen
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elsen aan het woord

Uitroeptekens
Krankzinnig! Wal-
gelijk! Onzin! Zin-
nen van één 
woord met een 
uitroepteken er 
achter namen het 
afgelopen jaar 
vaak de plaats in 
van argumenten. 
(Over)schreeuwen 
in plaats van pra-
ten.
Schokkend was te 
moeten consta-
teren dat zelfs de 
meest basale vorm 
van wellevendheid 
niet meer vanzelf-
sprekend is: het 
respecteren van 

een geschrift dat voor vele miljoenen mensen de inspira-
tiebron vormt voor hun levensovertuiging. Een Kamerlid 
wilde de Koran reduceren tot een stripblaadje. Hiermee 
dreigt een debat te worden gesmoord dat we juist moe-
ten voeren. Over oorzaken en oplossingen voor de angst-
gevoelens die veel mensen ook echt hebben. Angst voor 
een godsdienst die niet alleen de godsdienst is van vele 
goedwillende burgers, maar die ook als rechtvaardiging 
gebruikt wordt door terroristen. Zoals in de loop der ge-
schiedenis heel vaak godsdiensten misbruikt werden om 
oorlogen en wandaden te rechtvaardigen.
Voor het overgrote deel van de mensen is levensovertui-
ging, religieus of humanistisch, de opdracht of inspiratie-
bron voor het zijn van een zo goed mogelijke deelnemer 
aan onze samenleving. Met alle beperkingen die ons als 
mens kenmerken.

Het met grote woorden spreken en het gaan geloven in 
stereotype beelden die tot karikaturen worden aangezet, 
drijft mensen uit elkaar, waardoor ze niet meer in gesprek 
komen. Dit kan leiden tot isolement en radicalisering. Het 
eigen gelijk komt steeds meer in de plaats van luisteren, 
nadenken en reageren.
Politici zijn gekozen om namens burgers beslissingen te 
nemen. Aan hen de taak om meningsverschillen helder 
te maken, soms te overbruggen en altijd tot conclusies te 
komen. Daarbij geldt dat de meerderheid beslist. 
Van politici mag je verwachten dat ze, voor het doorhak-
ken van de knoop, naar elkaar luisteren. Maar ook dat er, 
voor en na de beslissing, respect is voor de mening van 
de minderheid. Juist om de rechten van de minderheid te 
waarborgen is het een ongeschreven regel in de gemeen-
teraad om een spoeddebat in principe altijd toe te staan. 
Een dergelijke regel komt in gedrang wanneer, zoals on-
langs, deze misbruikt wordt voor het herhalen van een 
debat dat al eerder en in openbaarheid was gevoerd. Re-
denen hiervoor: de camera’s van Seaport TV.
Vergadertrucjes gericht op publiciteit kunnen zo het de-
mocratisch proces zelfs bedreigen. Er is veel aandacht 
voor de camera’s maar steeds minder geduld en belang-
stelling voor iemand die het woord voert. Wanneer een 
raadslid niet in de eerste tien woorden van zijn bijdrage 
de conclusie geeft vinden steeds meer van zijn collega’s 
dat hij te lang praat.
Politiek is geen show, maar stukken lezen, met burgers 
praten, achtergronden uitzoeken, debatteren over soms 
ingewikkelde kwesties en besluiten nemen. Dat is het 
werk waarvoor burgers de politici hebben afgevaardigd. 
Zullen we volgend jaar weer naar elkaar gaan luisteren? 

Rob Meerhof, fractievoorzitter
Partij van de Arbeid

Tijd door duidelijke taal
Het kerstreces is 
zojuist begonnen. 
Even rust en tijd 
om de afgelopen 
periode te over-
denken.
Velsen Lokaal kijkt 
terug op een roe-
rig jaar, waarin 
flink oppositie ge-
voerd kon worden. 
Dit college geeft 
daar volop aanlei-
ding toe. Het col-
lege gaat vrij wil-
lekeurig om met 
het uitvoeren van 

besluiten. Daarbij stuit de gemeenteraad nog al eens op 
onvolledigheid en onzorgvuldigheid bij de actieve infor-
matieplicht.
Om die reden heeft Velsen Lokaal veelvuldig vragen ge-
steld om helderheid te krijgen over bepaalde zaken. De 
vragen gingen onder andere over het tegenwerken van 
Tuincentrum Haan, het rommelige verloop aanleg Duin-
park, het plotselinge stopzetten subsidie WAO-project, de 
ontwikkelingen rond tribune Telstar, zandzakken voor de 
deuren van nieuwe woningen aan de Grahamstraat, het 
frustreren van de vrijwilligers Pierloop, vrijstelling wonen 
Torenstraat, zwalkend besturen Groot Helmduin, rioolpro-
blemen in Velsen-Noord, etc. Op onze website staat het 
volledige overzicht waar alle vragen, moties en amende-
menten zijn na te lezen (www.Velsenlokaal.nl).
Wij vinden dat wijkgericht werken geen hangplek voor 
professionals mag zijn. De vrijwilligers, die zich voor hun 
wijk belangeloos inzetten in de wijkplatforms, verdienen 
een vette pluim. Wij vinden dat zij hun inbreng volwaardig 

moeten kunnen leveren in het wijkgericht werken. Door 
hun betrokkenheid weten ze wat er leeft, denken mee 
over oplossingen en hebben nog al eens hele praktische 
voorstellen.
Inspraak vindt Velsen Lokaal belangrijk. Wijkbewoners en 
belangenorganisaties, die inspreken moeten serieus ge-
nomen worden. Toch raken velen teleurgesteld over het 
uiteindelijke resultaat. Alleen al om die reden is het zaak 
om goed terug te koppelen naar de insprekers en duide-
lijk uit te leggen waarom bepaalde zaken anders uitge-
werkt zijn.
Bijna het allerbelangrijkste binnen de gemeentepolitiek is 
de financiële huishouding. Feitelijk mag dat geen politiek 
speeltje zijn.
Het is voor Velsen Lokaal dan ook onnavolgbaar hoe dit 
college een begroting politiek wenselijk sluitend maakt 
en zegt dat daarmee “het huis op orde is”. Het is net de 
wondere wereld van onze plaatsgenoot Hans Klok. Alleen 
begrijpt hij hoe je met magische kunstgrepen het publiek 
kunt betoveren en de illusie geeft dat het allemaal maar 
kan. Wij zien een college dat flink goochelt met ons ge-
meenschapsgeld. Zou de wethouder financiën wel be-
grijpen dat je daarmee nog geen gezond financieel be-
leid hebt?
Ook het komende jaar zal Velsen Lokaal zich sterk maken 
voor een betere samenleving en een gezond financieel en 
controleerbaar beleid van de gemeente. 
Velsen Lokaal staat voor een laagdrempelige overheid, die 
burgervriendelijk en servicegericht is. Besluiten moeten 
aan u in duidelijke taal worden uitgelegd.
In de verwachting dat u ons daarin steunt, wensen wij u 
een vredige kerst toe en voorspoed en gezondheid in het 
nieuwe jaar!

Marianne Vos,
fractievoorzitter Velsen Lokaal

Er is nog hoop!
Kersttijd; een tijd 
van gezelligheid, 
van saamhorig-
heid maar ook van 
reflectie. Gezellig 
bij elkaar, familie 
of vrienden. Met 
de kerst naar de 
kerk gaan hoort 
er voor velen bij 
vanwege de tra-
ditie, vanwege de 
saamhorigheid. 
Met z’n allen in 
deze kille tijd de 
wereld ontvluch-
ten bij de heldere 
gloed van kerst-

kaarsen. Die zijn een symbool van hoop omdat ze een 
warm en zuiver licht geven in de duisternis die ons om-
ringt. In deze donkere dagen voor kerst denken we na 
over het verleden en – bij kaarslicht - hopen we dat het in 
de toekomst voor velen beter zal gaan.
Misschien moeten we tijdens het raadsplein wel bij kaars-
licht gaan vergaderen!  We krijgen tegenwoordig wel een 
koekje en een hapje, maar een kaarsje bij de beraadsla-
ging biedt wellicht meer hoop op een beter Velsen.
In 2007 is er al veel in gang gezet dan wel tot stand geko-
men, bijvoorbeeld het WMO-beleid, maar meer bestuurs-
kracht, effectiever en efficiënter werken is meer dan wel-
kom. Nog altijd komt de raad wel eens voor onaangena-
me verrassingen te staan – de voorbeelden kent u (Woon-
wagencentrum Oude Pontweg) – en duurt de besluitvor-
ming veel te lang. Voor 2007 gaf de CDA-fractie daarom  

prioriteit aan het op orde brengen van de financiën en de 
organisatie. Dat is al redelijk gelukt. De begroting voor 
2008 is sluitend en de budgetten zijn geschoond. Er wordt 
in de organisatie hard gewerkt aan dienstverlening en de 
organisatie wordt zo ingericht dat de juiste mensen op de 
juiste plek komen. De CDA-fractie heeft zich bij de begro-
tingsbehandeling onder andere sterk gemaakt voor het le-
vensbeschouwelijk onderwijs en het op de Velsense kaart 
zetten van het in te voeren Centrum voor Jeugd en Gezin. 
En dat zullen we in 2008 blijven doen op grond van consi-
stent handelen op basis van argumenten, goede dossier-
kennis en een positief kritische houding conform ons ver-
kiezingsprogram en het coalitieakkoord.
Want wat willen wij in 2008 bereiken? Onder andere be-
sluitvorming over een stad met een hart, oftewel een goed 
winkelcentrum in IJmuiden, gecombineerd met woning-
bouw, de plannen Wijde Weideveld, Groot Helmduin (met 
een multifunctionele accommodatie) en Grote Buiten-
dijk/Hofgeest, Nova-terrein, het cultuurbeleid, met daarin 
plaats voor een Centrum voor Kunst en Cultuur, een Cen-
trum voor Jeugd en Gezin en ontwikkeling van sportbe-
leid, horecabeleid, vrijwilligersbeleid, armoedebeleid, sub-
sidiebeleid en ouderenbeleid.
Kaarslicht straalt dus hoop, verwachting, doorzettings-
vermogen, vertrouwen, broederschap en naastenliefde 
uit. Allemaal zaken die voor het raadswerk benodigd zijn.  
Wellicht dat het licht van de kerstboom en dat van kaars-
licht ons in deze donkere dagen mag vervullen met de 
hoop dat we  mogen meewerken aan een beter Velsen. Ik 
wens u allen - namens CDA Velsen - een fijn kerstfeest 
en een vredig, gelukkig en vooral gezond  2008 toe!

Lida Nijssen-Hoogerbeets, fractievoorzitter CDA
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Ruim 160 bestuurders, ondernemers en politici waren vorige week donderdag 
naar het Congrescentrum getogen voor de IJmond Primeur

Manifestatie onderstreept
belang IJmond Veelzijdig
Regio - Op allerlei gebied is be-
hoefte aan een grensoverschrijdend 
ondersteunend programma. Of dat 
nu de infrastructuur van de IJmond 
betreft, die verbetering behoeft, het 
promoten van de IJmond als toe-
ristisch merk, een betere afstem-
ming tussen bedrijfsleven en onder-
wijs of een gedegen ondersteuning 
van de ondernemers in de IJmond. 
Dat bleek overduidelijk tijdens de 
IJmond Primeur.
Ruim 160 bestuurders, onderne-
mers en politici waren donderdag 
13 december naar het Congrescen-
trum getogen voor de IJmond Pri-
meur 2007. Geen uitweidingen of 
uitvoerige speeches maar ervarin-
gen uit de praktijk en ambities voor 
de toekomst. 
Deelnemers in de zaal spraken zich 
met behulp van stellingen en stem-
kastjes uit over de prioriteiten van 
IJmond Veelzijdig 2008. Belangrijk-
ste conclusie van de bijeenkomst 
was dat de IJmond niet zonder een 
sterk regionale economisch stimu-
leringsprogramma kan.
Verbazingwekkend was de mening 

van de zaal met betrekking tot her-
structurering bedrijventerreinen 
waarbij 36 procent van de aanwezi-
gen aangaf dat hier geen overheids-
bemoeienis bij nodig is. De markt 
zou dit beter op kunnen pakken. 
Gedeputeerde Jaap Bond ging hier 
in zijn afsluitende speech op in. Met 
name noemde hij de noodzaak om 
de toenemende verloedering van 
het havengebied in IJmuiden en de 
Pijp in Beverwijk een halt toe te roe-
pen. Hij benadrukte verder het be-
lang van een sterke regionale sa-
menwerking in en om het Noord-
zeekanaal om dit gebied ook lande-
lijk een rol te kunnen laten spelen.
Het programma werd afgewisseld 
met de uitreiking van de Meergroep 
Award aan de firma Turenhout BV 
en met een onverwachte loftrompet 
voor Jan Boudesteijn, oud-voorzit-
ter van de FED. Deze werd compleet 
verrast door een film waarin be-
stuurders en collega-ondernemers 
op informele, welgemeende wij-
ze hun waardering uitspraken voor 
zijn inspanningen voor de regionale 
economie.

Onder invloed, 
rijbewijs kwijt
IJmuiden - Een 33-jarige automo-
bilist uit IJmuiden bleek vorige week 
donderdag bij een alcoholcon-
trole op het Edisonplein dusdanig 
veel alcohol gedronken te hebben, 
dat zijn rijbewijs werd ingevorderd. 
Ademanalyse op het politiebureau 
gaf een promillage aan van 1,52. Dit 
is drie keer de wettelijk toegestane 
waarde.

Pontweg gaat 
op de schop
Velsen-Noord - De herinrichting 
van en het onderhoud aan de Pont-
weg te Velsen-Noord staan gepland 
voor 2008. Daarom wordt nu al ge-
start met de voorbereiding. De voor-
naamste kostenposten zijn voor de 
bodem- en verhardingsonderzoe-
ken, het inhuren van een advies-
bureau voor het ontwerp en inter-
ne kosten voor de voorbereiding en 
projectleiding. Bij deze voorberei-
ding wordt ook de verkeersafwik-
keling van de westelijke Grote Hout 
meegenomen. Het college van B&W 
stelt een voorbereidingskrediet van 
40.000 euro opgenomen in de be-
groting voor 2008.

Velsen treedt 
toe tot
Noordvleugel
Velsen - Regionale en lokale over-
heden gaan in Noordvleugel samen-
werken op de beleidsterreinen Eco-
nomische Zaken, Ruimtelijke Orde-
ning en Wonen. Noordvleugel om-
vat de regio van Almere tot Uitgeest. 
Door het bundelen van krachten wil 
men komen tot ene volwaardige 
metropolitane regio, die internati-
onaal concurreert. Hoofditems zijn 
nu het metropolitane landschap en 
de aanloop naar het jaar 2040. Wet-
houder Korf wordt als portefeuil-
lehouder Ruimtelijke Ordening en 
Wonen afgevaardigd naar de Be-
stuurlijke Kerngroep.

Beroepsfotograaf Diana Koks bij de expositie

Bieden op kunst voor KiKa
Diana Koks fotografeert 
kunstenaars voor kalender
Velsen-Zuid - Nog tot en met 
maandag 24 december kunt u via 
www.dianakok.nl bieden op werk 
van twaalf verschillende Nederland-
se kunstenaars die in het Raadhuis 
van de Kunst exposeren. Beroeps-
fotograaf Diana Kok maakte bo-
vendien van de kunstenaars en hun 
werk foto’s voor een prachtige ka-
lender voor 2008. Dankzij drukke-
rij Scheffer uit Dordrecht bleven de 
kosten beperkt. De opbrengst van de 
kalender en de verkoop komen dan 
ook geheel ten goede aan stichting 
KiKa, Kinderen Kankervrij. De expo-
sitie is nog tot en met maandag 24 
december te zien.
Diana Kok uit Amsterdam werkte 
vorig jaar als fotograaf mee aan een 
kalender voor KiKa. Dit jaar wilde 
ze een eigen project. Dankzij haar 
contacten met verschillende kun-
stenaars kwam dit project tot stand. 
Begin van dit jaar startte zij met 
contact leggen met de kunstenaars 

om hen de bedoeling uit te leggen. 
Ieder zegde graag toe. Pas later in 
het jaar maakte zij de foto’s. Op elke 
pagina van de grote kalender staan 
nu drie foto’s: van het kunstwerk, de 
kunstenaar aan het werk en een foto 
van de kunstenaar apart. De twaalf 
kunstenaars zijn zeer te spreken 
over de foto’s en maakten prachtig 
werk voor de expositie. De meewer-
kende kunstenaars zijn: Ans Mar-
kus, Gerti Bierenbroodspot, Douwe 
Elias, Ruurd Hallema, Astrid Engels, 
Elisabeth Varga, Bas van der Poll, 
Thérèse van Gelder, Sjer Jacobs, 
Hans van Wissen, Charlotte Molen-
kamp en Jan Verschoor.
De kalenders zijn de laatste dagen 
voor de gereduceerde prijs van 15 
euro te koop in het Raadhuis van de 
Kunst. Het raadhuis is zaterdag en 
zondag geopend van 13.00 tot 17.00 
uur en maandag van 10.00 tot 16.30 
uur. Vrijdag is het raadhuis geslo-
ten.

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den 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, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek ‘t 
Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-
5378284
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-

5319148.
Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-
huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  0255-533239 of 06-
54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag 
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG):023-5554764 
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcp-
am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en 
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575, e-
mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstver-
lening: Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en 
rond de woning door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-
16.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie telefonisch bereikbaar via  0255-
519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u 
terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ 
Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tij-
dens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de 
huisarts.

Beeld uit het nieuwe boek van Willem H. Mioojen

Zwervend van kust naar kust
Nieuw boek van
fotograaf Willem Moojen
Regio - Veel Nederlandse zeelieden 
begonnen hun zeemansloopbaan op 
de kustvaart en stapten daarna over 
op de Grote Vaart, maar een groot 
deel van hen bleef hun hele zee-
mansleven de kustvaart trouw. Het 
ongedwongen varen beviel ze goed 
en er heerste een minder strakke 
hierarchie als op de grotere sche-
pen. Het leven op de kustvaarders 
was niet altijd makkelijk, daar heeft 
Moojen al eerder over geschreven, 
maar de schepen en de vaart be-
viel hun goed. En met name over de 
schepen, daar gaat het nieuwe boek 
van Willem H. Moojen over. Niet één 
boek, maar zelfs twee, want er ver-
schijnt tegelijkertijd ook een Engel-
se editie.
De Nederlandse kustvaart bepaalde 
voor een groot deel mede het ge-
zicht van onze koopvaardijvloot de 
afgelopen 75 jaar. Voortgekomen uit 
de Veenkoloniale zeevaart bereikte 
de kustvaart een hoogtepunt in het 
midden van de jaren vijftig met meer 
dan 1000 schepen. In dit boek wor-
den de schepen gevolgd uit de ja-
ren dertig tot heden en zien we dat 
de traditionele coaster plaats maak-
te voor schepen die alsmaar groter 
en groter werden. Ook het beperkte 
vaargebied van de schepen veran-
derde en werd sterk uitgebreid. 
We zien de 300 tonnertjes uit de ja-
ren dertig, de opbouw van de vloot 
na de oorlogsjaren, de gladdekkers 
en shelterdekkers uit jaren vijftig en 
zestig en de kruiplijncoasters, tan-
kers, koelschepen en feedersche-
pen van heden voorbij komen.

Met de nadruk op de vijftiger, zesti-
ger en zeventiger jaren, toen er wer-
kelijk schitterende schepen van de 
werven kwamen.
Aan de hand van foto’s en een ge-
detailleerde beschrijving van de 
schepen zien we stapgewijs hoe het 
type coaster door de jaren heen is 
veranderd.
De schaalvergroting van de schepen 
in de Nederlandse kustvaart maakt 
dat het woord kustvaart eigenlijk 
aan het verdwijnen is. Weinig coas-
ters hebben nog beperkte vaart pa-
pieren, kustvaart van nu, beter kan 
men zeggen Kleine Handelsvaart, 
betekent dat de schepen haast al-
lemaal onbeperkte vaart hebben en 
over de aardbol uit zwerven. 
Het boek bevat een grote varia-
tie aan zwart/wit en kleurenfoto’s 
waarvan sommige groter dan A4 
zijn afgebeeld, het merendeel hier-
van is nog nooit gepubliceerd.
Moojen laat haarscherp met duide-
lijke uitleg de verandering van het 
type coaster aan u voorbij komen. 
De layout van het boek ziet er wer-
kelijk prachtig uit en de foto’s ne-
men u mee terug in de tijd tot het 
heden.
Zwervend van kust naar kust, Ne-
derlandse kustvaart door de jaren 
heen. De verandering van het type 
coaster in de periode 1930-2005. 
ISBN 978-90-8616-029-7
ISBN 978-90-8616-034-1 Engelse 
editie. Formaat 225 x 305 mm, 224 
pagina’s. Genaaid gebonden, rijk 
geïllustreerd met meer dan 400 fo-
to’s. Prijs: 44,95 euro.

Onderzoek naar gang van 
zaken woonwagencentrum
Velsen - De commissie Rekenka-
mer van de gemeente Velsen heeft 
besloten opdracht te geven tot een 
extern onderzoek naar de gang van 
zaken rond de herstructurering van 
het woonwagencentrum Oude Pont-
weg. Medio november 2007 heeft 
het college het werk op het woon-
wagencentrum stilgelegd, omdat er 
omvangrijke financiële problemen 
zijn gerezen bij de voortgang van 
het uitvoeringsproject. Dat is aan-
leiding voor het onderzoek dat de 
commissie Rekenkamer nu laat uit-
voeren. De commissie wil dat er een 
feitenonderzoek naar de juridische, 
financiële en organisatorische as-
pecten en de risico’s wordt uitge-
voerd. Dit onderzoek moet betrek-
king hebben op de periode vanaf de 

voorbereiding van het raadsvoorstel 
van juni 2003 tot en met het besluit 
genomen in de raadsvergadering 
van 29 november 2007. 
Het onderzoek moet in de eer-
ste plaats leiden tot aanbevelingen 
ten aanzien van de conclusies over 
de ontstane situatie. In de tweede 
plaats verwacht de commissie ad-
viezen ten aanzien van de toekom-
stige bestuurlijke, juridische en fi-
nanciële betrokkenheid van de ge-
meente bij de voorzetting van de 
herstructurering woonwagencentra.
De commissie heeft afgesproken 
dat met het oog op de mogelijk ver-
trouwelijke gegevens, gedurende 
de loop van het onderzoek door de 
leden geen mededelingen worden 
gedaan.

Prijswinnaars kleurwedstrijd
Winterefteling weer open
Regio - De Winterefteling heeft za-
terdag 8 december voor de negende 
keer haar deuren geopend voor het 
winters publiek. Naast de gebruike-
lijke attracties en sprookjes is er een 
speciaal aanbod van entertainment 
en lekkernijen in een winters decor. 
Zo is er speeldomein Kinder Win-
ter Wonderland, het IJspaleis met 
schaatsbaan en langlaufbaan ‘t Hij-
gend Hert. De Winterefteling is ge-
opend in de kerstvakantie, van za-
terdag 22 tot en met zondag 6 ja-
nuari, met uitzondering van Nieuw-
jaarsdag. In de weekeinden van 12 
en 13, 19 en 20 en 26 en 27 januari 
is de Winterefteling ook geopend.
Op onze kleurplatenactie van de 

Winterefteling is zeer goed gerea-
geerd. Lezers van De Jutter en De 
Hofgeest uit Velsen en De Schoter 
uit Haarlem-Noord hebben massaal 
hun kinderen aan het kleuren, plak-
ken en versieren gezet. Het resul-
taat was prachtig.
Vier prijswinnaars werden door de 
Winterefteling verrast met een pak-
ketje met vier vrijkaartjes. De geluk-
kige prijswinnaars zijn: Sophie Adri-
aanse, 7 jaar, uit Velserbroek; Chloë 
Vieveen, 6 jaar, uit Haarlem; Christy 
Kelderman, 3 jaar, uit IJmuiden en 
Demi Deiman, 6 jaar, uit IJmuiden.
Wij wensen de prijswinnaars en hun 
familie veel plezier in de Winteref-
teling.

In de kerstvakantie 
naar boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - In de kerstvakantie 
kunnen kinderen weer knutselen op 
informatieboerderij Zorgvrij.
Er kan een heerlijk winterkussen 
worden gemaakt met een lieve koei-
enkop erop.
Dit kost 5 euro en is bedoeld voor 
de iets oudere kinderen. Er kan ook 
een kaars worden versierd. Zo wor-
den deze donkere dagen opgevro-
lijkt. Het knutselen is op 24, 26, 27, 
28 en 31 december en op 2, 3 en 4 
januari van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Er is nog meer te beleven in de boer-
derij. Op de omloop van de boerderij 
is de expositie van de schildersclub 
‘Nat in Nat’ nog te bewonderen. Het 
is ook een mooie tijd om wat door de 
stallen te struinen. De koeien staan 
op stal en worden dagelijks tegen 
het eind van de middag gevoerd en 

gemolken. De boeren zijn dan druk 
aan het werk maar altijd bereid om 
vragen te beantwoorden over het le-
ven in en om de boerderij.
Op zondag 6 januari treedt tussen 
13.00 uur en 15.00 uur de poprock-
groep uit Velserbroek Backstage op. 
Zij hebben een gevarieerd reper-
toire en spelen nummers van on-
der andere de Golden Earing, Lenny 
Gravitz, Van Dik Hout en het Goe-
de Doel.
Informatieboerderij Zorgvrij is in 
de kerstvakantie alle dagen open 
van 09.00 uur tot 17.00 uur, op Eer-
ste Kerstdag en nieuwjaarsdag is de 
boerderij gesloten. De boerderij ligt 
aan de Genieweg 50 in het recre-
atiegebied Spaarnwoude, telefoon 
023–5202828. Zie ook www.recrea-
tienoordholland.nl.

Sigarettendieven
IJmuiden - Onbekenden hebben in 
de nacht van vorige week donder-
dag op vrijdag ingebroken bij een 
winkel aan het Marktplein. Ze reden 
tegen het pand om binnen te ko-
men. Uit de zaak werden onder an-
dere sigaretten weggenomen.
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College van Burgemeester en Wethouders blikt terug en kijkt vooruit

Iedere dag werken aan leefbaar Velsen
Economie, Vervoer en Toerisme
,,Dit jaar hebben we voor het eerst de Economische Agenda vastgesteld”, 
blikt wethouder Arjen Verkaik terug. Deze agenda is samen met het 
bedrijfsleven opgesteld. ,,Door belangrijke zaken in een document te 
benoemen, worden ze ook daadwerkelijk opgepakt en kunnen we de 
resultaten monitoren.” In het kader van de Economische Agenda noemt 
Verkaik de herinrichting van de Kromhoutstraat, de weg naar het strand. 
,,Daarvoor is in de begroting 2008 daadwerkelijk geld gereserveerd om het 
te gaan aanpakken. Eén van de fundamenten van ons collegeprogramma 
is ook de koppeling van economische zaken en sociale zaken. Beide 
portefeuilles kunnen niet zonder elkaar. Het bedrijfsleven heeft nu al moeite 
om handen te vinden die het werk kunnen doen en dat 
probleem wordt alleen nog maar groter. Daar ligt een 
uitdaging. We moeten samen met het bedrijfsleven werken 
aan een zo klein mogelijke frictie tussen vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt. Op dit moment zijn we met twee 
trajecten bezig. Het eerste is het landelijke project Leren en 
Werken, waarbij extra stageplaatsen gecreëerd worden bij 
het bedrijfsleven. We hopen op korte termijn een convenant 
af te kunnen sluiten met bedrijfsleven, onderwijsinstellingen 
en gemeenten om die samenwerking vorm te geven. Ik merk 
aan alles dat de bereidheid tot samenwerken er is, want het 
mes snijdt aan twee kanten. Daarnaast zijn we druk doende 
met het PET-project, waarmee geprobeerd wordt om meer 
jongeren te interesseren voor een technische opleiding. 
Daar heeft het bedrijfsleven in deze regio behoefte aan.” 
,,We hebben in Velsen nauwelijks jeugdwerkloosheid”, vult 
Annette Baerveldt aan. ,,Met 1,6 procent staan we in de 
top 5 van gemeenten met de laagste werkloosheid onder 
jeugd.” Verkaik: ,,Door de werkgelegenheidstructuur ligt de 
werkloosheid hier onder het landelijk gemiddelde. Nadeel 
is wel dat de mensen die een uitkering ontvangen gemiddeld verder van de 
arbeidsmarkt en het maatschappelijke leven afstaan. Die groep heeft extra 
aandacht nodig.”

,,Op het gebied van toerisme hebben we een heel behoorlijk jaar achter 
de rug”, concludeert verantwoordelijk wethouder Annette Baerveldt. ,,In 
2006 hebben we als gevolg van de bezuinigingsoperatie besloten om het 
VVV-kantoor te sluiten. 2007 stond in het teken van het opnieuw optuigen 
van de toeristische promotie. Dat is gelukt, want we hebben weer een 
VVV-agentschap in de bibliotheek. De afspraken met de ATCB, onze nieuwe 
partner op het gebied van toerisme, lopen goed en tevens zijn de banden 
met de toeristische ondernemers aangehaald. Er is een platform ontstaan 
dat met ons meedenkt over hoe we Velsen op de kaart kunnen zetten. We 
zijn op dit moment bezig om het profiel van Velsen aan te scherpen. We 
wonen en werken in een unieke gemeente en dat willen we benadrukken.” 
Wethouder Korf haakt in: ,,Velsen heeft industriële recreatie die je nergens 
anders hebt.” Baerveldt: ,,Inderdaad, mensen komen niet alleen naar Velsen 
voor het strand. Het is de combinatie van strand, havens en de pieren. 
Velsen heeft een stoer profiel: het waait er altijd, je hebt veel 
water en natuurlijk de industrie. Daar spelen we op in. Kijk 
maar naar het convenant dat we onlangs hebben afgesloten 
met de kitebuggy-vereniging. We creëren randvoorwaarden 
voor het beoefenen van spectaculaire buitensporten.”

,,Dit jaar hebben we een duidelijke scheiding aangebracht 
tussen commerciële en niet-commerciële evenementen’’, 
zegt burgemeester Peter Cammaert. ,,De legeskosten voor 
een evenementenvergunning zijn omlaag gegaan en een 
heleboel evenementen die geen commercieel karakter 
hebben, hebben we feitelijk gratis gemaakt. Voor wat betreft 
de gebruiksvergunning, het gedeelte waar de brandweer 
over gaat, zijn de bedragen ook lager geworden. Het zijn 
meer symbolische bedragen geworden. Bovendien kunnen 
evenementen tot 500 bezoekers volstaan met een melding. 
Zij hebben geen evenementenvergunning meer nodig. 
Al deze maatregelen leiden tot minder administratieve 
rompslomp, zowel voor ons als voor de organisatoren.” 
Annette Baerveldt: ,,Velsen heeft weer een uitnodigend 
evenementenbeleid. De afgelopen jaren werkte ons beleid belemmerend. 
Zo is een groot strandvolleybal-toernooi afgehaakt omdat ze in Velsen per 
vierkante meter moesten betalen. En dat zijn nou juist de evenementen 
die passen binnen ons profiel van een stoere strandgemeente. We hopen 
uiteraard dat zo’n organisatie besluit om terug te keren.”

,,Dit jaar is onze rol in de IJmondhaven nog beperkter geworden”, 
constateert Arjen Verkaik. ,,De regie ligt bij Zeehaven IJmuiden. Wat we 
uiteraard nog wel doen is bedrijven interesseren voor de IJmondhaven! In 
principe hebben we Imares behouden voor IJmuiden. De Universiteit van 
Wageningen, waar Imares onder valt, heeft besloten om de vestigingen 
in Yerseke, Den Helder en IJmuiden open te houden. Wij zouden het als 
gemeentebestuur uiteraard fijn vinden als Imares in de IJmondhaven 
uitgroeit tot de hoofdvestiging, zodat Imares en IJmuiden in 
één adem worden genoemd. Dat is goed voor de profilering 
van IJmuiden als vissershaven. Verder ondersteunen wij de 
analyse van het Centraal Plan Bureau (CPB) dat een tweede 
grote zeesluis noodzakelijk is. Over de logistieke inpassing 
van deze zeesluis en de consequenties die dat heeft zal 
goed nagedacht moeten worden.”

,,In het havengebied van IJmuiden hebben we, samen 
het bedrijfsleven, gekeken naar het beter benutten van 
de ruimte”, zegt Annemieke Korf. ,,De bedrijven zijn in 
drie categorieën opgesplitst. We hebben geprobeerd 
de bedrijven in het havengebied in kaart te brengen en 
gekeken hoe we de boel beter kunnen structureren. Dat 
hebben we besproken met de provincie en het bedrijfsleven 
en ligt binnenkort ter besluitvorming bij de gemeenteraad. 
Er ligt straks een document waarin wordt aangegeven 
welke bedrijfsactiviteiten in welke zone mogelijk zijn. We 
willen meer kunnen sturen, zodat we bijvoorbeeld in de 
Kromhoutstraat bedrijven kunnen plaatsen die een raakvlak hebben met 
toerisme.” ,,Ondertussen wordt de verpaupering van het havengebied 
aangepakt”, aldus Arjen Verkaik. ,,We zijn dit jaar in samenwerking met 
Zeehaven IJmuiden, de politie en de Milieudienst IJmond gestart met 
een project om het gebied er beter uit te laten zien. Als je nu gaat kijken 
in het Middenhavengebied, dan ziet je dat er beduidend minder rotzooi 
ligt op straat.” Burgemeester Cammaert: ,,We zijn ook begonnen met het 
aanpakken van illegale bewoning in het havengebied. Mensen die op een 
plek wonen waar dat niet mag, zijn we aan het aanschrijven.” ,,Als er veel 
mensen in een gebied met heel veel milieuregels wonen, dan belemmeren 
zij daardoor het werk”, vult wethouder Korf aan. ,,De haven is echt een 
bedrijvengebied. Dus werken heeft daar prioriteit.”

,,2007 heeft in het teken gestaan van het afblazen van het Centrumplan 
IJmuiden en het opstarten van het plan voor een nieuw Winkelcentrum 

IJmuiden”, zegt Annemieke Korf over het politiek meest besproken 
onderwerp van dit jaar. ,,Het plan is nu eens niet ontstaan achter de 
tekentafel, maar door gesprekken met allerlei betrokkenen. Daar is 
uitgekomen dat het goed is om het stuk tussen de HEMA en het Marktplein 
te vernieuwen. Je krijgt dan twee pleinen met winkels: het Velserduinplein 
en het Marktplein, waar nu het Velserhof staat, met daartussen een 
winkelgebied. Het stuk tussen het Velserduinplein en Plein 1945 moet meer 
een aanloopgebied worden, waarbij we op Plein 1945 vooral horeca willen 
concentreren. Tijdens de ronde tafelgesprekken hebben we met vrijwel alle 
betrokkenen gesproken. Als mensen zich gepasseerd voelden, dan waren ze 
van harte welkom op de publieke tribune. Op die manier konden ze alsnog 

meepraten. De raad heeft in het najaar ingestemd met het 
nieuwe plan. Op dit moment zijn we aan het kijken hoe 
het zit met het vastgoed en de Europese aanbesteding. 
Het is de bedoeling dat we in het voorjaar weten hoe 
we verder kunnen.” Karel Ockeloen vult aan: ,,Van de 
woningen waarvoor dat niet meer nodig is, wordt de Wet 
Voorzieningen Gemeenten (WVG) ingetrokken. Mensen 
die hun woning willen verkopen hoeven die niet meer eerst 
aan de gemeente aan te bieden. We hebben de WVG wel 
verlengd voor het gebied achter de HEMA. De bewoners 
weten dat ook.”

Annette Baerveldt: ,,Dit college wil heel graag 
hoogwaardig openbaar vervoer in Velsen. Gelukkig 
hebben we een medestander gevonden in de provincie 
Noord-Holland, wat erg prettig is omdat zij uiteindelijk 
over het openbaar vervoer gaan. Dit jaar zijn we alle 
wijken in geweest waar de lijn doorheen moet. Aan de 
hand van de participatie wordt nu bekeken hoe de lijn 
zou moeten lopen: wat is de meest optimale route? De 

lightrailvariant is naar mening van de provincie niet haalbaar, omdat daarbij 
niet kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden. Met een 
snelbus, een opwaardering van lijn 75, kan dat wel.” ,,Uiteindelijk is het 
de bedoeling dat Velsen onderdeel gaat uitmaken van het netwerk van 
hoogwaardig openbaar vervoer”, legt Arjen Verkaik uit. ,,Er moeten straks 
drie hov-lijnen door onze gemeente gaan lopen: lijn 82 vanuit Amsterdam, 
lijn 73 van Haarlem naar Beverwijk en lijn 75 vanuit Haarlem. De inspanning 
van Hoogwaardig Openbaar Vervoer mag geen negatieve consequenties 
hebben voor het overige verkeer.”  Baerveldt: ,,Begin volgend jaar moet er 
meer duidelijk zijn over de tracékeuze. In IJmuiden liggen meerdere opties 
op tafel, in de andere kernen zijn het er vaak maar twee. De tracékeuze zal 
samenhangen met andere ontwikkelingen, zoals die van Winkelcentrum 
IJmuiden en de campus. Uiteraard worden ook de vervoerswaarden in 
kaart gebracht. Je kunt natuurlijk wel een prachtig tracé bedenken, maar 
als er vervolgens niemand instapt heeft het nog geen zin. Vooruitlopend 
op de tracékeuze hebben we gezegd dat we geen vrije busbaan door de 
kernen willen. We willen investeren in goede doorstroming, een hogere 
gemiddelde snelheid van de bus, opwaardering van haltes en een goed 

informatiesysteem voor reizigers.”

Leefbaarheid en Dienstverlening
,,Uit onderzoeken blijkt dat de inwoners van Velsen best 
tevreden zijn over de publieke dienstverlening, maar er 
zijn nieuwe ontwikkelingen waar we op vooruit moeten 
lopen”, aldus Karel Ockeloen. ,,Recent is de Commissie 
Jorritsma tot de conclusie gekomen dat de gemeente 
het loket moet worden voor alle overheidsdiensten, dus 
ook voor de Provincie, de Waterschappen en het Rijk. 
Op dit moment komt iedere inwoner gemiddeld één 
keer per jaar bij de gemeente. Voor Velsen gaat het nu 
dus om ongeveer 70.000 klantcontacten per jaar. Als 
we de dienstverlening voor alle overheden gaan doen, 
wordt dat een veelvoud aan contacten. Om dit goed 
te kunnen behappen moet een zwaar accent komen 
te liggen op de digitale dienstverlening. Bij banken 
bijvoorbeeld is het al heel gebruikelijk dat je je bankzaken 
per computer regelt, dus waarom niet bij de overheid? 
Uiteraard blijven de kanalen als baliebezoek, post en 

telefoon gewoon bestaan. In januari gaan we beginnen met een figuurlijke 
verbouwing van onze organisatie. Nu levert het nog wel eens irritatie op 
dat mensen lang moeten wachten op het antwoord op een betrekkelijk 
eenvoudige vraag. In 2010 moeten we een nieuwe en goed ingeregelde 
afdeling Publieksdienstverlening hebben die zoveel als mogelijk is snel alle 
contacten met inwoners, organisaties en bedrijven kan afhandelen. Onze 
samenleving, onze klanten, mogen niets merken van het omvormen van 
onze dienstverleningsprocessen.”

,,De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Dienstverlening (WMO) 
verloopt in Velsen erg goed”, stelt Margo Bokking vast. ,,Tot nu toe zijn er 
nauwelijks klachten binnengekomen over het WMO-loket. Er is wel een 
enquête geweest waarin het tegendeel wordt beweerd, maar dat vinden 

wij vanwege de gehanteerde methode geen representatief 
onderzoek. Je ziet aan de cijfers dat er steeds meer 
mensen aan het loket komen. Onze mensen doen het 
werk met veel inzet en veel plezier. Ze zijn uitstekend op 
de hoogte van de ontwikkelingen in zorg en welzijn. Zo 
is Velsen de eerste gemeente in Noord-Holland die haar 
medewerkers een cursus laat volgen over het omgaan met 
mensen met een psychische achtergrond. In feite is de 
WMO een participatiewet. Dat betekent dat mensen met 
een beperking als volwaardig burger mee moeten kunnen 
draaien in de samenleving. Om dat te bewerkstelligen 
moeten vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund worden. 
De in 2007 geïnstalleerde WMO-raad geeft het college 
gevraagd en ongevraagd advies over zaken die betrekking 
hebben op de WMO. Het is een heel enthousiaste club 
die bestaat uit mensen van belangenorganisaties. Als er 
ook maar iets over de WMO in de gemeenteraad aan de 
orde komt, dan zit bijna de hele WMO-raad op de publieke 
tribune. Daaruit blijkt dat ze heel betrokken zijn bij de 

uitvoering van de WMO. Eigenlijk is dat vanaf het begin zo geweest. Dat 
waardeer ik enorm.”

,,Voor het zomerreces heeft de raad ingestemd met het Wijkgericht 
Werken nieuwe stijl”, vervolgt Bokking. ,,De nieuwe aanpak houdt in dat 
instellingen, bedrijven, scholen en bewoners actief betrokken worden bij 
het leefbaar houden van de wijk. Het Wijkplatform is ook een belangrijke 
schakel, want daarin zitten mensen die zich voor hun wijk inzetten en 
speciale antennetjes hebben voor zaken die er spelen. Het is de bedoeling 
om samen met de instellingen, bedrijven, scholen en bewoners iedere twee 
jaar tot een Wijkplan te komen. Het is van belang dat mensen die erbij 
betrokken zijn elkaar blijven aanspreken op de afspraken uit het plan. En het 
Wijkplatform houdt alles in de gaten. Voor de zomer zijn we in Velserbroek 
en Zee- en Duinwijk gestart met een pilot. Omdat wij nog geen regisseur 
hebben wordt de kar momenteel getrokken door Woningbouwcorporatie 

Kennemerhave (Velserbroek) en Woningbedrijf Velsen (Zee- en Duinwijk). 
Het is de bedoeling dat de ervaring uit de pilotwijken gedeeld wordt met 
andere wijken die willen aanhaken. Daarmee wil ik aangeven dat het 
Wijkgericht Werken echt vanuit de wijken zelf moet komen”

,,Nadat Het Terras in maart was afgebrand hebben wij ons enorm 
ingespannen om goed onderdak te vinden voor de Parnassiaschool”, blikt 
Margo Bokking terug op het drama in Santpoort-Noord. ,,Direct daarna zijn 
we in goed overleg met het bestuur van Het Terras naar een vervangende 
locatie gaan zoeken. Dat is mogelijk gebleken in het oude MTS-gebouw. 
De mensen zijn daar heel erg gelukkig mee. Toen dat geregeld was, zijn we 
gaan kijken waar we Het Terras weer konden opbouwen. Eind november 
is duidelijk geworden dat het mogelijk is om Het Terras op de oude plaats 
terug te zetten.”

,,De problemen op Het Asfalt, een plein in Velserbroek waar veel overlast 
was van hangjongeren, hebben we dit jaar heel breed opgepakt”, aldus 
Annette Baerveldt. ,,Niet alleen met de politie, maar ook de afdeling Beheer 
Openbare Ruimte heeft een steentje bijgedragen. Er is het nodige gedaan 
aan handhaving en de verlichting op het plein. Daarnaast heeft Stichting 
Welzijn Velsen extra activiteiten ontplooid voor jongeren in Velserbroek. 
De overlast is daardoor behoorlijk afgenomen. Maar jeugdbeleid is 

natuurlijk meer dan Het Asfalt. Er wordt vaak gedacht dat jeugd alleen 
overlast veroorzaakt, maar dat gebeurt slechts door een klein percentage. 
Met 95 procent van de jeugd gaat het prima. In de nota Jeugdbeleid gaan 
we uit van talentontwikkeling en ontplooiing van de jeugd. We hebben 
dus gekozen voor een positieve insteek. In de nota is aandacht voor 
jeugdbeleid in de meest brede zin van het woord. Dat is voor het eerst, want 
voorheen waren onderwerpen die betrekking hebben op jeugd verdeeld 
over verschillende portefeuilles. Er gebeurde heel veel, maar het was erg 
versnipperd. Wij hebben geprobeerd om koppelingen te maken. Overigens 
wordt dat ook steeds door het rijk gezegd: je moet als gemeente kiezen voor 
een ketenaanpak in plaats van steeds maar anticiperen op incidentjes. Dat 
hebben we dus gedaan.”

,,Dit jaar hebben we een beleidsplan over inburgering vastgesteld’’, 
vertelt Arjen Verkaik. ,,Het college geeft prioriteit aan het benaderen van 
allochtone vrouwen die een achterstand hebben. Dat heeft ook te maken 
met het jeugdbeleid, want als je de opvoeders onderdeel laat uitmaken 
van de Nederlandse maatschappij, dan gaat het in een later stadium 
met de kinderen ook beter. Inburgeren kun je het beste regelen via de 

allochtonenorganisaties zelf, want dat is een vertrouwde omgeving. Zo zijn 
we in gesprek met de Kuba Moskee om samen een deel van de doelgroep 
te bereiken. We hopen dat mensen op die manier enthousiast worden om 
iets aan inburgering te gaan doen. Daarnaast hebben we natuurlijk het 
reguliere inburgeringstraject, bijvoorbeeld van een uitkeringsgerechtigde 
die nog niet het niveau heeft om in te stromen op de arbeidsmarkt. Het 
gaat dan voornamelijk om taalscholing en maatschappelijke educatie. In 
Velsen voldoen ongeveer 700 personen mogelijk nog niet voldoende aan de 
inburgeringseisen van de Wet Inburgering.”

,,Het feit dat we in Velsen een leefbaarheidsmonitor hebben, is een grote 
verworvenheid”, stelt burgemeester Peter Cammaert vast. ,,We beschikken 
over een instrument waarmee we kunnen bepalen waar de knelpunten 
zitten. De uitkomsten kunnen vervolgens gebruikt worden voor bijvoorbeeld 
Wijkgericht Werken en jeugdbeleid. We meten aspecten die voor een buurt 
belangrijk zijn, zoals het veiligheidsgevoel, sociale samenhang en of een 
wijk schoon genoeg is. Maar ook de dienstverlening van de gemeente 
wordt tegen het licht gehouden. Uit de jongste leefbaarheidsmonitor 
blijkt dat mensen zich in Velsen veilig voelen en dat ze tevreden zijn over 
de dienstverlening van de gemeente. Op dat punt scoren we een 6,8 en 
dat is voor landelijke begrippen een hoog cijfer. Aandachtspunt blijft het 
omgaan met opmerkingen en klachten, maar daar wordt in het kader van 

de veranderingen in de publieke dienstverlening (zie elders op deze pagina) 
hard aan gewerkt.”

,,Naast alle reguliere kanalen voor gemeentelijke communicatie, zoals de 
publieke dienstverlening, participatie en inspraak en de persconferentie, zijn 
we dit jaar gestart met een wekelijkse informatiepagina in de Jutter en de 
Hofgeest en uitbreiding van de informatievoorziening en dienstverlening op 
de website”, vervolgt Peter Cammaert. ,,Met onze website zijn we ook flink 
gestegen op de landelijke ranglijst. Als het gaat om de directe communicatie 
tussen college en burger, dan kan ik melden dat de wekelijkse spreekuren 
goed bezocht worden. Een heel belangrijk middel om zicht te krijgen 
hoe je als gemeente functioneert. Maar de persoonlijke contacten doen 
we natuurlijk niet alleen op tijdens de spreekuren. De collegeleden gaan 
heel veel de wijk in. We komen overal en nergens.” AnneMieke Korf: ,,Bij 
mij komen ook heel veel mensen langs die met ideeën rondlopen. Die 
bijvoorbeeld een stuk grond hebben en daar iets mee willen doen, maar niet 
precies weten welke weg ze moeten bewandelen. Het zijn bij mij dus niet 
alleen mensen die ergens tegenaan lopen.”

Stedelijke Ontwikkeling
,,Er staat in Velsen veel te gebeuren op het gebied van stedelijke 
ontwikkeling”, aldus AnneMieke Korf. ,,In het afgelopen jaar zijn we daar 
op allerlei niveaus mee bezig geweest. We hebben het Waterlandoverleg 
gehad en ik ben met de woningcorporaties in gesprek geweest over de 
prestatieafspraken. Die elementen samen zorgen ervoor dat je als gemeente 
kunt vernieuwen. We zijn momenteel op een heleboel plekken bezig, waarbij 
de ene plek verder in ontwikkeling is dan de andere. Dat zie je bijvoorbeeld 
in Zeewijk. Daar zijn de grote bouwprojecten bijna afgerond. Maar er zijn 
ook plekken waar men staat te popelen om te starten, zoals bijvoorbeeld 
in Oud-IJmuiden. Dat is een heel speciale plek omdat IJmuiden daar 
zijn oorsprong vindt. De mensen die aan de wieg van het 
Noordzeekanaal, de visserij en de industrie stonden, hebben 
in die wijk gewoond. Daarnaast is Oud-IJmuiden voor veel 
mensen de eerste kennismaking met Nederland of de 
plek waar ze ons land verlaten. Het is ook de plek waar 
havenactiviteiten, industrie en wonen onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. Daardoor was het erg gecompliceerd 
om het project rond te krijgen. We hebben in Oud-IJmuiden 
met allerlei regels en wetten te maken. Het klinkt raar, 
maar gelukkig waait het vaak in deze hooggelegen wijk. 
Daardoor is de invloed van de industrie beperkt. Toen we 
gingen meten bleek het ontzettend mee te vallen met de 
milieuoverlast. Dat maakt het mogelijk om in Oud-IJmuiden 
woningen af te breken en er nieuwe woningen voor in de 
plaats te bouwen, waarbij telkens de nadruk wordt gelegd 
op het behoud van de karakteristieke uitstraling van deze 
wijk. Zo zal het Thalia Theater een centrale plek gaan 
krijgen, compleet met een plein en grand café.”

,,In Velsen-Noord heb je dezelfde spanning tussen 
industrie en wonen als in Oud-IJmuiden”, zegt AnneMieke Korf over het 
meest noordelijk gemeentedeel. ,,Dit jaar hebben we ook in Velsen-Noord 
een aantal stedelijke ontwikkelingsprojecten in gang gezet. Het vliegwiel 
moet daar nog wel flink op gang komen, maar de eerste stappen zijn 
gezet. Het vrachtverkeer verdwijnt binnenkort definitief uit de woonwijk 
en op het Stratingplantsoen zijn dit jaar nieuwe woningen verrezen. In het 
proces van stedelijke ontwikkeling kunnen we overigens niet zonder de 
woningbouwcorporaties. Een groot deel van de woningen is in de jaren 
’50 gebouwd en moet dus vernieuwd worden. Je merkt dat de corporaties 
bereid zijn om veel middelen in te zetten. Gemeente en corporaties hebben 
in dat proces duidelijk hetzelfde doel, namelijk de wijken weer van deze tijd 
te maken. Daar ben ik natuurlijk erg blij mee.”

,,De Binnenhaven, de nieuwe wijk op het voormalige ziekenhuisterrein 
aan de Zeeweg, wordt een plek waar wonen, zorg en welzijn hand in hand 
gaan”, aldus Margo Bokking. ,,Op dit moment wordt nog gesproken over 
de invulling van de wijk. Het is de bedoeling om een integraal zorggebied 
te creëren waar mensen uit heel Velsen terecht kunnen. In combinatie 
met welzijnsvoorzieningen en kinderopvang zal De 
Binnenhaven een plek moeten worden waar een brede 
aantrekkingskracht van uit gaat. Maar er komen ook 
voorzieningen op wijkniveau, zoals wijksteunpunt De Delta 
en buurtcentrum De Spil. Ik ben ervan overtuigd dat Velsen 
er met De Binnenhaven een hele nuttige en mooie wijk bij 
krijgt.’’

,,Ik ben blij dat de gemeenraad heeft ingestemd met 
een hernieuwd onderzoek naar de ontwikkeling van een 
multifunctionele accommodatie op Groot Helmduin’’, 
reageert Margo Bokking op het raadsbesluit van vorige 
week. ,,Er wordt gesproken over een tekort van 4,5 miljoen 
euro, maar ik wil heel nadrukkelijk zeggen dat we dat 
geld nog niet hebben uitgegeven. Het is een tekort op 
de planning. Dat is een voordeel, want daarmee geven 
we onszelf de tijd om andere mogelijkheden te bekijken. 
De raad heeft mij eerder dit jaar opgedragen om de 
woningbouwcorporaties te vragen of zij een rol willen spelen 
bij de ontwikkeling van Groot Helmduin. Ze willen graag met 
ons meedenken, maar financieel vergt het flink wat rekenwerk. Daar is tijd 
voor nodig. Waarom we de corporaties niet eerder bij de plannen hebben 
betrokken? Omdat wij er, als gemeente, van uit gingen dat we het complex 
zelf konden neerzetten. Dat baseerden we op het verkrijgen van subsidies 
en de verkoop van grond als gevolg van het verplaatsen van scholen. 
Achteraf gezien is bij de berekeningen uitgegaan van onterechte aannames. 
Gelukkig is dat tijdig aan het licht gekomen. Dat de scholen zo lang in 
onzekerheid zitten, vinden wij natuurlijk vervelend. Maar het zijn de scholen 
zelf die hebben aangegeven dat ze zich, in combinatie met kinderopvang, op 
Groot Helmduin zouden willen vestigen. Toen ontstond het idee om tevens 
de welzijnstaken in de planning mee te nemen (De Dwarsligger) en zo is het 
eigenlijk uitgegroeid tot een multifunctionele gedachte. De scholen blijven in 
die richting denken, maar de uitwerking heeft meer tijd nodig. Uiteraard zijn 
we wel aan het kijken hoe we de scholen kunnen helpen 
om de komende periode te overbruggen, want als het plan 
doorgaat zal het nog zeker drie tot vier jaar duren voordat 
de scholen over kunnen. Voor de zomer van 2008 moet 
duidelijk zijn of het project Groot Helmduin door kan gaan.”

,,In 2006 heeft een aantal belangrijke partijen, waaronder 
het Ministerie van LNV, het Hoogheemraadschap, 
natuurorganisaties en de provincie, een convenant 
ondertekend die de uitvoering van de Kustvisie IJmuiden
mogelijk maakt. Daarnaast is duidelijk geworden dat de 
kustveiligheid voor de komende decennia gewaarborgd is, 
zodat de weg vrij is voor het verder ontwikkelen van het 
gebied rond de Kennemerboulevard.” Projectwethouder 
Annette Baerveldt geeft aan dat er op dit moment 
wordt gewerkt aan het ontvlechten van de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid in het gebied; de gemeente Velsen 
treedt terug uit Kennemerstrand BV. ,,We willen graag 
dat het hele plan uitgevoerd wordt, dus niet alleen de 
gebouwen die geld opleveren. Om dat te kunnen waarborgen is het zaak 
dat we geen directe bemoeienis en belangen meer hebben. Daarom is 
de bestuurlijke ontvlechting erg belangrijk. Dit college wil de Kustvisie zo 
snel als mogelijk is realiseren. Daarom wordt er nu hard doorgewerkt aan 
het bestemmingsplan dat nodig is om de Kustvisie uit te kunnen voeren. 
Wij verwachten het bestemmingsplan in 2008 aan de gemeenteraad ter 
besluitvorming voor te kunnen leggen.”

Resultaten
,,De gemeenteraad heeft begin juni ingestemd met het voorstel om 
Landgoed Beeckestijn te ruilen voor gronden in Velserbroek”, zegt 
Annette Baerveldt over de afronding van dit zware dossier. ,,Beeckestijn 
is door de grondruil in handen gekomen van de Dienst Landelijk Gebied, 
een onderdeel van het Ministerie van LNV, die het landgoed op haar 
beurt zal doorverkopen aan Natuurmonumenten. Eén van de belangrijkste 

voorwaarden was de openbare en gratis toegankelijkheid van Beeckestijn. 
Die blijft nu gewaarborgd. We zijn blij dat het op deze manier gegaan is. In 
de vorige raadsperiode was de ruil tegen gronden in Velserbroek geopperd. 
We hebben dat verder onderzocht en kwamen tot de conclusie dat het 
haalbaar was.”

,,Forteiland roept bij mij de associatie op van een Tom & Jerry-tekenfilm”, 
aldus Karel Ockeloen. ,,Je ziet dat de aanpak in feite goed is, maar dat er 
aan het einde telkens iets misgaat. Vervolgens gaat de oude aanpak over 
boord en wordt er een geheel nieuw systeem in stelling gebracht. Aan het 
begin van deze raadsperiode heeft de raad ons opgedragen om Forteiland 

af te stoten. We hebben toen een nul-meting laten maken 
om te kijken hoe de vork in de steel zat. Daaruit bleek 
dat er een aantal meevallers was, maar ook een aantal 
tegenvallers. Naar aanleiding van die nul-meting hebben 
we gekozen voor een doorstart van de Stichting Exploitatie. 
De belangrijkste gebruiker van het eiland, PBN Sport & 
Adventure, was bereid om te participeren in de stichting, 
mede omdat zij daardoor hun eigen investeringen veilig 
kunnen stellen. Dat leverde een win-win situatie op. In 
feite keren we terug naar de situatie met een stichting die 
de exploitatie van Forteiland regelt en een gemeente die 
daar, vanwege de subsidierelatie, op afstand toezicht op 
houdt. Als gemeente hebben we destijds 3,6 miljoen in 
het eiland gestoken. Dat geld kunnen we misschien op 
termijn terugverdienen. Voor volgend jaar wordt er al een 
sluitende exploitatie verwacht, het jaar erna zou er best 
winst gemaakt kunnen worden. In de boeken staat het 
bedrag van 3,6 miljoen vermeld als renteloze lening aan 
de Stichting Exploitatie. Dat heeft als bijkomend voordeel 
dat het eiland niet zonder meer verkocht kan worden aan 

een andere marktpartij.” Annette Baerveldt hoopt dat het Forteiland alsnog 
zal uitgroeien tot een toeristische attractie: ,,Er zijn verregaande plannen 
voor een waterverbinding tussen de Kop van de Haven, Forteiland en het 
Noorderstrand. Op dit moment is het wachten op de vergunning voor een 
aanlegsteiger bij de Noordpier, en daar gaat Rijkswaterstaat over. Het was 
de bedoeling dat de watertaxi in september zou gaan varen, maar dat is niet 
gelukt. De hoop is nu gevestigd op het voorjaar.”

,,Het college vindt betaald voetbal in Velsen erg belangrijk”, zegt 
AnneMieke Korf. ,,Het is een onderdeel van onze cultuur en er genieten 
veel mensen van. Daarom doen wij ons best om, zoals de gemeenteraad 
ons heeft opgedragen, op een goede manier met StormvogelsTelstar om 
te gaan. We willen goede voorwaarden scheppen om betaald voetbal in 
Velsen ook in de toekomst mogelijk te maken. Het college heeft een aantal 
weken terug het principebesluit genomen om de grond van de oude 
westtribune in erfpacht te geven aan projectontwikkelaar Midreth. Voordat 
de gemeenteraad wordt geïnformeerd dienen nog enkele zaken te worden 
afgestemd met Midreth. In het begin van 2008 zal het principevoorstel 

worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de 
gemeenteraad met dat principevoorstel heeft ingestemd, 
dan zijn StormvogelsTelstar en Midreth weer aan zet.” 
Annette Baerveldt vult aan dat het college naast topsport 
ook breedtesport belangrijk vindt. ,,Dit jaar verliepen de 
projecten van de breedtesportimpuls succesvol. Het project 
om ouderen aan het bewegen te krijgen (GALM) had een 
grote opkomst, onder andere van onze collega Karel. En 
onlangs heb ik de vijfhonderdste jeugdsportpas uit kunnen 
delen. In korte tijd werd dit een enorm succes. Ook voor de 
projecten om de clubs verenigingsondersteuning te bieden 
blijken te voorzien in een behoefte.”

,,Er is dit jaar veel gebeurd op het gebied van 
rampenbestrijding en crisisbeheersing”, blikt 
burgemeester Cammaert terug op het jaar waarin een 
trawler uitbrandde, in verschillende openbare gebouwen 
asbest werd aangetroffen en bommen werden ontmanteld. 
,,De incidenten hebben een grote druk gelegd op de 
organisatie. Ik heb grote bewondering voor de manier 

waarop we dat met elkaar getackeld hebben. Dan heb ik het niet alleen 
over de ambtelijke organisatie, maar ook over de bestuurlijke kant. We 
kregen het er naast onze reguliere werkzaamheden ‘even bij’. Dat heb je 
nu eenmaal met incidenten. De belangrijkste les die we hebben geleerd is 
dat de communicatie in het kader van de rampenbestrijding beter moet. 
Dat kwam vooral met de scheepsbrand naar voren. We moeten sneller naar 
buiten kunnen treden met informatie. Daar wordt achter de schermen hard 
aan gewerkt.”

,,In 2003 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herinrichting van het 
woonwagencentrum in Velsen-Zuid”, zet AnneMieke Korf de feiten 
op een rij. ,,Naar aanleiding daarvan is men aan de slag gegaan. Echter, 
tijdens het proces bleek dat planning en uitvoering niet met elkaar in 

evenwicht waren. We hebben de gemeenteraad daarom 
om meer geld moeten vragen. Ik ben blij dat de raad 
heeft gezegd dat de herinrichting door kan gaan. De 
problemen bij het woonwagenkamp zijn overigens aan 
het licht gekomen omdat we op een andere manier naar 
onze begroting gingen kijken”, legt AnneMieke Korf uit. 
,,We zijn nu bij meerdere projecten de administratie aan 
het doorlichten. Dat zorgt in sommige gevallen voor een 
andere werkelijkheid. Vroeger mochten de afdelingen veel 
projecten afhandelen binnen de eigen afdelingsbudgetten. 
Dat hebben wij een halt toegeroepen, omdat wij vinden dat 
het project altijd binnen het projectbudget moet worden 
uitgevoerd. Daarmee hebben we lucht uit de begroting 
geperst.”

,,We hebben in het gemeentehuis allerlei potjes waar 
dingen uit betaald worden”, vult Karel Ockeloen aan. ,,Soms 
zijn dat potjes waar jaarlijks geld in gestopt wordt. Maar 
soms zijn het potjes waar, via de begroting, voor één jaar 

geld in wordt gestopt. Als dat potje leeg is, dan kun je niks meer doen. Tenzij 
je de raad om een nieuw potje vraagt. Dat zijn de spelregels zoals wij die 
momenteel in het gemeentehuis hanteren. We hebben geconstateerd dat 
er jaarlijks potjes gevuld werden, zonder dat ze gebruikt werden. Toen we 
in 2006 begonnen, waren we genoodzaakt de begroting voor 2007 ‘even 
snel’ op te stellen. Dit jaar hebben we de hele administratie doorgelicht. Dat 
heeft geresulteerd in een aanpassing van de werkwijze. Er is een betere 
communicatie ontstaan tussen de afdelingen. In het verlengde daarvan 
hebben we ook gekeken naar de verschillende potjes. Alle overbodige 
potjes hebben we leeggemaakt. We hebben ook de vaste begrotingsposten 
onder de loep genomen. In sommige gevallen moest er wat bij, maar in veel 
gevallen konden we het met minder af. Daardoor hebben we het structurele 
tekort van 3 miljoen euro kunnen oplossen. In feite hebben we realistischer 
begroot. Het maakt de situatie er een stuk transparanter op, denken wij.”

‘Ik wens dat ik samen met 
de mensen in de wijken in 
2007 verder kan werken aan 
het verder verbeteren van 
onze samenleving’

Margo Bokking

‘Ik wens alle bedrijven, 
inwoners en organisaties het 
Velsense elan toe, dat er toe 
bijdraagt dat iedereen zijn 
verantwoordelijkheid neemt 
om bij te dragen aan de 
kansen die Velsen heeft en 
die met elkaar een leefbare 
samenleving creëren’

Arjen Verkaik

‘Ik wens de inwoners van 
Velsen, net als wij dat als 
college ervaren, door het 
huis op orde te hebben, 
veel plezier en geluk in het 
nieuwe jaar’

Karel Ockeloen

‘Ik wens iedereen veel ener-
gie toe om volgend jaar een 
nog leuker leven te hebben’

AnneMieke Korf

‘Ik wens iedereen een 
bruisend en sportief 2008 
toe en daar wil ik samen 
met u aan werken’

Annette Baerveldt

‘Ik wens de inwoners 
van Velsen toe dat onze 
gemeente levendig en 
leefbaar blijft en dat het 
college in het komende jaar 
samen met haar inwoners 
een voorspoedig, gezond 
en gelukkig Velsen kan 
bereiken’

Peter Cammaert

Van links naar rechts: Arjen Verkaik, Margo Bokking, Peter Cammaert, Annette Baerveldt, Karel Ockeloen en AnneMieke Korf
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College van Burgemeester en Wethouders blikt terug en kijkt vooruit

Iedere dag werken aan leefbaar Velsen
Economie, Vervoer en Toerisme
,,Dit jaar hebben we voor het eerst de Economische Agenda vastgesteld”, 
blikt wethouder Arjen Verkaik terug. Deze agenda is samen met het 
bedrijfsleven opgesteld. ,,Door belangrijke zaken in een document te 
benoemen, worden ze ook daadwerkelijk opgepakt en kunnen we de 
resultaten monitoren.” In het kader van de Economische Agenda noemt 
Verkaik de herinrichting van de Kromhoutstraat, de weg naar het strand. 
,,Daarvoor is in de begroting 2008 daadwerkelijk geld gereserveerd om het 
te gaan aanpakken. Eén van de fundamenten van ons collegeprogramma 
is ook de koppeling van economische zaken en sociale zaken. Beide 
portefeuilles kunnen niet zonder elkaar. Het bedrijfsleven heeft nu al moeite 
om handen te vinden die het werk kunnen doen en dat 
probleem wordt alleen nog maar groter. Daar ligt een 
uitdaging. We moeten samen met het bedrijfsleven werken 
aan een zo klein mogelijke frictie tussen vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt. Op dit moment zijn we met twee 
trajecten bezig. Het eerste is het landelijke project Leren en 
Werken, waarbij extra stageplaatsen gecreëerd worden bij 
het bedrijfsleven. We hopen op korte termijn een convenant 
af te kunnen sluiten met bedrijfsleven, onderwijsinstellingen 
en gemeenten om die samenwerking vorm te geven. Ik merk 
aan alles dat de bereidheid tot samenwerken er is, want het 
mes snijdt aan twee kanten. Daarnaast zijn we druk doende 
met het PET-project, waarmee geprobeerd wordt om meer 
jongeren te interesseren voor een technische opleiding. 
Daar heeft het bedrijfsleven in deze regio behoefte aan.” 
,,We hebben in Velsen nauwelijks jeugdwerkloosheid”, vult 
Annette Baerveldt aan. ,,Met 1,6 procent staan we in de 
top 5 van gemeenten met de laagste werkloosheid onder 
jeugd.” Verkaik: ,,Door de werkgelegenheidstructuur ligt de 
werkloosheid hier onder het landelijk gemiddelde. Nadeel 
is wel dat de mensen die een uitkering ontvangen gemiddeld verder van de 
arbeidsmarkt en het maatschappelijke leven afstaan. Die groep heeft extra 
aandacht nodig.”

,,Op het gebied van toerisme hebben we een heel behoorlijk jaar achter 
de rug”, concludeert verantwoordelijk wethouder Annette Baerveldt. ,,In 
2006 hebben we als gevolg van de bezuinigingsoperatie besloten om het 
VVV-kantoor te sluiten. 2007 stond in het teken van het opnieuw optuigen 
van de toeristische promotie. Dat is gelukt, want we hebben weer een 
VVV-agentschap in de bibliotheek. De afspraken met de ATCB, onze nieuwe 
partner op het gebied van toerisme, lopen goed en tevens zijn de banden 
met de toeristische ondernemers aangehaald. Er is een platform ontstaan 
dat met ons meedenkt over hoe we Velsen op de kaart kunnen zetten. We 
zijn op dit moment bezig om het profiel van Velsen aan te scherpen. We 
wonen en werken in een unieke gemeente en dat willen we benadrukken.” 
Wethouder Korf haakt in: ,,Velsen heeft industriële recreatie die je nergens 
anders hebt.” Baerveldt: ,,Inderdaad, mensen komen niet alleen naar Velsen 
voor het strand. Het is de combinatie van strand, havens en de pieren. 
Velsen heeft een stoer profiel: het waait er altijd, je hebt veel 
water en natuurlijk de industrie. Daar spelen we op in. Kijk 
maar naar het convenant dat we onlangs hebben afgesloten 
met de kitebuggy-vereniging. We creëren randvoorwaarden 
voor het beoefenen van spectaculaire buitensporten.”

,,Dit jaar hebben we een duidelijke scheiding aangebracht 
tussen commerciële en niet-commerciële evenementen’’, 
zegt burgemeester Peter Cammaert. ,,De legeskosten voor 
een evenementenvergunning zijn omlaag gegaan en een 
heleboel evenementen die geen commercieel karakter 
hebben, hebben we feitelijk gratis gemaakt. Voor wat betreft 
de gebruiksvergunning, het gedeelte waar de brandweer 
over gaat, zijn de bedragen ook lager geworden. Het zijn 
meer symbolische bedragen geworden. Bovendien kunnen 
evenementen tot 500 bezoekers volstaan met een melding. 
Zij hebben geen evenementenvergunning meer nodig. 
Al deze maatregelen leiden tot minder administratieve 
rompslomp, zowel voor ons als voor de organisatoren.” 
Annette Baerveldt: ,,Velsen heeft weer een uitnodigend 
evenementenbeleid. De afgelopen jaren werkte ons beleid belemmerend. 
Zo is een groot strandvolleybal-toernooi afgehaakt omdat ze in Velsen per 
vierkante meter moesten betalen. En dat zijn nou juist de evenementen 
die passen binnen ons profiel van een stoere strandgemeente. We hopen 
uiteraard dat zo’n organisatie besluit om terug te keren.”

,,Dit jaar is onze rol in de IJmondhaven nog beperkter geworden”, 
constateert Arjen Verkaik. ,,De regie ligt bij Zeehaven IJmuiden. Wat we 
uiteraard nog wel doen is bedrijven interesseren voor de IJmondhaven! In 
principe hebben we Imares behouden voor IJmuiden. De Universiteit van 
Wageningen, waar Imares onder valt, heeft besloten om de vestigingen 
in Yerseke, Den Helder en IJmuiden open te houden. Wij zouden het als 
gemeentebestuur uiteraard fijn vinden als Imares in de IJmondhaven 
uitgroeit tot de hoofdvestiging, zodat Imares en IJmuiden in 
één adem worden genoemd. Dat is goed voor de profilering 
van IJmuiden als vissershaven. Verder ondersteunen wij de 
analyse van het Centraal Plan Bureau (CPB) dat een tweede 
grote zeesluis noodzakelijk is. Over de logistieke inpassing 
van deze zeesluis en de consequenties die dat heeft zal 
goed nagedacht moeten worden.”

,,In het havengebied van IJmuiden hebben we, samen 
het bedrijfsleven, gekeken naar het beter benutten van 
de ruimte”, zegt Annemieke Korf. ,,De bedrijven zijn in 
drie categorieën opgesplitst. We hebben geprobeerd 
de bedrijven in het havengebied in kaart te brengen en 
gekeken hoe we de boel beter kunnen structureren. Dat 
hebben we besproken met de provincie en het bedrijfsleven 
en ligt binnenkort ter besluitvorming bij de gemeenteraad. 
Er ligt straks een document waarin wordt aangegeven 
welke bedrijfsactiviteiten in welke zone mogelijk zijn. We 
willen meer kunnen sturen, zodat we bijvoorbeeld in de 
Kromhoutstraat bedrijven kunnen plaatsen die een raakvlak hebben met 
toerisme.” ,,Ondertussen wordt de verpaupering van het havengebied 
aangepakt”, aldus Arjen Verkaik. ,,We zijn dit jaar in samenwerking met 
Zeehaven IJmuiden, de politie en de Milieudienst IJmond gestart met 
een project om het gebied er beter uit te laten zien. Als je nu gaat kijken 
in het Middenhavengebied, dan ziet je dat er beduidend minder rotzooi 
ligt op straat.” Burgemeester Cammaert: ,,We zijn ook begonnen met het 
aanpakken van illegale bewoning in het havengebied. Mensen die op een 
plek wonen waar dat niet mag, zijn we aan het aanschrijven.” ,,Als er veel 
mensen in een gebied met heel veel milieuregels wonen, dan belemmeren 
zij daardoor het werk”, vult wethouder Korf aan. ,,De haven is echt een 
bedrijvengebied. Dus werken heeft daar prioriteit.”

,,2007 heeft in het teken gestaan van het afblazen van het Centrumplan 
IJmuiden en het opstarten van het plan voor een nieuw Winkelcentrum 

IJmuiden”, zegt Annemieke Korf over het politiek meest besproken 
onderwerp van dit jaar. ,,Het plan is nu eens niet ontstaan achter de 
tekentafel, maar door gesprekken met allerlei betrokkenen. Daar is 
uitgekomen dat het goed is om het stuk tussen de HEMA en het Marktplein 
te vernieuwen. Je krijgt dan twee pleinen met winkels: het Velserduinplein 
en het Marktplein, waar nu het Velserhof staat, met daartussen een 
winkelgebied. Het stuk tussen het Velserduinplein en Plein 1945 moet meer 
een aanloopgebied worden, waarbij we op Plein 1945 vooral horeca willen 
concentreren. Tijdens de ronde tafelgesprekken hebben we met vrijwel alle 
betrokkenen gesproken. Als mensen zich gepasseerd voelden, dan waren ze 
van harte welkom op de publieke tribune. Op die manier konden ze alsnog 

meepraten. De raad heeft in het najaar ingestemd met het 
nieuwe plan. Op dit moment zijn we aan het kijken hoe 
het zit met het vastgoed en de Europese aanbesteding. 
Het is de bedoeling dat we in het voorjaar weten hoe 
we verder kunnen.” Karel Ockeloen vult aan: ,,Van de 
woningen waarvoor dat niet meer nodig is, wordt de Wet 
Voorzieningen Gemeenten (WVG) ingetrokken. Mensen 
die hun woning willen verkopen hoeven die niet meer eerst 
aan de gemeente aan te bieden. We hebben de WVG wel 
verlengd voor het gebied achter de HEMA. De bewoners 
weten dat ook.”

Annette Baerveldt: ,,Dit college wil heel graag 
hoogwaardig openbaar vervoer in Velsen. Gelukkig 
hebben we een medestander gevonden in de provincie 
Noord-Holland, wat erg prettig is omdat zij uiteindelijk 
over het openbaar vervoer gaan. Dit jaar zijn we alle 
wijken in geweest waar de lijn doorheen moet. Aan de 
hand van de participatie wordt nu bekeken hoe de lijn 
zou moeten lopen: wat is de meest optimale route? De 

lightrailvariant is naar mening van de provincie niet haalbaar, omdat daarbij 
niet kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden. Met een 
snelbus, een opwaardering van lijn 75, kan dat wel.” ,,Uiteindelijk is het 
de bedoeling dat Velsen onderdeel gaat uitmaken van het netwerk van 
hoogwaardig openbaar vervoer”, legt Arjen Verkaik uit. ,,Er moeten straks 
drie hov-lijnen door onze gemeente gaan lopen: lijn 82 vanuit Amsterdam, 
lijn 73 van Haarlem naar Beverwijk en lijn 75 vanuit Haarlem. De inspanning 
van Hoogwaardig Openbaar Vervoer mag geen negatieve consequenties 
hebben voor het overige verkeer.”  Baerveldt: ,,Begin volgend jaar moet er 
meer duidelijk zijn over de tracékeuze. In IJmuiden liggen meerdere opties 
op tafel, in de andere kernen zijn het er vaak maar twee. De tracékeuze zal 
samenhangen met andere ontwikkelingen, zoals die van Winkelcentrum 
IJmuiden en de campus. Uiteraard worden ook de vervoerswaarden in 
kaart gebracht. Je kunt natuurlijk wel een prachtig tracé bedenken, maar 
als er vervolgens niemand instapt heeft het nog geen zin. Vooruitlopend 
op de tracékeuze hebben we gezegd dat we geen vrije busbaan door de 
kernen willen. We willen investeren in goede doorstroming, een hogere 
gemiddelde snelheid van de bus, opwaardering van haltes en een goed 

informatiesysteem voor reizigers.”

Leefbaarheid en Dienstverlening
,,Uit onderzoeken blijkt dat de inwoners van Velsen best 
tevreden zijn over de publieke dienstverlening, maar er 
zijn nieuwe ontwikkelingen waar we op vooruit moeten 
lopen”, aldus Karel Ockeloen. ,,Recent is de Commissie 
Jorritsma tot de conclusie gekomen dat de gemeente 
het loket moet worden voor alle overheidsdiensten, dus 
ook voor de Provincie, de Waterschappen en het Rijk. 
Op dit moment komt iedere inwoner gemiddeld één 
keer per jaar bij de gemeente. Voor Velsen gaat het nu 
dus om ongeveer 70.000 klantcontacten per jaar. Als 
we de dienstverlening voor alle overheden gaan doen, 
wordt dat een veelvoud aan contacten. Om dit goed 
te kunnen behappen moet een zwaar accent komen 
te liggen op de digitale dienstverlening. Bij banken 
bijvoorbeeld is het al heel gebruikelijk dat je je bankzaken 
per computer regelt, dus waarom niet bij de overheid? 
Uiteraard blijven de kanalen als baliebezoek, post en 

telefoon gewoon bestaan. In januari gaan we beginnen met een figuurlijke 
verbouwing van onze organisatie. Nu levert het nog wel eens irritatie op 
dat mensen lang moeten wachten op het antwoord op een betrekkelijk 
eenvoudige vraag. In 2010 moeten we een nieuwe en goed ingeregelde 
afdeling Publieksdienstverlening hebben die zoveel als mogelijk is snel alle 
contacten met inwoners, organisaties en bedrijven kan afhandelen. Onze 
samenleving, onze klanten, mogen niets merken van het omvormen van 
onze dienstverleningsprocessen.”

,,De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Dienstverlening (WMO) 
verloopt in Velsen erg goed”, stelt Margo Bokking vast. ,,Tot nu toe zijn er 
nauwelijks klachten binnengekomen over het WMO-loket. Er is wel een 
enquête geweest waarin het tegendeel wordt beweerd, maar dat vinden 

wij vanwege de gehanteerde methode geen representatief 
onderzoek. Je ziet aan de cijfers dat er steeds meer 
mensen aan het loket komen. Onze mensen doen het 
werk met veel inzet en veel plezier. Ze zijn uitstekend op 
de hoogte van de ontwikkelingen in zorg en welzijn. Zo 
is Velsen de eerste gemeente in Noord-Holland die haar 
medewerkers een cursus laat volgen over het omgaan met 
mensen met een psychische achtergrond. In feite is de 
WMO een participatiewet. Dat betekent dat mensen met 
een beperking als volwaardig burger mee moeten kunnen 
draaien in de samenleving. Om dat te bewerkstelligen 
moeten vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund worden. 
De in 2007 geïnstalleerde WMO-raad geeft het college 
gevraagd en ongevraagd advies over zaken die betrekking 
hebben op de WMO. Het is een heel enthousiaste club 
die bestaat uit mensen van belangenorganisaties. Als er 
ook maar iets over de WMO in de gemeenteraad aan de 
orde komt, dan zit bijna de hele WMO-raad op de publieke 
tribune. Daaruit blijkt dat ze heel betrokken zijn bij de 

uitvoering van de WMO. Eigenlijk is dat vanaf het begin zo geweest. Dat 
waardeer ik enorm.”

,,Voor het zomerreces heeft de raad ingestemd met het Wijkgericht 
Werken nieuwe stijl”, vervolgt Bokking. ,,De nieuwe aanpak houdt in dat 
instellingen, bedrijven, scholen en bewoners actief betrokken worden bij 
het leefbaar houden van de wijk. Het Wijkplatform is ook een belangrijke 
schakel, want daarin zitten mensen die zich voor hun wijk inzetten en 
speciale antennetjes hebben voor zaken die er spelen. Het is de bedoeling 
om samen met de instellingen, bedrijven, scholen en bewoners iedere twee 
jaar tot een Wijkplan te komen. Het is van belang dat mensen die erbij 
betrokken zijn elkaar blijven aanspreken op de afspraken uit het plan. En het 
Wijkplatform houdt alles in de gaten. Voor de zomer zijn we in Velserbroek 
en Zee- en Duinwijk gestart met een pilot. Omdat wij nog geen regisseur 
hebben wordt de kar momenteel getrokken door Woningbouwcorporatie 

Kennemerhave (Velserbroek) en Woningbedrijf Velsen (Zee- en Duinwijk). 
Het is de bedoeling dat de ervaring uit de pilotwijken gedeeld wordt met 
andere wijken die willen aanhaken. Daarmee wil ik aangeven dat het 
Wijkgericht Werken echt vanuit de wijken zelf moet komen”

,,Nadat Het Terras in maart was afgebrand hebben wij ons enorm 
ingespannen om goed onderdak te vinden voor de Parnassiaschool”, blikt 
Margo Bokking terug op het drama in Santpoort-Noord. ,,Direct daarna zijn 
we in goed overleg met het bestuur van Het Terras naar een vervangende 
locatie gaan zoeken. Dat is mogelijk gebleken in het oude MTS-gebouw. 
De mensen zijn daar heel erg gelukkig mee. Toen dat geregeld was, zijn we 
gaan kijken waar we Het Terras weer konden opbouwen. Eind november 
is duidelijk geworden dat het mogelijk is om Het Terras op de oude plaats 
terug te zetten.”

,,De problemen op Het Asfalt, een plein in Velserbroek waar veel overlast 
was van hangjongeren, hebben we dit jaar heel breed opgepakt”, aldus 
Annette Baerveldt. ,,Niet alleen met de politie, maar ook de afdeling Beheer 
Openbare Ruimte heeft een steentje bijgedragen. Er is het nodige gedaan 
aan handhaving en de verlichting op het plein. Daarnaast heeft Stichting 
Welzijn Velsen extra activiteiten ontplooid voor jongeren in Velserbroek. 
De overlast is daardoor behoorlijk afgenomen. Maar jeugdbeleid is 

natuurlijk meer dan Het Asfalt. Er wordt vaak gedacht dat jeugd alleen 
overlast veroorzaakt, maar dat gebeurt slechts door een klein percentage. 
Met 95 procent van de jeugd gaat het prima. In de nota Jeugdbeleid gaan 
we uit van talentontwikkeling en ontplooiing van de jeugd. We hebben 
dus gekozen voor een positieve insteek. In de nota is aandacht voor 
jeugdbeleid in de meest brede zin van het woord. Dat is voor het eerst, want 
voorheen waren onderwerpen die betrekking hebben op jeugd verdeeld 
over verschillende portefeuilles. Er gebeurde heel veel, maar het was erg 
versnipperd. Wij hebben geprobeerd om koppelingen te maken. Overigens 
wordt dat ook steeds door het rijk gezegd: je moet als gemeente kiezen voor 
een ketenaanpak in plaats van steeds maar anticiperen op incidentjes. Dat 
hebben we dus gedaan.”

,,Dit jaar hebben we een beleidsplan over inburgering vastgesteld’’, 
vertelt Arjen Verkaik. ,,Het college geeft prioriteit aan het benaderen van 
allochtone vrouwen die een achterstand hebben. Dat heeft ook te maken 
met het jeugdbeleid, want als je de opvoeders onderdeel laat uitmaken 
van de Nederlandse maatschappij, dan gaat het in een later stadium 
met de kinderen ook beter. Inburgeren kun je het beste regelen via de 

allochtonenorganisaties zelf, want dat is een vertrouwde omgeving. Zo zijn 
we in gesprek met de Kuba Moskee om samen een deel van de doelgroep 
te bereiken. We hopen dat mensen op die manier enthousiast worden om 
iets aan inburgering te gaan doen. Daarnaast hebben we natuurlijk het 
reguliere inburgeringstraject, bijvoorbeeld van een uitkeringsgerechtigde 
die nog niet het niveau heeft om in te stromen op de arbeidsmarkt. Het 
gaat dan voornamelijk om taalscholing en maatschappelijke educatie. In 
Velsen voldoen ongeveer 700 personen mogelijk nog niet voldoende aan de 
inburgeringseisen van de Wet Inburgering.”

,,Het feit dat we in Velsen een leefbaarheidsmonitor hebben, is een grote 
verworvenheid”, stelt burgemeester Peter Cammaert vast. ,,We beschikken 
over een instrument waarmee we kunnen bepalen waar de knelpunten 
zitten. De uitkomsten kunnen vervolgens gebruikt worden voor bijvoorbeeld 
Wijkgericht Werken en jeugdbeleid. We meten aspecten die voor een buurt 
belangrijk zijn, zoals het veiligheidsgevoel, sociale samenhang en of een 
wijk schoon genoeg is. Maar ook de dienstverlening van de gemeente 
wordt tegen het licht gehouden. Uit de jongste leefbaarheidsmonitor 
blijkt dat mensen zich in Velsen veilig voelen en dat ze tevreden zijn over 
de dienstverlening van de gemeente. Op dat punt scoren we een 6,8 en 
dat is voor landelijke begrippen een hoog cijfer. Aandachtspunt blijft het 
omgaan met opmerkingen en klachten, maar daar wordt in het kader van 

de veranderingen in de publieke dienstverlening (zie elders op deze pagina) 
hard aan gewerkt.”

,,Naast alle reguliere kanalen voor gemeentelijke communicatie, zoals de 
publieke dienstverlening, participatie en inspraak en de persconferentie, zijn 
we dit jaar gestart met een wekelijkse informatiepagina in de Jutter en de 
Hofgeest en uitbreiding van de informatievoorziening en dienstverlening op 
de website”, vervolgt Peter Cammaert. ,,Met onze website zijn we ook flink 
gestegen op de landelijke ranglijst. Als het gaat om de directe communicatie 
tussen college en burger, dan kan ik melden dat de wekelijkse spreekuren 
goed bezocht worden. Een heel belangrijk middel om zicht te krijgen 
hoe je als gemeente functioneert. Maar de persoonlijke contacten doen 
we natuurlijk niet alleen op tijdens de spreekuren. De collegeleden gaan 
heel veel de wijk in. We komen overal en nergens.” AnneMieke Korf: ,,Bij 
mij komen ook heel veel mensen langs die met ideeën rondlopen. Die 
bijvoorbeeld een stuk grond hebben en daar iets mee willen doen, maar niet 
precies weten welke weg ze moeten bewandelen. Het zijn bij mij dus niet 
alleen mensen die ergens tegenaan lopen.”

Stedelijke Ontwikkeling
,,Er staat in Velsen veel te gebeuren op het gebied van stedelijke 
ontwikkeling”, aldus AnneMieke Korf. ,,In het afgelopen jaar zijn we daar 
op allerlei niveaus mee bezig geweest. We hebben het Waterlandoverleg 
gehad en ik ben met de woningcorporaties in gesprek geweest over de 
prestatieafspraken. Die elementen samen zorgen ervoor dat je als gemeente 
kunt vernieuwen. We zijn momenteel op een heleboel plekken bezig, waarbij 
de ene plek verder in ontwikkeling is dan de andere. Dat zie je bijvoorbeeld 
in Zeewijk. Daar zijn de grote bouwprojecten bijna afgerond. Maar er zijn 
ook plekken waar men staat te popelen om te starten, zoals bijvoorbeeld 
in Oud-IJmuiden. Dat is een heel speciale plek omdat IJmuiden daar 
zijn oorsprong vindt. De mensen die aan de wieg van het 
Noordzeekanaal, de visserij en de industrie stonden, hebben 
in die wijk gewoond. Daarnaast is Oud-IJmuiden voor veel 
mensen de eerste kennismaking met Nederland of de 
plek waar ze ons land verlaten. Het is ook de plek waar 
havenactiviteiten, industrie en wonen onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. Daardoor was het erg gecompliceerd 
om het project rond te krijgen. We hebben in Oud-IJmuiden 
met allerlei regels en wetten te maken. Het klinkt raar, 
maar gelukkig waait het vaak in deze hooggelegen wijk. 
Daardoor is de invloed van de industrie beperkt. Toen we 
gingen meten bleek het ontzettend mee te vallen met de 
milieuoverlast. Dat maakt het mogelijk om in Oud-IJmuiden 
woningen af te breken en er nieuwe woningen voor in de 
plaats te bouwen, waarbij telkens de nadruk wordt gelegd 
op het behoud van de karakteristieke uitstraling van deze 
wijk. Zo zal het Thalia Theater een centrale plek gaan 
krijgen, compleet met een plein en grand café.”

,,In Velsen-Noord heb je dezelfde spanning tussen 
industrie en wonen als in Oud-IJmuiden”, zegt AnneMieke Korf over het 
meest noordelijk gemeentedeel. ,,Dit jaar hebben we ook in Velsen-Noord 
een aantal stedelijke ontwikkelingsprojecten in gang gezet. Het vliegwiel 
moet daar nog wel flink op gang komen, maar de eerste stappen zijn 
gezet. Het vrachtverkeer verdwijnt binnenkort definitief uit de woonwijk 
en op het Stratingplantsoen zijn dit jaar nieuwe woningen verrezen. In het 
proces van stedelijke ontwikkeling kunnen we overigens niet zonder de 
woningbouwcorporaties. Een groot deel van de woningen is in de jaren 
’50 gebouwd en moet dus vernieuwd worden. Je merkt dat de corporaties 
bereid zijn om veel middelen in te zetten. Gemeente en corporaties hebben 
in dat proces duidelijk hetzelfde doel, namelijk de wijken weer van deze tijd 
te maken. Daar ben ik natuurlijk erg blij mee.”

,,De Binnenhaven, de nieuwe wijk op het voormalige ziekenhuisterrein 
aan de Zeeweg, wordt een plek waar wonen, zorg en welzijn hand in hand 
gaan”, aldus Margo Bokking. ,,Op dit moment wordt nog gesproken over 
de invulling van de wijk. Het is de bedoeling om een integraal zorggebied 
te creëren waar mensen uit heel Velsen terecht kunnen. In combinatie 
met welzijnsvoorzieningen en kinderopvang zal De 
Binnenhaven een plek moeten worden waar een brede 
aantrekkingskracht van uit gaat. Maar er komen ook 
voorzieningen op wijkniveau, zoals wijksteunpunt De Delta 
en buurtcentrum De Spil. Ik ben ervan overtuigd dat Velsen 
er met De Binnenhaven een hele nuttige en mooie wijk bij 
krijgt.’’

,,Ik ben blij dat de gemeenraad heeft ingestemd met 
een hernieuwd onderzoek naar de ontwikkeling van een 
multifunctionele accommodatie op Groot Helmduin’’, 
reageert Margo Bokking op het raadsbesluit van vorige 
week. ,,Er wordt gesproken over een tekort van 4,5 miljoen 
euro, maar ik wil heel nadrukkelijk zeggen dat we dat 
geld nog niet hebben uitgegeven. Het is een tekort op 
de planning. Dat is een voordeel, want daarmee geven 
we onszelf de tijd om andere mogelijkheden te bekijken. 
De raad heeft mij eerder dit jaar opgedragen om de 
woningbouwcorporaties te vragen of zij een rol willen spelen 
bij de ontwikkeling van Groot Helmduin. Ze willen graag met 
ons meedenken, maar financieel vergt het flink wat rekenwerk. Daar is tijd 
voor nodig. Waarom we de corporaties niet eerder bij de plannen hebben 
betrokken? Omdat wij er, als gemeente, van uit gingen dat we het complex 
zelf konden neerzetten. Dat baseerden we op het verkrijgen van subsidies 
en de verkoop van grond als gevolg van het verplaatsen van scholen. 
Achteraf gezien is bij de berekeningen uitgegaan van onterechte aannames. 
Gelukkig is dat tijdig aan het licht gekomen. Dat de scholen zo lang in 
onzekerheid zitten, vinden wij natuurlijk vervelend. Maar het zijn de scholen 
zelf die hebben aangegeven dat ze zich, in combinatie met kinderopvang, op 
Groot Helmduin zouden willen vestigen. Toen ontstond het idee om tevens 
de welzijnstaken in de planning mee te nemen (De Dwarsligger) en zo is het 
eigenlijk uitgegroeid tot een multifunctionele gedachte. De scholen blijven in 
die richting denken, maar de uitwerking heeft meer tijd nodig. Uiteraard zijn 
we wel aan het kijken hoe we de scholen kunnen helpen 
om de komende periode te overbruggen, want als het plan 
doorgaat zal het nog zeker drie tot vier jaar duren voordat 
de scholen over kunnen. Voor de zomer van 2008 moet 
duidelijk zijn of het project Groot Helmduin door kan gaan.”

,,In 2006 heeft een aantal belangrijke partijen, waaronder 
het Ministerie van LNV, het Hoogheemraadschap, 
natuurorganisaties en de provincie, een convenant 
ondertekend die de uitvoering van de Kustvisie IJmuiden
mogelijk maakt. Daarnaast is duidelijk geworden dat de 
kustveiligheid voor de komende decennia gewaarborgd is, 
zodat de weg vrij is voor het verder ontwikkelen van het 
gebied rond de Kennemerboulevard.” Projectwethouder 
Annette Baerveldt geeft aan dat er op dit moment 
wordt gewerkt aan het ontvlechten van de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid in het gebied; de gemeente Velsen 
treedt terug uit Kennemerstrand BV. ,,We willen graag 
dat het hele plan uitgevoerd wordt, dus niet alleen de 
gebouwen die geld opleveren. Om dat te kunnen waarborgen is het zaak 
dat we geen directe bemoeienis en belangen meer hebben. Daarom is 
de bestuurlijke ontvlechting erg belangrijk. Dit college wil de Kustvisie zo 
snel als mogelijk is realiseren. Daarom wordt er nu hard doorgewerkt aan 
het bestemmingsplan dat nodig is om de Kustvisie uit te kunnen voeren. 
Wij verwachten het bestemmingsplan in 2008 aan de gemeenteraad ter 
besluitvorming voor te kunnen leggen.”

Resultaten
,,De gemeenteraad heeft begin juni ingestemd met het voorstel om 
Landgoed Beeckestijn te ruilen voor gronden in Velserbroek”, zegt 
Annette Baerveldt over de afronding van dit zware dossier. ,,Beeckestijn 
is door de grondruil in handen gekomen van de Dienst Landelijk Gebied, 
een onderdeel van het Ministerie van LNV, die het landgoed op haar 
beurt zal doorverkopen aan Natuurmonumenten. Eén van de belangrijkste 

voorwaarden was de openbare en gratis toegankelijkheid van Beeckestijn. 
Die blijft nu gewaarborgd. We zijn blij dat het op deze manier gegaan is. In 
de vorige raadsperiode was de ruil tegen gronden in Velserbroek geopperd. 
We hebben dat verder onderzocht en kwamen tot de conclusie dat het 
haalbaar was.”

,,Forteiland roept bij mij de associatie op van een Tom & Jerry-tekenfilm”, 
aldus Karel Ockeloen. ,,Je ziet dat de aanpak in feite goed is, maar dat er 
aan het einde telkens iets misgaat. Vervolgens gaat de oude aanpak over 
boord en wordt er een geheel nieuw systeem in stelling gebracht. Aan het 
begin van deze raadsperiode heeft de raad ons opgedragen om Forteiland 

af te stoten. We hebben toen een nul-meting laten maken 
om te kijken hoe de vork in de steel zat. Daaruit bleek 
dat er een aantal meevallers was, maar ook een aantal 
tegenvallers. Naar aanleiding van die nul-meting hebben 
we gekozen voor een doorstart van de Stichting Exploitatie. 
De belangrijkste gebruiker van het eiland, PBN Sport & 
Adventure, was bereid om te participeren in de stichting, 
mede omdat zij daardoor hun eigen investeringen veilig 
kunnen stellen. Dat leverde een win-win situatie op. In 
feite keren we terug naar de situatie met een stichting die 
de exploitatie van Forteiland regelt en een gemeente die 
daar, vanwege de subsidierelatie, op afstand toezicht op 
houdt. Als gemeente hebben we destijds 3,6 miljoen in 
het eiland gestoken. Dat geld kunnen we misschien op 
termijn terugverdienen. Voor volgend jaar wordt er al een 
sluitende exploitatie verwacht, het jaar erna zou er best 
winst gemaakt kunnen worden. In de boeken staat het 
bedrag van 3,6 miljoen vermeld als renteloze lening aan 
de Stichting Exploitatie. Dat heeft als bijkomend voordeel 
dat het eiland niet zonder meer verkocht kan worden aan 

een andere marktpartij.” Annette Baerveldt hoopt dat het Forteiland alsnog 
zal uitgroeien tot een toeristische attractie: ,,Er zijn verregaande plannen 
voor een waterverbinding tussen de Kop van de Haven, Forteiland en het 
Noorderstrand. Op dit moment is het wachten op de vergunning voor een 
aanlegsteiger bij de Noordpier, en daar gaat Rijkswaterstaat over. Het was 
de bedoeling dat de watertaxi in september zou gaan varen, maar dat is niet 
gelukt. De hoop is nu gevestigd op het voorjaar.”

,,Het college vindt betaald voetbal in Velsen erg belangrijk”, zegt 
AnneMieke Korf. ,,Het is een onderdeel van onze cultuur en er genieten 
veel mensen van. Daarom doen wij ons best om, zoals de gemeenteraad 
ons heeft opgedragen, op een goede manier met StormvogelsTelstar om 
te gaan. We willen goede voorwaarden scheppen om betaald voetbal in 
Velsen ook in de toekomst mogelijk te maken. Het college heeft een aantal 
weken terug het principebesluit genomen om de grond van de oude 
westtribune in erfpacht te geven aan projectontwikkelaar Midreth. Voordat 
de gemeenteraad wordt geïnformeerd dienen nog enkele zaken te worden 
afgestemd met Midreth. In het begin van 2008 zal het principevoorstel 

worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de 
gemeenteraad met dat principevoorstel heeft ingestemd, 
dan zijn StormvogelsTelstar en Midreth weer aan zet.” 
Annette Baerveldt vult aan dat het college naast topsport 
ook breedtesport belangrijk vindt. ,,Dit jaar verliepen de 
projecten van de breedtesportimpuls succesvol. Het project 
om ouderen aan het bewegen te krijgen (GALM) had een 
grote opkomst, onder andere van onze collega Karel. En 
onlangs heb ik de vijfhonderdste jeugdsportpas uit kunnen 
delen. In korte tijd werd dit een enorm succes. Ook voor de 
projecten om de clubs verenigingsondersteuning te bieden 
blijken te voorzien in een behoefte.”

,,Er is dit jaar veel gebeurd op het gebied van 
rampenbestrijding en crisisbeheersing”, blikt 
burgemeester Cammaert terug op het jaar waarin een 
trawler uitbrandde, in verschillende openbare gebouwen 
asbest werd aangetroffen en bommen werden ontmanteld. 
,,De incidenten hebben een grote druk gelegd op de 
organisatie. Ik heb grote bewondering voor de manier 

waarop we dat met elkaar getackeld hebben. Dan heb ik het niet alleen 
over de ambtelijke organisatie, maar ook over de bestuurlijke kant. We 
kregen het er naast onze reguliere werkzaamheden ‘even bij’. Dat heb je 
nu eenmaal met incidenten. De belangrijkste les die we hebben geleerd is 
dat de communicatie in het kader van de rampenbestrijding beter moet. 
Dat kwam vooral met de scheepsbrand naar voren. We moeten sneller naar 
buiten kunnen treden met informatie. Daar wordt achter de schermen hard 
aan gewerkt.”

,,In 2003 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herinrichting van het 
woonwagencentrum in Velsen-Zuid”, zet AnneMieke Korf de feiten 
op een rij. ,,Naar aanleiding daarvan is men aan de slag gegaan. Echter, 
tijdens het proces bleek dat planning en uitvoering niet met elkaar in 

evenwicht waren. We hebben de gemeenteraad daarom 
om meer geld moeten vragen. Ik ben blij dat de raad 
heeft gezegd dat de herinrichting door kan gaan. De 
problemen bij het woonwagenkamp zijn overigens aan 
het licht gekomen omdat we op een andere manier naar 
onze begroting gingen kijken”, legt AnneMieke Korf uit. 
,,We zijn nu bij meerdere projecten de administratie aan 
het doorlichten. Dat zorgt in sommige gevallen voor een 
andere werkelijkheid. Vroeger mochten de afdelingen veel 
projecten afhandelen binnen de eigen afdelingsbudgetten. 
Dat hebben wij een halt toegeroepen, omdat wij vinden dat 
het project altijd binnen het projectbudget moet worden 
uitgevoerd. Daarmee hebben we lucht uit de begroting 
geperst.”

,,We hebben in het gemeentehuis allerlei potjes waar 
dingen uit betaald worden”, vult Karel Ockeloen aan. ,,Soms 
zijn dat potjes waar jaarlijks geld in gestopt wordt. Maar 
soms zijn het potjes waar, via de begroting, voor één jaar 

geld in wordt gestopt. Als dat potje leeg is, dan kun je niks meer doen. Tenzij 
je de raad om een nieuw potje vraagt. Dat zijn de spelregels zoals wij die 
momenteel in het gemeentehuis hanteren. We hebben geconstateerd dat 
er jaarlijks potjes gevuld werden, zonder dat ze gebruikt werden. Toen we 
in 2006 begonnen, waren we genoodzaakt de begroting voor 2007 ‘even 
snel’ op te stellen. Dit jaar hebben we de hele administratie doorgelicht. Dat 
heeft geresulteerd in een aanpassing van de werkwijze. Er is een betere 
communicatie ontstaan tussen de afdelingen. In het verlengde daarvan 
hebben we ook gekeken naar de verschillende potjes. Alle overbodige 
potjes hebben we leeggemaakt. We hebben ook de vaste begrotingsposten 
onder de loep genomen. In sommige gevallen moest er wat bij, maar in veel 
gevallen konden we het met minder af. Daardoor hebben we het structurele 
tekort van 3 miljoen euro kunnen oplossen. In feite hebben we realistischer 
begroot. Het maakt de situatie er een stuk transparanter op, denken wij.”

‘Ik wens dat ik samen met 
de mensen in de wijken in 
2007 verder kan werken aan 
het verder verbeteren van 
onze samenleving’

Margo Bokking

‘Ik wens alle bedrijven, 
inwoners en organisaties het 
Velsense elan toe, dat er toe 
bijdraagt dat iedereen zijn 
verantwoordelijkheid neemt 
om bij te dragen aan de 
kansen die Velsen heeft en 
die met elkaar een leefbare 
samenleving creëren’

Arjen Verkaik

‘Ik wens de inwoners van 
Velsen, net als wij dat als 
college ervaren, door het 
huis op orde te hebben, 
veel plezier en geluk in het 
nieuwe jaar’

Karel Ockeloen

‘Ik wens iedereen veel ener-
gie toe om volgend jaar een 
nog leuker leven te hebben’

AnneMieke Korf

‘Ik wens iedereen een 
bruisend en sportief 2008 
toe en daar wil ik samen 
met u aan werken’

Annette Baerveldt

‘Ik wens de inwoners 
van Velsen toe dat onze 
gemeente levendig en 
leefbaar blijft en dat het 
college in het komende jaar 
samen met haar inwoners 
een voorspoedig, gezond 
en gelukkig Velsen kan 
bereiken’

Peter Cammaert

Van links naar rechts: Arjen Verkaik, Margo Bokking, Peter Cammaert, Annette Baerveldt, Karel Ockeloen en AnneMieke Korf
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Gezellig klaverjassen 
bij StormvogelsTelstar
IJmuiden - Vrijdag 14 december 
waren er weer elf tafels bezet in de 
kantine bij Stormvogels Telstar. De 
hoofdprijs, een 16-delig servies met 
damast tafellaken met servetten en 
kaarsen, ging naar mevrouw J. Wor-
kum.
De uitslag bij het klaverjassen is 
als volgt: eerste prijs, een fles jene-
ver,  ging naar mevrouw J. Workum 
met 5423 punten; tweede prijs, een 
paardenworst, mevrouw A. Harms 
met 5349 punten; derde prijs, een 
kip, mevrouw J. Kalkman met 5315 
punten.
De marsenprijs ging naar de heer C. 
Pals met vijf marsen.

Volgende week zijn de prijzen bij 
het klaverjassen een rollade, drank 
en nog veel meer.
De klaverjascommissie hoopt u 
weer te mogen ontvangen op vrij-
dag 21 december. De avond staat 
dan in het teken van Kerstmis.  Het 
klaverjassen is elke vrijdagavond in 
de kantine van StormvogelsTelstar 
aan Zuiderkruisstraat 72, 1973 XM 
IJmuiden.
De aanvang is om 20.00 uur. De 
hoofdprijs in de loterij is dan een  
luxe boodschappenmand. Wilt u 
meer weten, bel dan 0255-513826 
of 06-34040940 of e-mail naar 
hj.retz@quicknet.nl

Velsen-Zuid - Zaterdagmorgen 15 
december waren elf leden van de af-
deling klootschieten van Full Speed 
in het sfeervolle clubhuis aanwezig 
om nog even vlak voor de feestda-
gen de krachten te bundelen voor 
een potje klootschieten.
Het was de derde zaterdag van 
de maand dus ging er een groep-
je voor het persoonlijk kampioen-
schap aan de slag. Dit waren Dries, 
Ina, Dirk, Jan en Harm. Bij het ge-
woon gooien streden Bianca, Lina, 
Jan Schoorl, Sonja, Lia en Willem te-
gen elkaar. Hier ging de strijd gelijk 
op en werd er veel gelachen. Zeker 
toen zij weer langs het huis kwamen 
waar de twee dames de groep al 
op stonden op te wachten met kof-
fie. Binnen was het lekker warm en 
de gezelligheid laaide hoger op. Er 
werden zelfs telefoonnummers uit-
gewisseld. Na de koffie en de cake 
ging de strijd weer verder, maar de 
koffie met cake had ze geen goed 
gedaan. Er werd niet zo zuiver meer 
gegooid. Hoe kwam dat?

De uiteindelijke eindstreep werd ge-
haald en terug in de kantine werd er 
over nagepraat. De pk gooiers wa-
ren allang terug. Zij maakten zich al 
zorgen waar de rest bleef.
Team 1 met Bianca, Lina en Jan 
Schoorl wonnen deze strijd met 87 
schoten en 18 meter. Team 2 met 
Lia, Sonja en Willem werd tweede 
met 98 schoten en 29 meter.
Bij het persoonlijk gooien moest 
Dirk weer zo nodig met zijn tover-
bal gooien. En dit bij een sloot. Dat 
resulteerde in een bal in de sloot en 
die niet meer kunnen vinden. Dat 
werd dus vissen. Uiteindelijk werd 
de uitslag:
Straatbaan: Dirk 22 schoten en 101 
meter, Harm 27 schoten en 58 me-
ter, Jan 27 schoten en 6 meter, Ina 
31 schoten en 52 meter en Dries 33 
schoten en ? meter.
Bosbaan: Jan 12 schoten en 10 me-
ter, Dirk 13 schoten en 30 meter, 
Dries 13 schoten en 0 meter, Harm 
15 schoten en 19 meter en Ina 19 
schoten en 14 meter. 

Vanaf links: Mike, Timo, Martijn, Maup en keeper Zep, Bastiaan, Fabio, Savio, 
coach Kevin en Rick

F4 Stormvogels Telstar:
kampioenen om te zoenen
Velsen - De jongens van de F4 van 
Stormvogels Telstar voelen zich de 
koning te rijk. Ze zijn kampioen ge-
worden in de najaarscompetitie. 
Met de tien gespeelde wedstrijden 
verzamelden zij maar liefst 28 pun-
ten. De eerste helft van de compe-
titieronde ging ze gemakkelijk af. 
Daar konden ze met hun hoge doel-
saldo de kans op een eerste plaats 
veilig stellen. De tweede helft werd 
wat zwaarder en de jongens hebben 
er samen met coach Kevin hard voor 
geknokt.

Dat het sportieve jongens zijn is ze-
ker, maar velen zijn ook buiten het 
voetbal bevriend met elkaar of zit-
ten bij elkaar op school. De goede 
teamspirit is bij hen echt voelbaar 
en ze gaan als maatjes met elkaar 
om
Zwaaiend met bloemen en een tro-
fee stonden ze dan ook op de stoe-
len ‘We are the champions’ te zin-
gen, dat in Zeewijk voor ze werd ge-
draaid. Wellicht gaan we nog veel 
van deze talentjes horen in de toe-
komst. Ze zijn toch om te zoenen!?

Klootschietjournaal

De trotste mannen van van Velsenoord E1

Velsenoord najaarskampioen
Velsen-Noord - Zaterdag werd 
de E1 van FC Velsenoord met een 
7-0 overwinning op de Kennemers 
kampioen van de najaarscompetitie. 
Het is vijf jaar geleden dat de club 
uit Velsen-Noord dit met E-junioren 
wist te bereiken. Volgens de spe-
lers is dit vooral te danken aan over-
spelen, elkaar aanmoedigen en al-
tijd trainen. Voor het kersverse trai-
ner/coach-duo Cor Comis en René 
Scholten een aardige opsteker. Zij 
zijn dit seizoen voor het eerst be-
gonnen. Cor: ,,Eigenlijk moet je op 
je hoogtepunt stoppen, maar daar is 
voor ons geen denken aan!’’
Volgens het leidersduo heeft ieder-

een met hard werken zijn steentje 
bijgedragen. Of dat in het voorjaar 
ook tot het kampioenschap leidt valt 
nog te bezien. De KNVB plaatst de 
teams die bij de eerste twee zijn ge-
eindigd samen in één poel. De ver-
wachting is dan ook dat er wat va-
ker verloren zal worden.
Eerst wordt het nu behaalde kampi-
oenschap gevierd. Na de wedstrijd 
van afgelopen zaterdag was er in de 
FC Velsenoord kantine op Sportpark 
Rooswijk een prijsuitreiking met een 
grote beker, herinneringsmedailles 
en bloemen. Traditioneel sponsorde 
het jeugdbestuur friet met frikadel-
len.

Kerstvieringen
in de Nieuwe Kerk
IJmuiden - De kerst komt er aan, 
en net zoals in voorgaande jaren is 
men in de Nederlands Hervormde 
Gemeente Nieuwe Kerk in IJmui-
den  aan Kanaalstraat 250 druk be-
zig met het voorbereiden van diver-
se vieringen rond kerstmis 2007. 
Het eerste dat zij onder uw aan-
dacht willen brengen is de kerst-
viering van de kindernevendienst. 
Deze is op vrijdag 21 december 
van 19.00 tot 20.00 uur in Wijkge-
bouw de Rank (achter de kerk) aan 
de Kon.Wilhelminakade. Het belooft 
een bijzonder uurtje te worden met 
als hoogtepunt de opvoering van 
een ‘glitterende’ musical, gespeeld 
door jonge en wat oudere gemeen-
teleden. Een ieder is hiervoor uitge-
nodigd, in het bijzonder de ouders, 
opa’s en oma’s.
De Kerstnachtdienst van 24 decem-
ber begint om 22.00 uur en belooft 

weer een bijzondere dienst te wor-
den. Net als alle straten en huizen, 
zal ook de kerk sfeervol verlicht zijn 
met vele lichtjes. Het thema van de 
dienst is: “All I want for christmas 
is you!’ (Alles wat ik wil voor kerst 
bent u). Predikant A. Wessels uit 
Sliedrecht zal voorgaan. Naast de 
kerstliederen, die men tijdens deze 
dienst samen zingt, zal er ook muzi-
kale medewerking zijn van het koor 
‘Credo’ uit Landsmeer onder leiding
van Dick Vermeulen. Na de dienst 
is er gelegenheid om onder het ge-
not van een kopje warme chocola-
demelk (na) te praten. U  bent van 
harte welkom de 24ste!  
En 25 december om 10.00 uur is er 
een dienst waarin voorgaat ds. E. 
Bouman uit Katwijk. Muzikale me-
dewerking wordt verleend door  
koor Immanuel uit IJmuiden onder 
leiding van  Rob van Dijk.

48.000 Voedselpakketten bij elkaar
Nationale Voedselactie 
succesvol verlopen
Velsen - De Nationale Voedsel-
actie, georganiseerd door Dorcas 
Hulp Nederland, is succesvol ver-
lopen. De actie werd gehouden van 
4 tot 11 november. Na het inventa-
riseren van het ingezamelde voed-
sel is de verwachting dat er ruim 
48.000 voedselpakketten naar de al-
lerarmsten in Oost-Europa en Afrika 
kunnen worden verzonden. Dat zijn 
2000 pakketten meer dan in 2006. 
,,Een resultaat waar we dankbaar 
voor mogen zijn”, aldus André Blank, 
manager bij Dorcas. ,,Met het inge-
zamelde voedsel kunnen we men-
sen een hart onder de riem steken. 
Een gebaar naar de allerarmsten dat 
ze niet vergeten worden”.
In Velsen werd actie gevoerd in de 
Petrakerk, Ichthuskerk, Baptisten-
gemeente, Hervormde Kerk Kanaal-
straat, DekaMarkt en Vomar Velser-
broek en Zeewijkpassage in IJmui-
den. Hier werden ruim 300 voedsel-
dozen ingezameld. 
Landelijk werden in meer dan 550 
supermarkten, 400 kerken en 40 
scholen actie gevoerd. Momenteel 
zijn op verschillende plaatsen in 
Nederland honderden vrijwilligers 
in touw om het voedsel te verwer-
ken en verzendklaar te maken. De 

verwachting is dat de eerste 20.000 
voedselpakketten voor de kerst op 
plaats van bestemming zijn. De ove-
rige pakketten zullen begin 2008 
hun bestemming bereiken.

Een gift voor de transportkosten 
is welkom op giro 2500 ten name 
van Dorcas Hulp Nederland in An-
dijk onder vermelding van Nationale 
Voedselactie 2007. Meer informatie 
over deze actie is ook te vinden op 
www.nationalevoedselactie.nl

Armando zette zijn broer Tom mat achter de paaltjes

Een pittig schaakavondje 
bij jeugdschaakers Kijk Uit
IJmuiden - Een koude donderdag-
avond, het gebouw aan de Ekster-
laan vult zich gestaag met jeugd-
schakers. De zaal inmiddels versierd 
met allerlei kerstattributen maakt 
dat de tijd van het jaar tot je door-
dringt. Na een simultaan begint de 
jeugdcompetitie. Er daalt een wel-
dadige rust neer en de eerste ver-
storing is een miniconflictje tussen 
Barry Broek en Thomas Otte wan-
neer Thomas terecht de dame van 
Barry claimt. De partij tussen Dick 
Wijker en Daan Koetzier staat inmid-
dels in vuur en vlam. Dick heeft een 
toren verspeeld maar heeft compen-
satie in de vorm van drie pionnen. In 
de broederstrijd tussen Armando en 
Tom Noordzij lijkt Tom in het voor-
deel en Cory van Bellen is tegen Stef 
Brouwer hard op weg om opnieuw 
een overwinning te pakken.
Dan de eerste beslissing, Thomas 
Lichtendaal overleeft een hachelijk 
moment voor zijn koning en wint 
en passant de dame van Ben Ep-
pink. Thomas maakt de partij dan 
bekwaam af. Even later constru-
eert Koen van de Velde een diepzin-
nig mat tegen Menno Jaspers. Co-
ry geeft langzaam maar zeker zijn 

voorsprong uit handen en moet toe-
zien hoe Stef Brouwer de winst pakt. 
Ook bij Armando en Tom valt de be-
slissing. Tom weliswaar met voor-
sprong, moet toezien hoe hij wordt 
matgezet achter de paaltjes. Tho-
mas heeft inmiddels een ondekbaar 
mat tegen Barry gecreëerd.
Boy Wu na een furieuze schaakstart 
dit seizoen, heeft een terugval. Te-
gen Roelof Stikker geeft hij zijn da-
me weg en de strijd is gestreden. 
Guido de Waal houdt het hoofd koel 
tegen Mark Scholten. Nadat Mark 
zijn koningstelling verzwakt, slaat 
Guido onverbiddelijk toe.
Maurits van Rees is in vorm. Tegen 
Thomas Rebel geeft hij niets weg en 
pakt de winst. Pieter Rebel zit het 
niet mee, een perfecte penning van 
Marnix van der Bijl met toren op da-
me en koning luid het einde in.
Intussen zijn in de partij tussen Dick 
en Daan de drie pionnen inmiddels 
zes pionnen geworden, maar Daan 
heeft nog genoeg dreiging op de 
koningsteling van Dick. Een min-
dere zet wordt professioneel door 
Dick behandeld en Daan staat als-
nog met lege handen. Zie ook www.
schaakclubkijkuit.nl.

Peuters van peuterspeelzaal Pinokkio overhandigen een zelfgemaakt kerst-
stukje

Peuters brengen 
kerstsfeer in de Schulpen
Velsen-Noord - Afgelopen vrijdag- 
en maandagochtend brachten twee 
groepen kinderen van Peuterspeel-
zaal Pinokkio in Velsen-Noord een 
bezoekje aan de ouderen van de 
Schulpen. Hierbij overhandigden zij 
hun zelfgemaakte kerststukjes aan 
de bewoners, zongen samen kerst-
liedjes onder begeleiding van mu-
zikanten van de Smederij en ac-
cordeonist de heer Van Houwelin-
gen. Voor de ouderen zowel als de 

peuters was het een zeer geslaagde 
ochtend. De kinderen kropen lek-
ker bij ‘opa’ en ‘oma’ op schoot en 
er werd zichtbaar van elkaars gezel-
schap genoten. Bloemist Leo Aar-
denburg was bereid gevonden om 
het benodigde kerstmateriaal be-
schikbaar te stellen voor dit succes-
volle initiatief. Het voornemen is dan 
ook om de bewoners van de Schul-
pen in het nieuwe jaar vaker met 
een bezoekje te verblijden.

Jongens vernielen meer 
dan twintig ramen
IJmuiden - Woensdag 12 december 
meldde de politie dat twee 14-jarige 
jongens uit IJmuiden waren aange-
houden in verband met vernielin-
gen. Het tweetal zou ramen hebben 
ingegooid van een basisschool aan 
het Koningsplein. Het vermoeden 
bestond dat zij ook verantwoorde-
lijk waren voor diverse andere ver-
nielingen bij dezelfde school. On-
derzoek van de politie heeft dit be-
vestigd. Sinds augustus van dit jaar 
hebben zij meer dan twintig ramen 
ingegooid.
Dit gebeurde verschillende keren bij 
een basisschool aan het Konings-
plein en bij buurtcentrum de Brul-

boei aan de Kanaalstraat. 
Op basis van tips en (buurt)onderzoek 
wist de politie uiteindelijk de twee 
jongens aan te houden. Komende 
maand zullen zij voor de officier van 
justitie verschijnen.
De gemeente Velsen brengt mo-
menteel de schade aan beide ge-
bouwen in kaart. Zij onderzoekt hoe 
én op wie zij deze schade wil gaan 
verhalen. Aan de kinderen van de 
getroffen basisschool zal de poli-
tie binnenkort tekst en uitleg geven 
hoe een eind is gekomen aan een 
reeks vernielingen, die voor veel on-
rust op en rond de school heeft ge-
zorgd.

Shoveldief 
Velsen-Noord - De politie heeft 
vorige week donderdag rond 06.00 
uur een 22-jarige Beverwijker aan-
gehouden. De man wordt ervan ver-
dacht een shovel te hebben gesto-
len vanaf het terrein van Corus. Om 
van het terrein te komen is hij dwars 
door een hekwerk gereden. De poli-
tie wist hem uiteindelijk aan te hou-
den op het strand tussen Castricum 
en Egmond. Om op het strand te ko-
men was de Beverwijker dwars door 
nog een hekwerk gereden, nu bij de 
Noordpier. De man is voor verder 
onderzoek ingesloten.

Ganesha’s Boots Fashion 
stapt in welnessbranche
IJmuiden - Ganesha’s Boots en Fa-
shion aan Kennemerlaan 45 begeeft 
zich in de ‘welnessbranche’. Naast 
de verkoop van de bijzondere laar-
zen, die u op maat kunt laten ma-
ken, kunt u vanaf januari hier ook 
terecht voor voetreflextherapie, Rei-
kibehandelingen, stoel-, nek/schou-
der- en hotstone massages. De-
ze behandelingen zijn over komen 
waaien uit Oosterse landen en zor-
gen ervoor dat de lichamelijke en 
geestelijke conditie in balans is. 
De behandelingen worden onder-
steund door Ciska Uniken, gediplo-
meerd therapeute, en Michel La-
keman, welzijnsconsulent en Rei-
ki grandmaster in de zesde graad. 
Ter kennismaking bieden zij u een 
combibehandeling aan. Drie kwar-
tier voetreflex en drie kwartier Reiki 

voor maar 40 euro. Zo kunt u ken-
nis maken met deze therapieën en 
ervaart u totale ontspanning. Iets 
wat u goed kunt gebruiken in de-
ze drukke tijden rond kerst en oud 
en nieuw.  Hiervoor kunt u nog te-
recht op vrijdag 21 en maandag 
24 december tussen 9.30 en 17.00 
uur. Neem hiervoor contact op met 
Yvonne via 0255-517019.

Daarnaast kunt u de winkel ook be-
zoeken voor de mooie magneetsie-
raden van Energetix, die door het 
dragen extra energie kunnen geven. 
Of u maakt iemand erg blij met een 
mooi kerstcadeau of een cadeau-
bon uit de winkel. U bent van harte 
welkom bij Ganesha’s Boot Fashion 
aan Kennemerlaan 45 in IJmuiden. 
De koffie staat klaar. 

Dierenleed
Velsen - Bij Dierenambulance Vel-
sen, Kromhoutstraat 54-12 in IJmui-
den, telefoon 0255-533239, zijn deze 
week de volgende dieren gemeld. U 
kunt ook kijken op: www.dierenam-
bulancevelsen.nl.

Gevonden: 
* E.K.H. poes, volwassen, geholpen 
onbekend, wit, voor- en achterpoten 
wit, voetzooltjes roze, buik, borst, 
befje, staart wit, ogen okergeel, oren 
kaal en pluimpjes in de oren, snor-
haren wit. Ahornstraat IJmuiden.
* E.K.H. kater, 5 maanden, wit/rood/
beige cypers voor- en achterpo-
ten beige, voetzooltjes roze, rug 
rood, buik wit/beige, borst, befje 
wit, staart geringd, snoet roze/rood, 
ogen geel/bruin, neus roze, snorha-
ren wit. Merwedestraat IJmuiden. 
* Volwassen konijn, zwart/wit, voor-
pootjes wit, achterpootjes zwart 
met witte teentjes, tussen de teen-
tjes zwart, voetzooltjes grijs, rug, 
buik, borst, befje zwart, staart zwart, 
ogen bruin, snoet wit uitlopend, in 
streep op de kop, oren zwart, neus 
wit, snorharen wit. Koekoeksbloem 
Velserbroek.

* Volwassen hangoor, wit, voor- en 
achterpoten wit, rug, buik, borst, 
befje wit, snoet donker, oren wit, 
neus wit. J. Bijhouwersstraat Velser-
broek.

Vermist:
* E.K.H. poes, geholpen, 7 jaar, 
zwart/bruin/beige cypers, voor- en 
achterpoten cypers, rug cypers met-
zwarte streep, vanaf de kruin, snoet, 
ogen bruin, oren bruin/beige, neus 
roze, snorharen wit, poes heeft een 
zwarte moedervlek in de nek en is 
gechipt.
* E.K.H. poes, geholpen, 7 jaar, muis-
grijs, voorpoten grijs, ertussen tab-
by, achterpoten witte voetjes, er-
tussen tabby, rug grijs, buik grote 
witte vlek, borst wit licht grijs, bef-
je wit, staart grijs met vlekjes, snoet 
wit, ogen donker groen, oren tabby, 
neus donker bruin, snorharen wit en 
zwart, poes heeft een rood bandje 
om en een rechter staaroog. Aan 
het einde van de staart een knikje. 
Grahamstraat IJmuiden. 
* E.K.H. kater, geholpen, 6 jaar, bei-
ge/zwart/bruin cypers, voor- en 
achterpoten cypers, voetzooltjes 
zwart, nagels zwart, staart cypers, 
snoet cypers, ogen groen, oren cy-
pers, neus en snorharen zwart. Ka-
naalstraat IJmuiden.
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Gezellig klaverjassen 
bij StormvogelsTelstar
IJmuiden - Vrijdag 14 december 
waren er weer elf tafels bezet in de 
kantine bij Stormvogels Telstar. De 
hoofdprijs, een 16-delig servies met 
damast tafellaken met servetten en 
kaarsen, ging naar mevrouw J. Wor-
kum.
De uitslag bij het klaverjassen is 
als volgt: eerste prijs, een fles jene-
ver,  ging naar mevrouw J. Workum 
met 5423 punten; tweede prijs, een 
paardenworst, mevrouw A. Harms 
met 5349 punten; derde prijs, een 
kip, mevrouw J. Kalkman met 5315 
punten.
De marsenprijs ging naar de heer C. 
Pals met vijf marsen.

Volgende week zijn de prijzen bij 
het klaverjassen een rollade, drank 
en nog veel meer.
De klaverjascommissie hoopt u 
weer te mogen ontvangen op vrij-
dag 21 december. De avond staat 
dan in het teken van Kerstmis.  Het 
klaverjassen is elke vrijdagavond in 
de kantine van StormvogelsTelstar 
aan Zuiderkruisstraat 72, 1973 XM 
IJmuiden.
De aanvang is om 20.00 uur. De 
hoofdprijs in de loterij is dan een  
luxe boodschappenmand. Wilt u 
meer weten, bel dan 0255-513826 
of 06-34040940 of e-mail naar 
hj.retz@quicknet.nl

Velsen-Zuid - Zaterdagmorgen 15 
december waren elf leden van de af-
deling klootschieten van Full Speed 
in het sfeervolle clubhuis aanwezig 
om nog even vlak voor de feestda-
gen de krachten te bundelen voor 
een potje klootschieten.
Het was de derde zaterdag van 
de maand dus ging er een groep-
je voor het persoonlijk kampioen-
schap aan de slag. Dit waren Dries, 
Ina, Dirk, Jan en Harm. Bij het ge-
woon gooien streden Bianca, Lina, 
Jan Schoorl, Sonja, Lia en Willem te-
gen elkaar. Hier ging de strijd gelijk 
op en werd er veel gelachen. Zeker 
toen zij weer langs het huis kwamen 
waar de twee dames de groep al 
op stonden op te wachten met kof-
fie. Binnen was het lekker warm en 
de gezelligheid laaide hoger op. Er 
werden zelfs telefoonnummers uit-
gewisseld. Na de koffie en de cake 
ging de strijd weer verder, maar de 
koffie met cake had ze geen goed 
gedaan. Er werd niet zo zuiver meer 
gegooid. Hoe kwam dat?

De uiteindelijke eindstreep werd ge-
haald en terug in de kantine werd er 
over nagepraat. De pk gooiers wa-
ren allang terug. Zij maakten zich al 
zorgen waar de rest bleef.
Team 1 met Bianca, Lina en Jan 
Schoorl wonnen deze strijd met 87 
schoten en 18 meter. Team 2 met 
Lia, Sonja en Willem werd tweede 
met 98 schoten en 29 meter.
Bij het persoonlijk gooien moest 
Dirk weer zo nodig met zijn tover-
bal gooien. En dit bij een sloot. Dat 
resulteerde in een bal in de sloot en 
die niet meer kunnen vinden. Dat 
werd dus vissen. Uiteindelijk werd 
de uitslag:
Straatbaan: Dirk 22 schoten en 101 
meter, Harm 27 schoten en 58 me-
ter, Jan 27 schoten en 6 meter, Ina 
31 schoten en 52 meter en Dries 33 
schoten en ? meter.
Bosbaan: Jan 12 schoten en 10 me-
ter, Dirk 13 schoten en 30 meter, 
Dries 13 schoten en 0 meter, Harm 
15 schoten en 19 meter en Ina 19 
schoten en 14 meter. 

Vanaf links: Mike, Timo, Martijn, Maup en keeper Zep, Bastiaan, Fabio, Savio, 
coach Kevin en Rick

F4 Stormvogels Telstar:
kampioenen om te zoenen
Velsen - De jongens van de F4 van 
Stormvogels Telstar voelen zich de 
koning te rijk. Ze zijn kampioen ge-
worden in de najaarscompetitie. 
Met de tien gespeelde wedstrijden 
verzamelden zij maar liefst 28 pun-
ten. De eerste helft van de compe-
titieronde ging ze gemakkelijk af. 
Daar konden ze met hun hoge doel-
saldo de kans op een eerste plaats 
veilig stellen. De tweede helft werd 
wat zwaarder en de jongens hebben 
er samen met coach Kevin hard voor 
geknokt.

Dat het sportieve jongens zijn is ze-
ker, maar velen zijn ook buiten het 
voetbal bevriend met elkaar of zit-
ten bij elkaar op school. De goede 
teamspirit is bij hen echt voelbaar 
en ze gaan als maatjes met elkaar 
om
Zwaaiend met bloemen en een tro-
fee stonden ze dan ook op de stoe-
len ‘We are the champions’ te zin-
gen, dat in Zeewijk voor ze werd ge-
draaid. Wellicht gaan we nog veel 
van deze talentjes horen in de toe-
komst. Ze zijn toch om te zoenen!?

Klootschietjournaal

De trotste mannen van van Velsenoord E1

Velsenoord najaarskampioen
Velsen-Noord - Zaterdag werd 
de E1 van FC Velsenoord met een 
7-0 overwinning op de Kennemers 
kampioen van de najaarscompetitie. 
Het is vijf jaar geleden dat de club 
uit Velsen-Noord dit met E-junioren 
wist te bereiken. Volgens de spe-
lers is dit vooral te danken aan over-
spelen, elkaar aanmoedigen en al-
tijd trainen. Voor het kersverse trai-
ner/coach-duo Cor Comis en René 
Scholten een aardige opsteker. Zij 
zijn dit seizoen voor het eerst be-
gonnen. Cor: ,,Eigenlijk moet je op 
je hoogtepunt stoppen, maar daar is 
voor ons geen denken aan!’’
Volgens het leidersduo heeft ieder-

een met hard werken zijn steentje 
bijgedragen. Of dat in het voorjaar 
ook tot het kampioenschap leidt valt 
nog te bezien. De KNVB plaatst de 
teams die bij de eerste twee zijn ge-
eindigd samen in één poel. De ver-
wachting is dan ook dat er wat va-
ker verloren zal worden.
Eerst wordt het nu behaalde kampi-
oenschap gevierd. Na de wedstrijd 
van afgelopen zaterdag was er in de 
FC Velsenoord kantine op Sportpark 
Rooswijk een prijsuitreiking met een 
grote beker, herinneringsmedailles 
en bloemen. Traditioneel sponsorde 
het jeugdbestuur friet met frikadel-
len.

Kerstvieringen
in de Nieuwe Kerk
IJmuiden - De kerst komt er aan, 
en net zoals in voorgaande jaren is 
men in de Nederlands Hervormde 
Gemeente Nieuwe Kerk in IJmui-
den  aan Kanaalstraat 250 druk be-
zig met het voorbereiden van diver-
se vieringen rond kerstmis 2007. 
Het eerste dat zij onder uw aan-
dacht willen brengen is de kerst-
viering van de kindernevendienst. 
Deze is op vrijdag 21 december 
van 19.00 tot 20.00 uur in Wijkge-
bouw de Rank (achter de kerk) aan 
de Kon.Wilhelminakade. Het belooft 
een bijzonder uurtje te worden met 
als hoogtepunt de opvoering van 
een ‘glitterende’ musical, gespeeld 
door jonge en wat oudere gemeen-
teleden. Een ieder is hiervoor uitge-
nodigd, in het bijzonder de ouders, 
opa’s en oma’s.
De Kerstnachtdienst van 24 decem-
ber begint om 22.00 uur en belooft 

weer een bijzondere dienst te wor-
den. Net als alle straten en huizen, 
zal ook de kerk sfeervol verlicht zijn 
met vele lichtjes. Het thema van de 
dienst is: “All I want for christmas 
is you!’ (Alles wat ik wil voor kerst 
bent u). Predikant A. Wessels uit 
Sliedrecht zal voorgaan. Naast de 
kerstliederen, die men tijdens deze 
dienst samen zingt, zal er ook muzi-
kale medewerking zijn van het koor 
‘Credo’ uit Landsmeer onder leiding
van Dick Vermeulen. Na de dienst 
is er gelegenheid om onder het ge-
not van een kopje warme chocola-
demelk (na) te praten. U  bent van 
harte welkom de 24ste!  
En 25 december om 10.00 uur is er 
een dienst waarin voorgaat ds. E. 
Bouman uit Katwijk. Muzikale me-
dewerking wordt verleend door  
koor Immanuel uit IJmuiden onder 
leiding van  Rob van Dijk.

48.000 Voedselpakketten bij elkaar
Nationale Voedselactie 
succesvol verlopen
Velsen - De Nationale Voedsel-
actie, georganiseerd door Dorcas 
Hulp Nederland, is succesvol ver-
lopen. De actie werd gehouden van 
4 tot 11 november. Na het inventa-
riseren van het ingezamelde voed-
sel is de verwachting dat er ruim 
48.000 voedselpakketten naar de al-
lerarmsten in Oost-Europa en Afrika 
kunnen worden verzonden. Dat zijn 
2000 pakketten meer dan in 2006. 
,,Een resultaat waar we dankbaar 
voor mogen zijn”, aldus André Blank, 
manager bij Dorcas. ,,Met het inge-
zamelde voedsel kunnen we men-
sen een hart onder de riem steken. 
Een gebaar naar de allerarmsten dat 
ze niet vergeten worden”.
In Velsen werd actie gevoerd in de 
Petrakerk, Ichthuskerk, Baptisten-
gemeente, Hervormde Kerk Kanaal-
straat, DekaMarkt en Vomar Velser-
broek en Zeewijkpassage in IJmui-
den. Hier werden ruim 300 voedsel-
dozen ingezameld. 
Landelijk werden in meer dan 550 
supermarkten, 400 kerken en 40 
scholen actie gevoerd. Momenteel 
zijn op verschillende plaatsen in 
Nederland honderden vrijwilligers 
in touw om het voedsel te verwer-
ken en verzendklaar te maken. De 

verwachting is dat de eerste 20.000 
voedselpakketten voor de kerst op 
plaats van bestemming zijn. De ove-
rige pakketten zullen begin 2008 
hun bestemming bereiken.

Een gift voor de transportkosten 
is welkom op giro 2500 ten name 
van Dorcas Hulp Nederland in An-
dijk onder vermelding van Nationale 
Voedselactie 2007. Meer informatie 
over deze actie is ook te vinden op 
www.nationalevoedselactie.nl

Armando zette zijn broer Tom mat achter de paaltjes

Een pittig schaakavondje 
bij jeugdschaakers Kijk Uit
IJmuiden - Een koude donderdag-
avond, het gebouw aan de Ekster-
laan vult zich gestaag met jeugd-
schakers. De zaal inmiddels versierd 
met allerlei kerstattributen maakt 
dat de tijd van het jaar tot je door-
dringt. Na een simultaan begint de 
jeugdcompetitie. Er daalt een wel-
dadige rust neer en de eerste ver-
storing is een miniconflictje tussen 
Barry Broek en Thomas Otte wan-
neer Thomas terecht de dame van 
Barry claimt. De partij tussen Dick 
Wijker en Daan Koetzier staat inmid-
dels in vuur en vlam. Dick heeft een 
toren verspeeld maar heeft compen-
satie in de vorm van drie pionnen. In 
de broederstrijd tussen Armando en 
Tom Noordzij lijkt Tom in het voor-
deel en Cory van Bellen is tegen Stef 
Brouwer hard op weg om opnieuw 
een overwinning te pakken.
Dan de eerste beslissing, Thomas 
Lichtendaal overleeft een hachelijk 
moment voor zijn koning en wint 
en passant de dame van Ben Ep-
pink. Thomas maakt de partij dan 
bekwaam af. Even later constru-
eert Koen van de Velde een diepzin-
nig mat tegen Menno Jaspers. Co-
ry geeft langzaam maar zeker zijn 

voorsprong uit handen en moet toe-
zien hoe Stef Brouwer de winst pakt. 
Ook bij Armando en Tom valt de be-
slissing. Tom weliswaar met voor-
sprong, moet toezien hoe hij wordt 
matgezet achter de paaltjes. Tho-
mas heeft inmiddels een ondekbaar 
mat tegen Barry gecreëerd.
Boy Wu na een furieuze schaakstart 
dit seizoen, heeft een terugval. Te-
gen Roelof Stikker geeft hij zijn da-
me weg en de strijd is gestreden. 
Guido de Waal houdt het hoofd koel 
tegen Mark Scholten. Nadat Mark 
zijn koningstelling verzwakt, slaat 
Guido onverbiddelijk toe.
Maurits van Rees is in vorm. Tegen 
Thomas Rebel geeft hij niets weg en 
pakt de winst. Pieter Rebel zit het 
niet mee, een perfecte penning van 
Marnix van der Bijl met toren op da-
me en koning luid het einde in.
Intussen zijn in de partij tussen Dick 
en Daan de drie pionnen inmiddels 
zes pionnen geworden, maar Daan 
heeft nog genoeg dreiging op de 
koningsteling van Dick. Een min-
dere zet wordt professioneel door 
Dick behandeld en Daan staat als-
nog met lege handen. Zie ook www.
schaakclubkijkuit.nl.

Peuters van peuterspeelzaal Pinokkio overhandigen een zelfgemaakt kerst-
stukje

Peuters brengen 
kerstsfeer in de Schulpen
Velsen-Noord - Afgelopen vrijdag- 
en maandagochtend brachten twee 
groepen kinderen van Peuterspeel-
zaal Pinokkio in Velsen-Noord een 
bezoekje aan de ouderen van de 
Schulpen. Hierbij overhandigden zij 
hun zelfgemaakte kerststukjes aan 
de bewoners, zongen samen kerst-
liedjes onder begeleiding van mu-
zikanten van de Smederij en ac-
cordeonist de heer Van Houwelin-
gen. Voor de ouderen zowel als de 

peuters was het een zeer geslaagde 
ochtend. De kinderen kropen lek-
ker bij ‘opa’ en ‘oma’ op schoot en 
er werd zichtbaar van elkaars gezel-
schap genoten. Bloemist Leo Aar-
denburg was bereid gevonden om 
het benodigde kerstmateriaal be-
schikbaar te stellen voor dit succes-
volle initiatief. Het voornemen is dan 
ook om de bewoners van de Schul-
pen in het nieuwe jaar vaker met 
een bezoekje te verblijden.

Jongens vernielen meer 
dan twintig ramen
IJmuiden - Woensdag 12 december 
meldde de politie dat twee 14-jarige 
jongens uit IJmuiden waren aange-
houden in verband met vernielin-
gen. Het tweetal zou ramen hebben 
ingegooid van een basisschool aan 
het Koningsplein. Het vermoeden 
bestond dat zij ook verantwoorde-
lijk waren voor diverse andere ver-
nielingen bij dezelfde school. On-
derzoek van de politie heeft dit be-
vestigd. Sinds augustus van dit jaar 
hebben zij meer dan twintig ramen 
ingegooid.
Dit gebeurde verschillende keren bij 
een basisschool aan het Konings-
plein en bij buurtcentrum de Brul-

boei aan de Kanaalstraat. 
Op basis van tips en (buurt)onderzoek 
wist de politie uiteindelijk de twee 
jongens aan te houden. Komende 
maand zullen zij voor de officier van 
justitie verschijnen.
De gemeente Velsen brengt mo-
menteel de schade aan beide ge-
bouwen in kaart. Zij onderzoekt hoe 
én op wie zij deze schade wil gaan 
verhalen. Aan de kinderen van de 
getroffen basisschool zal de poli-
tie binnenkort tekst en uitleg geven 
hoe een eind is gekomen aan een 
reeks vernielingen, die voor veel on-
rust op en rond de school heeft ge-
zorgd.

Shoveldief 
Velsen-Noord - De politie heeft 
vorige week donderdag rond 06.00 
uur een 22-jarige Beverwijker aan-
gehouden. De man wordt ervan ver-
dacht een shovel te hebben gesto-
len vanaf het terrein van Corus. Om 
van het terrein te komen is hij dwars 
door een hekwerk gereden. De poli-
tie wist hem uiteindelijk aan te hou-
den op het strand tussen Castricum 
en Egmond. Om op het strand te ko-
men was de Beverwijker dwars door 
nog een hekwerk gereden, nu bij de 
Noordpier. De man is voor verder 
onderzoek ingesloten.

Ganesha’s Boots Fashion 
stapt in welnessbranche
IJmuiden - Ganesha’s Boots en Fa-
shion aan Kennemerlaan 45 begeeft 
zich in de ‘welnessbranche’. Naast 
de verkoop van de bijzondere laar-
zen, die u op maat kunt laten ma-
ken, kunt u vanaf januari hier ook 
terecht voor voetreflextherapie, Rei-
kibehandelingen, stoel-, nek/schou-
der- en hotstone massages. De-
ze behandelingen zijn over komen 
waaien uit Oosterse landen en zor-
gen ervoor dat de lichamelijke en 
geestelijke conditie in balans is. 
De behandelingen worden onder-
steund door Ciska Uniken, gediplo-
meerd therapeute, en Michel La-
keman, welzijnsconsulent en Rei-
ki grandmaster in de zesde graad. 
Ter kennismaking bieden zij u een 
combibehandeling aan. Drie kwar-
tier voetreflex en drie kwartier Reiki 

voor maar 40 euro. Zo kunt u ken-
nis maken met deze therapieën en 
ervaart u totale ontspanning. Iets 
wat u goed kunt gebruiken in de-
ze drukke tijden rond kerst en oud 
en nieuw.  Hiervoor kunt u nog te-
recht op vrijdag 21 en maandag 
24 december tussen 9.30 en 17.00 
uur. Neem hiervoor contact op met 
Yvonne via 0255-517019.

Daarnaast kunt u de winkel ook be-
zoeken voor de mooie magneetsie-
raden van Energetix, die door het 
dragen extra energie kunnen geven. 
Of u maakt iemand erg blij met een 
mooi kerstcadeau of een cadeau-
bon uit de winkel. U bent van harte 
welkom bij Ganesha’s Boot Fashion 
aan Kennemerlaan 45 in IJmuiden. 
De koffie staat klaar. 

Dierenleed
Velsen - Bij Dierenambulance Vel-
sen, Kromhoutstraat 54-12 in IJmui-
den, telefoon 0255-533239, zijn deze 
week de volgende dieren gemeld. U 
kunt ook kijken op: www.dierenam-
bulancevelsen.nl.

Gevonden: 
* E.K.H. poes, volwassen, geholpen 
onbekend, wit, voor- en achterpoten 
wit, voetzooltjes roze, buik, borst, 
befje, staart wit, ogen okergeel, oren 
kaal en pluimpjes in de oren, snor-
haren wit. Ahornstraat IJmuiden.
* E.K.H. kater, 5 maanden, wit/rood/
beige cypers voor- en achterpo-
ten beige, voetzooltjes roze, rug 
rood, buik wit/beige, borst, befje 
wit, staart geringd, snoet roze/rood, 
ogen geel/bruin, neus roze, snorha-
ren wit. Merwedestraat IJmuiden. 
* Volwassen konijn, zwart/wit, voor-
pootjes wit, achterpootjes zwart 
met witte teentjes, tussen de teen-
tjes zwart, voetzooltjes grijs, rug, 
buik, borst, befje zwart, staart zwart, 
ogen bruin, snoet wit uitlopend, in 
streep op de kop, oren zwart, neus 
wit, snorharen wit. Koekoeksbloem 
Velserbroek.

* Volwassen hangoor, wit, voor- en 
achterpoten wit, rug, buik, borst, 
befje wit, snoet donker, oren wit, 
neus wit. J. Bijhouwersstraat Velser-
broek.

Vermist:
* E.K.H. poes, geholpen, 7 jaar, 
zwart/bruin/beige cypers, voor- en 
achterpoten cypers, rug cypers met-
zwarte streep, vanaf de kruin, snoet, 
ogen bruin, oren bruin/beige, neus 
roze, snorharen wit, poes heeft een 
zwarte moedervlek in de nek en is 
gechipt.
* E.K.H. poes, geholpen, 7 jaar, muis-
grijs, voorpoten grijs, ertussen tab-
by, achterpoten witte voetjes, er-
tussen tabby, rug grijs, buik grote 
witte vlek, borst wit licht grijs, bef-
je wit, staart grijs met vlekjes, snoet 
wit, ogen donker groen, oren tabby, 
neus donker bruin, snorharen wit en 
zwart, poes heeft een rood bandje 
om en een rechter staaroog. Aan 
het einde van de staart een knikje. 
Grahamstraat IJmuiden. 
* E.K.H. kater, geholpen, 6 jaar, bei-
ge/zwart/bruin cypers, voor- en 
achterpoten cypers, voetzooltjes 
zwart, nagels zwart, staart cypers, 
snoet cypers, ogen groen, oren cy-
pers, neus en snorharen zwart. Ka-
naalstraat IJmuiden.

Ook vorig jaar was Augusta’s Kerst-thuisdiner een grote hit

Heerlijk thuis uit eten met 
Augusta’s Kerst Thuisdiner
IJmuiden - Met je vrienden en fa-
milie in je eigen kerstsfeer om de ta-
fel zitten en genieten van een heer-
lijk viergangen kerstmenu zonder de 
drukte van de kerstboodschappen, 
het peinzen over het menu, het ko-
ken en een extra grote afwas? Dat 
kan dankzij Augusta’s Kerst Thuis-
diner.
Net als vorig jaar heeft Hotel Res-
taurant Augusta een heerlijk thuis-
diner voor u bedacht, dat u (gedeel-
telijk) alleen nog maar hoeft op te 
warmen. Het viergangenmenu be-
staat uit: een ‘tompouce’ van vitel-
lo tonnato, gerookte zalm, aspic van 
saffraan en tonijnmayonaise. De 
tweede gang is een pasteitje met 
ragout van bospaddestoelen, truf-
fel en eendenlever. Het hoofdmenu 
is gebraden filet van edelhert, een 
muffin van spitskool met kummel en 
in port gewelde rozijnen, rozemarijn 
aardappeltjes uit de oven en wild-
jus met veenbessen. Het dessert be-
staat uit een champagnetaartje met 

witte chocolade en Marc de Cham-
pagne, marmelade van sinaasap-
pel en mint. Voor bij de koffie zijn er 
bovendien kerstbonbons uit eigen 
keuken. De prijs van dit overheer-
lijke viergangenmenu is 39,50 per 
persoon. Augusta heeft voor u een 
uitgelezen keuze van wijnen voor 
bij dit menu gemaakt, die u eventu-
eel ook kunt reserveren. Het menu 
is zorgvuldig bereid met uitsteken-
de ingrediënten, inclusief brood, bo-
ter, bijpassende sauzen en natuur-
lijk niet te vergeten de lekkernij bij 
de koffie. Het diner is grotendeels 
voor u bereid, handzaam en hygië-
nisch verpakt en voorzien van een 
duidelijke gebruiksaanwijzing. Het 
uit de verpakking halen en het op-
warmen van de producten is in een 
mum van tijd gebeurd. Het menu 
kan maandag 24 december tussen 
10.00 en 14.00 uur worden opge-
haald bij Restaurant Augusta aan 
Oranjestraat 98, 1975 DD IJmuiden. 
Reserveren kan via 0255-514217.

Johan Turenhout van Turenhout B.V. sleepte de prijs in de wacht. Hij kreeg de 
award uit handen van gedeputeerde van de provincie Jaap Bond

Turenhout BV winnaar 
van Meergroep Award
Velsen-Noord - Tijdens de IJmond 
Primeur donderdag in het Corus 
Conference Centre is Turenhout B.V. 
verkozen tot winnaar van de Meer-
groep Award 2007. De Meergroep 
Award wordt jaarlijks door de so-
ciale werkvoorziening uitgereikt 
aan het bedrijf uit de regio dat zich 
het meest heeft ingezet voor men-
sen met een afstand tot de arbeids-
markt. De ruim 160 aanwezigen op 
de bijeenkomst van IJmond Veelzij-
dig, die regionale samenwerking als 
thema droeg, brachten naar aanlei-
ding van twee filmpresentaties hun 
stem uit op de drie genomineerden: 
Bakkerij Goemans uit Heemskerk, 
Kinderdagverblijf Schuylenburght 
en Turenhout BV uit Velsen-Noord 
uit Haarlem. Uiteindelijk kwam 
laatstgenoemde als winnaar uit de 
bus. Het personeelsbestand van het 

elektromontage bedrijf bestaat voor 
50 procent uit mensen via de Meer-
groep.
De deskundige jury, bestaande uit 
Bert Zijl, voorzitter van FED-IJmond, 
Ineke Edzes, wethouder van Uit-
geest en René Slecht, directeur van 
Kosmos Wonen BV en award win-
naar in 2006 nomineerde de drie 
bedrijven naar aanleiding van argu-
menten van de jobcoaches van de 
Meergroep.
In de filmpresentaties die werd ver-
toond vertelden de genomineerden 
onder andere over hun motivatie om 
mensen via de Meergroep in dienst 
te nemen. Door middel van stem-
kastjes bepaalden de aanwezigen 
de winnaar. De Meergoep award 
werd uitgereikt door Gedeputeer-
de van de Provincie Noord-Holland 
Jaap Bond.

Weerman te gast in
programma VU Velsen
IJmuiden - In het radioprogramma 
‘Even tijd voor de Volksuniversiteit’ 
van zondag 23 december van 18.00 
tot 19.00 uur is de gast-van-de-
week weerman Jan Visser uit Mon-
nikendam. Jan Visser is onder an-
dere de weerman van Radio Noord 
Holland en de IJmuider Courant/
Haarlems Dagblad. Jan vertelt over 

de cursus over ‘Het weer’ die begin 
januari 2008 door de Volksuniver-
siteit wordt gegeven en zal tevens 
een weervoorspelling doen voor de 
komende kerstdagen. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan het 
cursusprogramma vanaf maandag 1 
januari. Informatie: 0255-519313 of 
www.vu.velsen.net.

Het team van apotheek Pleijler

Apotheek Pleijler 
ISO-9001 gecertificeerd
IJmuiden - Op 1 december is Kring-
apotheek Pleijler aan de Planeten-
weg 52 in IJmuiden officieel ISO-
9001 gecertificeerd. 
Dit betekent dat de bedrijfsvoering 
en de manier van werken in de apo-
theek aan zeer strenge kwaliteitsei-
sen voldoet.
Met het gehele team, bestaande uit 
de apotheker, acht apothekersassi-
stenten, een apotheekhulp, een in-
terieurverzorgster en twee bezor-
gers, is hier twee jaar lang hard aan 
gewerkt met dit certificaat als be-

kroning. Ieder jaar wordt ernaar ge-
streefd de lat weer een stukje hoger 
te leggen om u steeds meer kwali-
teit en service te garanderen.
U kunt bij Kring-apotheek Pleijler 
natuurlijk terecht voor uw medicij-
nen, maar ook onder meer voor het 
meten van uw bloeddruk en/of uw 
bloedsuiker, controle van uw bloed-
glucosemeter, huidverzorgingsad-
vies en producten, medicijnover-
zichten, doseersystemen, gratis be-
zorgservice en rond de feestdagen 
een kleine attentie.

Dalkaartje meer waard 
tijdens Van Streek Weken
Regio - Voor reizigers van Con-
nexxion in de regio Haarlem-IJmond 
is het Dalkaartje van zaterdag 22 
december tot en met zondag 6 ja-
nuari nog meer waard. Het enkeltje 
geldt dan namelijk als retourtje. Het 
kaartje is geldig op alle streeklijnen 
van Connexxion in Haarlem-IJmond. 
Connexxion speelt met deze speci-
ale Van Streek Week-actie in op de 
vele dagtripjes die er in de kerst-
vakantie worden gemaakt en pro-
beert het reizen met de streekbus 
op deze wijze nog aantrekkelijk te 
maken voor de reizigers. Dagrecre-
anten, die zowel heen als terug met 
de bus reizen, betalen dus tijdelijk 

de halve prijs. Het kaartje is geldig 
in de periode van 22 december tot 
en met 6 januari op werkdagen na 
09.00 uur en tijdens het weekend 
en op feestdagen de hele dag. Kijk 
voor het exacte geldigheidsgebied 
en de actievoorwaarden op www.
connexxion.nl.
Connexxion zet tijdens de Van 
Streek Week-promotieteams in. Op 
zaterdag 22 en zondag 23 decem-
ber bezoekt een promotieteam de 
steden Haarlem, Heemstede, Bever-
wijk en Heemskerk. De promotie-
medewerkers worden begeleid door 
een dokter omdat zij helemaal ‘van 
streek’ zijn.

Vol programma tijdens feestdagen
Live muziek en volop
gezelligheid in Seasons
IJmuiden – Seasons maakt zich op 
voor gezellige feestdagen. De aftrap 
is op donderdag 20 december met 
een après-ski Christmas schoolpar-
ty. De ski-jay zorgt voor veel gezel-
ligheid, gekke muziek en een echt 
après ski gevoel. 
Het weekend van vrijdag 21 en za-
terdag 22 december gaat de après 
ski sfeer nog even door in de enige 
skihut in de IJmond. Zondag 23 de-
cember is het weer zover. De jaar-
lijkse drukbezochte wildavond van 
Seasons gaat weer plaatsvinden met 
twee keer een live optreden van Jan 
van Est. Deze zanger heeft al diverse 
keren op het podium in Seasons ge-
staan. Iedere keer weer weet hij de 
tent op zijn kop te krijgen met zijn 
repertoire.
Ook dit jaar krijgt de Wildavond 
weer het thema Amsterdam mee. 
Verder zijn er weer vele mooie prij-
zen te winnen, waaronder rollades, 
kaarten voor Wolter Kroes, kaar-
ten voor Oud en Nieuw, elektrische 
tandenborstels etc.. De lootjes kos-
ten slechts 50 eurocent per stuk. 
Kortom een avond vol gezelligheid 
en entertainment met bitterballen, 
mooie prijzen en heerlijke LIVE MU-
ZIEK.
Maandag en dinsdag zullen geheel 
in het teken staan van de kerstda-
gen. Op kerstavond en eerste kerst-
dag is Seasons traditie getrouw 
open vanaf 22.00 uur. Zo ook dit jaar 
zullen het erg gezellige avonden 
worden, waarbij de entree ook nog 
eens gratis is.
Woensdag (tweede kerstdag) is 
Wolter Kroes Dag. Dit jaar staat de-
ze wereldzanger wederom op de 
bühne van Seasons. De voorverkoop 
is inmiddels gestart en de kaarten 
kosten 10 euro in de voorverkoop en 
indien nog voorradig aan de deur 13 
euro. Ook op deze avond opent Sea-
sons haar deuren om 22.00 uur voor 
iedereen vanaf 18 jaar. Wees snel 
met kaarten kopen, want er wordt 
topdrukte verwacht!

Donderdag 27 december gaat het 
feest gewoon door met de Flügel 
Christmas Schoolparty. Met van-
avond wederom de spectaculai-
re Seasons SMS Chat en comple-
te Flügel Gekte, dus zorg dat je al-
vast je eigen Seasons Kweb-ID hebt 
aangemaakt op onze website!!! Van-
af 21.00 uur open en de entree is  
euro per persoon.
Wil je zeker weten dat je binnen-
komt, vraag dan de Seasons Pas 
aan. Je hebt dan tevens voorrang 
met naar binnen gaan en betaal je 
slechts 3 euro in plaats van 5 eu-
ro! Vergeet niet alvast je Seasons 
Kweb-ID aan te maken, zodat je 
foto meteen op tv komt tijdens de 
SMS Chat...
Vrijdag 28 en zaterdag 29 december 
gaan we Christmas Cool Downen! 
Uiteraard gaan we dit niet alleen 
doen, maar samen met DJ Kees. 
Dinsdag 1 januari vanaf 00.30 uur is 
er voor de negende keer de Seasons 
Oud & Nieuw Party. De voorverkoop 
is inmiddels begonnen bij Seasons. 
Gezien de drukte van alle voorgaan-
de jaren is het verstandig om een 
kaartje in de voorverkoop te halen. 
Wanneer je met Oud en Nieuw aan 
de deur probeert een kaartje te ha-
len, is de teleurstelling misschien te 
groot als het vol is. Wees er snel bij! 
Zie ook www.seasonscafe.nl.

Golfbaan Spaarnwoude zeer in trek
1800 abonnementen
in drie dagen verkocht
Velsen-Zuid - Golfbaan Spaarn-
woude, met 66 holes de groot-
ste golfbaan van Europa, is zeer in 
trek. Binnen 3 dagen tijd hebben 
1800 golfers een abonnement voor 
Golfbaan Spaarnwoude gekocht. Er 
is nog plek voor slechts 200 extra 
abonnementhouders. De populai-
re golfbaan staat aan de vooravond 
van een grootscheepse metamor-
fose, waardoor in 2008 nog meer 
tegemoet wordt gekomen aan de 
wensen van de golfers.

In 2008 is het onbeperkte speelrecht 
geïntroduceerd op de 66-holes tel-
lende golfcourse. Daarnaast kan ie-
dereen rittenkaarten kopen. 
Directeur Martijn Kirsten: ,,We zijn 
erg blij dat zoveel golfers zich heb-
ben aangemeld bij onze golfbaan. 
En dat binnen drie dagen! Je merkt 
echt dat golf de derde sport van Ne-
derland is en steeds populairder 
wordt. Het voordeel van onze golf-
baan is dat er veel mensen tegelij-
kertijd hun favoriete sport kunnen 
beoefenen. En dat je er ook terecht 

kunt voor een lekker etentje en de 
nodige ontspanning. Dat trekt ook 
een hoop mensen aan’’, aldus Mar-
tijn Kirsten. 

Golfbaan Spaarnwoude staat aan 
de vooravond van een grootscheep-
se verbouwing die in april 2008 zal 
worden afgerond. Hierdoor wordt 
de golfbaan nog aantrekkelijker 
voor het golfpubliek. ,,Jaarlijks ver-
welkomt Golfbaan Spaarnwoude 
zo’n 350.000 mensen. Dat zijn niet 
alleen golfers maar ook mensen die 
hun bruiloft, bedrijfsfeest, vergade-
ring of orrel in onze evenementenlo-
catie organiseren’’, aldus Kirsten.
Golfbaan Spaarnwoude kwam af-
gelopen najaar al in het nieuws met 
de bekendmaking van hun Topsport 
Plan, waarbij twaalf jonge golftalen-
ten de komende jaren zullen wor-
den opgeleid en ondersteund door 
Golfbaan Spaarnwoude. Ook open-
de de golfbaan onlangs de eerste 
Golfbungalow van Nederland waar-
in men indoor golf kan spelen. Zie 
ook www.golfmanagement.nl.

Rabobank doneert voor 
inventaris Het Terras
Santpoort-Noord - Bestuursvoorzitter Franca van Winkel van Rabobank 
Velsen en Omstreken (tweede van rechts) heeft vorige week een cheque 
overhandigd aan het bestuur van de ANBO in Santpoort-Noord. Het geld 
komt uit het Stimuleringsfonds van de bank en is bedoeld voor de aanschaf 
van nieuwe spullen voor Het Terras. Tijdens de brand van begin 2007 gin-
gen veel spullen in vlammen op. De activiteiten voor ouderen vinden tijdelijk 
plaats in de voormalige IJmond MTS aan de Roos en Beeklaan. 
Er bestaan plannen om Het Terras op de oorspronkelijke plek weer op te 
bouwen

Het Muzenhuis is gestart met gesubsidieerde naschoolse opvang met een 
culturele inslag

Naschoolse opvang met 
dans, tekenen en muziek
Regio - Natuurlijk deed ’t Muzen-
huis al jaren aan een zekere vorm 
van naschoolse opvang. Dat werd 
dan AMV, Schilderen en Tekenen of 
Ballet en Dans genoemd. Toen was 
het nog niet mogelijk om daar sub-
sidie voor te krijgen. Maar vanaf 1 
januari 2007 zijn er allemaal moge-
lijkheden bijgekomen. Het heeft wel 
wat langer geduurd dan verwacht, 
maar nu is het dan zover! De beno-
digde papieren en de daarbij beho-
rende erkenning zijn in huis.
Vanaf heden is Kunstencentrum ‘t 
Muzenhuis als eerste in Nederland 
van start gegaan met gesubsidieer-
de naschoolse opvang met een cul-
turele inslag voor kids vanaf groep 3 
tot en met groep 8. Dit alles in een 
gezellige en ontspannen sfeer. Wat 
is precies de bedoeling: 
Na schooltijd komen de kinderen 
naar ’t Muzenhuis waar zij worden 
opgevangen met een drankje en 
wat lekkers. In groepjes van 15 tot 
20 kinderen van ongeveer gelijke 
leeftijd, welke worden begeleid door 
één docent en een leidster, gaan de 
kinderen per groep aan de slag met 
Muziek, Schilderen en Tekenen en 
Ballet en Dans. 
Als de kinderen dan om 18.30 uur 
weer huiswaarts gaan, zijn zij op 

zo’n middag creatief bezig geweest 
in deze drie workshops. 
Het bijzondere van deze Naschool-
se Opvang is dan ook, dat de kin-
deren niet uitsluitend worden bezig 
gehouden, maar dat zij aan de slag 
zijn met activiteiten die belangrijk 
zijn voor de verdere ontwikkeling 
van het kind waar zij bovendien hun 
hele verdere leven profijt van heb-
ben en in hun ‘pakketje’ altijd mee-
nemen.
Op dit moment is er nog geen 
wachtlijst en kan men de kinderen 
bij ’t Muzenhuis voor één of meer-
dere dagen opgeven. Ook is het mo-
gelijk, als de kinderen reeds bij een 
andere Naschoolse Opvang worden 
opgevangen, één dagje Muzenhuis 
te doen en de andere dagen bij de 
huidige opvang te continueren. 
De Naschoolse Opvang zal plaats 
vinden in de Muzenhuis lokaties 
te Santpoort Noord en Haarlem 
Schalkwijk. ‘t Muzenhuis kan uw 
kind tegen een vergoeding van € 
4,50 bij de school ophalen. 
Verdere informatie kan men vinden 
op de Muzenhuis website www.mu-
zenhuis.nl. of tijdens kantooruren 
telefonisch bij de Muzenhuisad-
ministratie welke is te bereiken via 
023–5360525.

John van den Goorbergh 
exposeert bij Stormvogels
IJmuiden - Vanaf donderdag 13 
december zijn de nieuwste olieverf 
schilderijen van John van den Goor-
bergh te zien in de showroom van 
garage Stormvogels aan de IJmui-
derstraatweg 112 te IJmuiden.
De nieuwe schilderijen zijn verstrakt 
realistische beelden van herkenbare 
punten uit de omgeving. John van 
den Goorbergh is vanaf 1974 actief 
als beeldend kunstenaar en maakt 

vrij werk maar ook in opdracht. Van-
af 1982 heeft hij een tiental maal 
de van Rixel kalender geïllustreerd. 
Ook heeft hij geregeld exposities in 
en buiten de regio. 
Op de kunstkalender 2008 (van 
drukkerij van Rixel) zijn acht olieverf 
schilderijen afgebeeld. Deze zijn 
ook in de showroom van Stormvo-
gels te zien. 
Zie ook www.Goorbergh.net

Klaverjassen 
bij Otte
IJmuiden - Zondag 23 decem-
ber organiseert Otte aan de Bik en 
Arnoldkade een kerstmarathon kla-
verjassen. Het klaverjassen begint 
om 10.00 uur, de zaal is open vanaf 
09.00 uur. De kosten bedragen 8,50 
euro, inclusief broodmaaltijd. Tevens 
wordt er een loterij gehouden met 
mooie prijzen. Meer informatie: tele-
foon 0255-518355, 06-53395296 of 
06-53680950.
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Pergamano maandagochtend
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.
Wijksteunpunten en KBO afd. 
Velsen.
Geen activiteiten.
ANBO Nieuws afd. IJmuiden, 
Driehuis en Velsen-Zuid, 0255-
510797, 06-22197237
Geen activiteiten.
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-4210681
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tif-
fany, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. Activiteiten worden ge-
geven van 13.30 tot 15.30 uur. Vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur 
computerles. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. Op 
Vrijdagmorgen is iedereen welkom 
voor computerles, de stichting werkt 
met de Davilex-methode, d.w.z. ie-
dereen kan in zijn eigen tempo een 
onderdeel van de computer on-
der de knie krijgen. De stichting is 
geopend van 9.30 tot 11.30 en van 
13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel vrijdag 29 december: 
minestronesoep, boerenkool met 
worst en pudding als dessert. Kos-
ten 4,50. Uiterlijk twee dagen van 
tevoren opgeven. Woensdag 27 de-
cember en woensdag 3 januari is er 
geen open tafel. 
Restaurant is er op maandag, dins-
dag en donderdag tussen 12.00 en 
13.15 uur (rond 11.45 uur aanwe-
zig zijn). U kunt genieten van een 
3-gangen a la carte menu inclusief 
drankje voor 6,-.
Biljart liefhebbers gezocht voor 
woensdag- en vrijdagochtend tus-
sen 09.00 tot 12.00 uur.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. Dar-
ten op maandag de gehele dag, 
woensdag-, donderdag- en vrijdag-
ochtend vanaf 10,-. ‘s middag op 
donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag.
Internetcursus voor senioren op 
maandagmiddag. Kosten 10,- voor 
3 middagen.
Kerst-inn Tweede Kerstdag (26 de-
cember). Van 12.00 tot 16.00 uur. 
Kaartjes kosten 5,-. Kaartverkoop 
stopt op woensdag 20 december 
tussen 10.00-11.30 uur.
Ouderenadviseur is er op dinsdag-
ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 
U moet hiervoor een afspraak ma-
ken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel 
0255-533885 (ouderentelefoon). De 
allochtone medemens kan op don-
derdagochtend van 09.00 tot 10.30 
uur terecht.
Koersbal liefhebbers gezocht. Elke 
dinsdagochtend van 09.30 tot 11.30 
uur.
Erwten- en bruinebonensoep
woensdag 10 en woensdag 24 janu-
ari. Van 12.00 tot 12.45 uur. Kosten 
1,- per kom.
Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om 
de gehele week (ook zon- en feest-
dagen) te komen ontbijten. Vanaf 
08.45 tot 10.00 uur. De kosten be-
dragen 2,40 euro per keer. Gaarne 
wel even vooraf aan melden bij de 
receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. Een drie-
gangenmaaltijd met verse ingredi-
enten kost 6 euro maandag t/m za-
terdag. Zondag kost een drie-gan-
genmaaltijd 8,50 euro.
Internetcursus op maandag of vrij-
dag van 09.30 tot 11.30 uur. Kosten 
3 cursusdagen 10,-. Er zijn twee cur-
sisten per groepje zodat er maxima-
le aandacht van de docent is. Opge-
ven via de receptie, telefoon 0255-
561500.
Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Open tafel vrijdag 21 december: 
kerstmenu met variatie van vier 
hapjes, heldere kippenbouillon, ge-
pocheerde zalm, gorenten, aardap-
plen, kiwimousse met kiwisaus. Re-
serveren december tussen 11.00-
12.00. Aanvang 12.30 uur. Kosten 
5,-.
Expositie Schildersclub Velserhooft 
tot en met 3 maart. Toegang gra-
tis, Geopend van maandag t/m vrij-
dag van 09.00 tot 16.30 uur. Zondag 
11.10 tot 13.30 uur.
Toegang 2,- incl. 
Kerst-inn met zang van Peter van 
Bugnum en van het Obelisk Koor. 
12.00-16.00. Kosten 5,-.
In januari en februari kunt u zich 
aanmelden voor computerles. Drie 
lessen voor 10 euro. Donderdag van 
09.00-11.00 uur.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-

den, 0255-549549.
Kerstdiner, van zes gangen op eer-
ste Kerstdag, dinsdag 25 december. 
12.00 uur.
Oud & Nieuwviering met optreden 
Guus v/an der Berghe. Aanvang 
14.00 uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Het wijksteunpunt is van 24 de-
cember tot en met 1 januari geslo-
ten.
Inloopspreekuur ouderenadviseur
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Met vragen over zorgverlening 
kunt u terecht bij Frontoffice van 
Zorgbalans. 
Tenslotte kunt u terecht voor vele 
vormen dienstverlening. Telefoon 
wonenplus 0255-518888.
Nieuwjaarsreceptie zondag 6 ja-
nuari.
Stichting Dorpshuis Het Terras,
Terrasweg 89 Santpoort-Noord, 
023-5386127.
Geen activiteiten.
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Nieuws uit
de Dwarsligger
Planetenweg 338 IJmuiden, te-
lefoon 0255-512725, e-mail 
dwarsligger@quicknet.nl.

Workshop Keramiek. Maandag van 
13.30 tot 15.45 uur. Kosten voor 10 
keer 40 euro. De cursus start bij vol-
doende deelname.
Cursus huishoudelijke technie-
ken. Cursus bestaat uit zeven les-
sen op maandag van 09.15 tot 11.30 
uur, kosten 22 euro.
Maandag van 19.00 tot 20.00 uur 
kunt u oriëntaals dansen. Deze 
cursus is voor beginners. Gevorder-
den kunnen van 20.15 tot 21.15 uur 
terecht.

Nieuws uit
de Brulboei
Kanaalstraat 166 IJmuiden, te-
lefoon 0255-510652, e-mail 
de.brulboei!@quicknet.nl.

Vanaf 24 december tot 7 januari is 
het buurthuis gesloten. Maandag
7 januari starten alle activiteiten-
weer en wordt ‘s avonds van 19.30 
tot 21.30 uur het nieuwe jaar inge-
luid met een nieuwjaarsreceptie. 
Iedereen is van harte welkom.

Ouderennieuws

Thom Peetoom en zijn klasgenootje Kelly van Huizen brachten vorige week 
een bezoek aan Studio 100 in Antwerpen

Op de set van Het Huis Anubis
Thom Peetoom wint 
verhalenwedstrijd
IJmuiden - Met een spannend ver-
haal heeft IJmuidenaar Thom Peet-
oom de verhalenwedstrijd van Het 
Huis Anubis gewonnen. Als prijs 
won hij een bezoekje aan de set van 
Het Huis Anubis in Antwerpen, waar 
de Nickelodeon kinderserie wordt 
opgenomen. Thoms klasgenootje 
Kelly van Huizen mocht gezellig met 
hem mee. Dat was natuurlijk super 
spannend.
Woensdag 12 december gingen de 
twee leerlingen van De Vliegende 
Hollander naar Studio 100, waar zij 
werden verwelkomd door Anjali Ta-
neja, zij is de schrijfster van Het Huis 
Anubis. Ze gingen gelijk naar de 
kleedkamers van alle sterren en lie-
pen al snel Mick en Appie tegen het 
lijf! Dat was wel even schrikken.Noa 
zat in de make-up room, maar gaf 
Thom en Kelly toch een hand. Toen 
mochten ze bij de opnames kijken. 
,,We zullen maar niet verklappen 
wat we gezien hebben, dat moeten 
jullie maar zelf kijken,’’ vindt Thom, 
die een grote fan van de serie is. 
,,Daarna zijn we in alle kamers ge-
weest. We hebben op het bed van 
Nienke gezeten en de kamer van 
Joyce en Patricia gezien. Jeroen zat 
op zijn bed, hij was bezig met filmen 
samen met Appie. Op de trap naar 
boven gelopen, zo naar het kantoor 
van Victor. Dat was spannend. In de 

huiskamer op de eetstoelen geze-
ten, super leuk! Toen kwam Fabian 
en hij ging ons verder rondleiden. 
We zijn naar de school geweest. De 
kamer van Van Swieten gezien. We 
mochten heel groot onze naam op 
het bord schrijven en samen met 
Fabian tussen de schoolbanken ge-
zeten. Ook nam hij ons mee naar de 
kelder. Wat was het daar eng! Als-
of ieder moment Victor naar binnen 
kon komen! 
Ook hebben we Corfus gezien. Sa-
men met Fabian de spreuk uitge-
sproken. Jullie kennen het wel: 
‘Open .. hart ...mij’. (Thom wil het 
niet helemaal opzeggen voor het 
geval  Victor dit leest!) Helaas ging 
de deur naar de geheime kamer niet 
open. Ik denk omdat de rest van de 
club er niet bij was. We kregen ook 
nog een tas met allemaal coole Huis 
Anubis spullen! Als laatste kwamen 
we toch nog Victor in de gang te-
gen. Eigenlijk is hij wel aardig. Tot-
dat hij zei: ‘Het is 10 uur, jullie weten 
allemaal wat dit betekent’. Toen von-
den we het wel spannend, hoor. We 
hebben het super leuk gehad op de 
set. We mochten overal kijken en fo-
to’s maken. Heel bijzonder, een kijk-
je op de set van Het huis Anubis. Er 
zijn daar zoveel geheimen. Maar we 
hebben gezworen dat we niets zul-
len verklappen. ‘Sibuna’.’’ 

Voedselbank bestaat 2 jaar
Velsen - Voedselbank Velsen be-
staat twee jaar. Een grote groep 
vrijwilligers zet zich in om de 
deelnemers van de voedselbank 
wekelijks te voorzien van voed-
selpakketten.

Terugkijkend op de afgelopen twee 
jaar zien we dat het aantal deelne-
mers sterk wisselt. Afgelopen voor-
jaar telde de voedselbank 44 gezin-
nen, om vervolgens tijdens de zo-
mermaanden een terugloop te zien 
naar 27. Inmiddels is er weer een 
lichte groei, 34 gezinnen nemen mo-
menteel deel aan de voedselbank.
Voor de vrijwilligers van Voedsel-
bank Velsen zijn de redenen en fi-
nanciële situatie van de deelnemers 
niet bekend en dit zou ook niet kun-
nen, omdat de vrijwilligers op de uit-
deelpunten vaak te betrokken raken 
bij de deelnemers. Zij zouden alle 
objectiviteit uit het oog verliezen bij 
het zien van zoveel leed.
Om in aanmerking te komen voor 
een wekelijks pakket moet je aan de 
landelijke regels voldoen. Daarom 
vinden de intakegesprekken plaats 
bij de professionals in Het Loket 
voor wonen, welzijn en zorg in de 
Rijnstraat 2 in IJmuiden.
Er zijn veel en verschillende pro-
blemen waardoor mensen bij een 
voedselbank terecht komen. Wer-

keloosheid, scheiding, traumatische 
ervaringen, verslaving, (psychische) 
ziekten, het zijn zomaar een paar 
kreten die de kern van een pro-
bleem kunnen zijn.
Voor Kerstmis 2007 kunnen de in-
woners van Velsen nog zorgen voor 
wat extra licht, bijvoorbeeld door 
hun kerstpakket af te staan en de-
ze bij buurtcentrum De Brulboei in 
te leveren (t/m 20 december). Maar 
ook geld is van harte welkom! We 
kunnen inmiddels de bodem van 
de geldkist zien en moeten naarstig 
op zoek naar sponsors, zeker nadat 
de gemeente heeft laten weten de 
voedselbank niet te willen subsidi-
eren. Dit vinden wij bijzonder jam-
mer. Wel zijn we blij dat de gemeen-
te veel extra inzet pleegt wat betreft 
het bereiken en ondersteunen van 
mensen die weinig inkomsten en fi-
nanciële problemen hebben. De vrij-
willigers van de Voedselbank willen 
de burgers, kerken en bedrijven van 
Velsen, die een positieve bijdrage 
aan de Voedselbank schenken dan 
ook hartelijk bedanken. Zonder de-
ze bijdrage, in welke vorm dan ook, 
zouden de wintermaanden nog lan-
ger en donkerder worden.
Voedselbank Velsen wenst u pretti-
ge kerstdagen en een financieel ge-
zond jaar! Zie www.voedselbankvel-
sen.nl.

Dringen zonder duwen
Leerlingen Vellesan 
tekenen pestprotocol
IJmuiden - Tweehonderd eerste-
klassers van het Vellesan Colle-
ge ondertekenden dinsdagmid-
dag het (anti) Pestprotocol, dat 
zij samen met hun mentor heb-
ben opgesteld. Doordat elke klas 
zijn eigen invulling aan het pest-
protocol mag geven is het pes-
ten op het Vellesan College al 
verminderd.

Tweehonderd tieners in een aula, 
dat geeft me toch een lawaai. Co-
ordinator Bouwe Hoekstra zorgde 
ervoor dat de ceremonie in goede 
banen werd geleid. Rector Boelsma 
vertelde dat pesten op de agenda 
van elke vergadering staat, omdat 
pesten op elke school een bekend 
fenomeen is: ,,Het is een onderschat 
probleem, met vaak vérstrekkende 
gevolgen voor het slachtoffer.’’
Alle leerlingen van tien eerste klas-
sen van het Vellesan College heb-
ben tijdens het mentoruur vanaf de 
herfstvakantie gewerkt aan en ge-

praat over het pestprotocol. Elke 
klas heeft daar zijn eigen invulling 
aan gegeven en zijn eigen regels 
opgesteld. Elk pestprotocol is dan 
ook anders.

‘Respect voor elkaar’ is daarin een 
steeds terugkomend thema. Ook 
wordt afgesproken wat leerlingen 
moeten doen als er toch wordt ge-
pest. De school neemt de verant-
woording voor een juiste reactie op 
pestgedrag. Rector Boelsma wist als 
opvallend detail nog te vertellen dat 
pestgedrag door meisjes vaak ge-
niepiger en langduriger is dan door 
jongens, die met een keer iets af-
pakken of een scheldwoord alweer 
klaar zijn met pesten. ,,Wij hebben 
hier geen plek voor pesters,’’ was de 
duidelijke boodschap van de rector. 
Ceremoniemeester Bouwe Hoekstra  
sloot de bijeenkomst af met het uit-
delen van een ijsje, met de woorden: 
‘Niet pesten is hartstikke cool’. (Ka-
rin Dekkers)

Kom een kijkje nemen in de sfeervolle kerststal

Levende kerststal in dorpskern
Kerstsfeer in Driehuis
Driehuis - De ondernemersvereni-
ging Driehuis heeft iets unieks ge-
organiseerd: een levende kerststal. 
Op de dag voor kerst - maandag 24 
december - tussen 11.00 en 16.00 
uur kunt u een levende kerststal 
aanschouwen voor de winkel Skan-
dika op de hoek van Driehuizerkerk-
weg en de Da Costalaan.

Kom een kijkje nemen in de sfeer-
volle kerststal, u ziet daar onder an-
dere een os, ezel, schapen, geiten, 
kwakende eenden en gakkende 
ganzen en kippen. En u kunt kennis 
maken met een echte Jozef en Ma-

ria die een oogje in het zeil houden, 
de dieren verzorgen en een praatje 
maken. Kindeke Jezus (een pop) die 
ligt in de kribbe in de stal. Kortom 
de moeite waard om te komen kij-
ken.
Tevens vindt er voor het derde ach-
tereenvolgende jaar een gezamen-
lijke Kerstzang plaats onder de be-
zielende leiding van vocal Group Ta-
ke It Easy uit Haarlem. De kerstzang 
wordt gehouden bij de kerstboom 
op de hoek van de Valeriuslaan en 
de Driehuizerkerkweg op zondag-
avond 23 december van 19.30 tot 
21.00 uur.

De eerste opkomst van Sparkle is een prachtig plaatje (foto: Linda van den 
Burg)

Mooi jubileumconcert 
zanggroep Sparkle
IJmuiden – Zanggroep Sparkle be-
staat tien jaar en dat werd afgelo-
pen zaterdag gevierd met een muzi-
kaal feestje in de Stadsschouwburg. 
Het jubileumconcert had als titel: 
‘Let’s Sparkle’. De muzikale leiding 
was in handen van dirigent Frank 
Anepool, terwijl Dunja van Banning 
voor de choreografie zorgde.
De eerste opkomst van Sparkle is 
een prachtig plaatje. De dames zijn 
allen in het wit gekleed en hebben 
een gekleurde shawl om. In groepjes 
staan ze in grote schilderijlijsten. Er 
wordt begonnen met Nederlandsta-
lig repertoire. Het lijkt wat statisch in 
het begin, totdat het nummer ‘Dro-
men zijn bedrog’ wordt ingezet. De 
koorleden gaan los en het swingt als 
een trein op het podium. Het publiek 
klapt spontaan mee. Er wordt bij ie-
der lied een nieuwe positie inge-
nomen zodat het toneelbeeld nooit 
saai wordt. Sommige liedjes hebben 
een leuke choreografie en er is een 
prima begeleidingsband. Er wordt 
mooi meerstemmig gezongen en de 
nummers hebben bijzondere arran-
gementen. Soms een beetje te in-
gewikkeld misschien, want tijdens 
het songfestivallied ‘Hemel en Aar-
de’ lijkt Sparkle het spoor even bijs-
ter te zijn. Maar dit wordt later ruim-
schoots goedgemaakt. Voor de pau-
ze wordt er afgesloten met een blok 
Engelstalige nummers. ‘Anyplace, 
anywhere, anytime’ van Kim Wilde 
en Nena springt er uit, het wordt 
lekker swingend gebracht. Leuk om 
te zien, dat de koorleden zelf vrese-
lijk veel  lol in het optreden hebben, 
het enthousiasme straalt er van af.
Na de pauze is het een heel ander 
verhaal. Er staat een grote kerst-

boom op het toneel, er staat een 
mooi opgemaakte tafel en er is zelfs 
een open haardvuur. De leden van 
Sparkle komen in galakleding op, 
heel verrassend en mooi om te zien. 
Nu worden er kerstliederen gezon-
gen. Soms traditioneel, maar meest-
al eigentijds. Zoals ‘All I Want For 
Christmas Is You’ dat een  rustig be-
gin heeft, maar even later de pan uit 
swingt. Ook het lied ‘Winterwonder-
land’ heeft een verrassende uitvoe-
ring. Tijdens het laatste blok komt 
de begeleidingsband samen met di-
rigent Frank Anepool uit de orkest-
bak, om op het toneel het concert af 
te sluiten. 
Als laatste nummer klinkt het vrolij-
ke ‘Felice Navidad’. Hierna volgt een 
ovationeel applaus. Omdat het pu-
bliek blijft klappen, komt Sparkle te-
rug het podium op voor een toegift. 
Dat is heel toepasselijk ‘We wish you 
a merry Christmas’. (Carla Zwart)

Doorrijder
aangehouden
IJmuiden - De politie heeft in de 
nacht van vorige week vrijdag op 
zaterdag omstreeks 02.30 uur een 
24-jarige man uit Velserbroek  aan-
gehouden. De man wordt ervan ver-
dacht even hiervoor meerdere lan-
taarnpalen te hebben geramd op de 
Zeeweg in IJmuiden. Na een mel-
ding van een getuige zijn agenten 
op onderzoek uitgegaan. Zij troffen 
al rijdend verschillende onderdelen 
van een auto aan. Uiteindelijk trof-
fen zij de auto en de vermoedelijke 
bestuurder aan in Velserbroek. Deze 
is aangehouden.
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Pergamano maandagochtend
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.
Wijksteunpunten en KBO afd. 
Velsen.
Geen activiteiten.
ANBO Nieuws afd. IJmuiden, 
Driehuis en Velsen-Zuid, 0255-
510797, 06-22197237
Geen activiteiten.
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-4210681
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tif-
fany, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. Activiteiten worden ge-
geven van 13.30 tot 15.30 uur. Vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur 
computerles. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. Op 
Vrijdagmorgen is iedereen welkom 
voor computerles, de stichting werkt 
met de Davilex-methode, d.w.z. ie-
dereen kan in zijn eigen tempo een 
onderdeel van de computer on-
der de knie krijgen. De stichting is 
geopend van 9.30 tot 11.30 en van 
13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel vrijdag 29 december: 
minestronesoep, boerenkool met 
worst en pudding als dessert. Kos-
ten 4,50. Uiterlijk twee dagen van 
tevoren opgeven. Woensdag 27 de-
cember en woensdag 3 januari is er 
geen open tafel. 
Restaurant is er op maandag, dins-
dag en donderdag tussen 12.00 en 
13.15 uur (rond 11.45 uur aanwe-
zig zijn). U kunt genieten van een 
3-gangen a la carte menu inclusief 
drankje voor 6,-.
Biljart liefhebbers gezocht voor 
woensdag- en vrijdagochtend tus-
sen 09.00 tot 12.00 uur.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. Dar-
ten op maandag de gehele dag, 
woensdag-, donderdag- en vrijdag-
ochtend vanaf 10,-. ‘s middag op 
donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag.
Internetcursus voor senioren op 
maandagmiddag. Kosten 10,- voor 
3 middagen.
Kerst-inn Tweede Kerstdag (26 de-
cember). Van 12.00 tot 16.00 uur. 
Kaartjes kosten 5,-. Kaartverkoop 
stopt op woensdag 20 december 
tussen 10.00-11.30 uur.
Ouderenadviseur is er op dinsdag-
ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 
U moet hiervoor een afspraak ma-
ken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel 
0255-533885 (ouderentelefoon). De 
allochtone medemens kan op don-
derdagochtend van 09.00 tot 10.30 
uur terecht.
Koersbal liefhebbers gezocht. Elke 
dinsdagochtend van 09.30 tot 11.30 
uur.
Erwten- en bruinebonensoep
woensdag 10 en woensdag 24 janu-
ari. Van 12.00 tot 12.45 uur. Kosten 
1,- per kom.
Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om 
de gehele week (ook zon- en feest-
dagen) te komen ontbijten. Vanaf 
08.45 tot 10.00 uur. De kosten be-
dragen 2,40 euro per keer. Gaarne 
wel even vooraf aan melden bij de 
receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. Een drie-
gangenmaaltijd met verse ingredi-
enten kost 6 euro maandag t/m za-
terdag. Zondag kost een drie-gan-
genmaaltijd 8,50 euro.
Internetcursus op maandag of vrij-
dag van 09.30 tot 11.30 uur. Kosten 
3 cursusdagen 10,-. Er zijn twee cur-
sisten per groepje zodat er maxima-
le aandacht van de docent is. Opge-
ven via de receptie, telefoon 0255-
561500.
Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Open tafel vrijdag 21 december: 
kerstmenu met variatie van vier 
hapjes, heldere kippenbouillon, ge-
pocheerde zalm, gorenten, aardap-
plen, kiwimousse met kiwisaus. Re-
serveren december tussen 11.00-
12.00. Aanvang 12.30 uur. Kosten 
5,-.
Expositie Schildersclub Velserhooft 
tot en met 3 maart. Toegang gra-
tis, Geopend van maandag t/m vrij-
dag van 09.00 tot 16.30 uur. Zondag 
11.10 tot 13.30 uur.
Toegang 2,- incl. 
Kerst-inn met zang van Peter van 
Bugnum en van het Obelisk Koor. 
12.00-16.00. Kosten 5,-.
In januari en februari kunt u zich 
aanmelden voor computerles. Drie 
lessen voor 10 euro. Donderdag van 
09.00-11.00 uur.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-

den, 0255-549549.
Kerstdiner, van zes gangen op eer-
ste Kerstdag, dinsdag 25 december. 
12.00 uur.
Oud & Nieuwviering met optreden 
Guus v/an der Berghe. Aanvang 
14.00 uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Het wijksteunpunt is van 24 de-
cember tot en met 1 januari geslo-
ten.
Inloopspreekuur ouderenadviseur
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Met vragen over zorgverlening 
kunt u terecht bij Frontoffice van 
Zorgbalans. 
Tenslotte kunt u terecht voor vele 
vormen dienstverlening. Telefoon 
wonenplus 0255-518888.
Nieuwjaarsreceptie zondag 6 ja-
nuari.
Stichting Dorpshuis Het Terras,
Terrasweg 89 Santpoort-Noord, 
023-5386127.
Geen activiteiten.
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Nieuws uit
de Dwarsligger
Planetenweg 338 IJmuiden, te-
lefoon 0255-512725, e-mail 
dwarsligger@quicknet.nl.

Workshop Keramiek. Maandag van 
13.30 tot 15.45 uur. Kosten voor 10 
keer 40 euro. De cursus start bij vol-
doende deelname.
Cursus huishoudelijke technie-
ken. Cursus bestaat uit zeven les-
sen op maandag van 09.15 tot 11.30 
uur, kosten 22 euro.
Maandag van 19.00 tot 20.00 uur 
kunt u oriëntaals dansen. Deze 
cursus is voor beginners. Gevorder-
den kunnen van 20.15 tot 21.15 uur 
terecht.

Nieuws uit
de Brulboei
Kanaalstraat 166 IJmuiden, te-
lefoon 0255-510652, e-mail 
de.brulboei!@quicknet.nl.

Vanaf 24 december tot 7 januari is 
het buurthuis gesloten. Maandag
7 januari starten alle activiteiten-
weer en wordt ‘s avonds van 19.30 
tot 21.30 uur het nieuwe jaar inge-
luid met een nieuwjaarsreceptie. 
Iedereen is van harte welkom.

Ouderennieuws

Thom Peetoom en zijn klasgenootje Kelly van Huizen brachten vorige week 
een bezoek aan Studio 100 in Antwerpen

Op de set van Het Huis Anubis
Thom Peetoom wint 
verhalenwedstrijd
IJmuiden - Met een spannend ver-
haal heeft IJmuidenaar Thom Peet-
oom de verhalenwedstrijd van Het 
Huis Anubis gewonnen. Als prijs 
won hij een bezoekje aan de set van 
Het Huis Anubis in Antwerpen, waar 
de Nickelodeon kinderserie wordt 
opgenomen. Thoms klasgenootje 
Kelly van Huizen mocht gezellig met 
hem mee. Dat was natuurlijk super 
spannend.
Woensdag 12 december gingen de 
twee leerlingen van De Vliegende 
Hollander naar Studio 100, waar zij 
werden verwelkomd door Anjali Ta-
neja, zij is de schrijfster van Het Huis 
Anubis. Ze gingen gelijk naar de 
kleedkamers van alle sterren en lie-
pen al snel Mick en Appie tegen het 
lijf! Dat was wel even schrikken.Noa 
zat in de make-up room, maar gaf 
Thom en Kelly toch een hand. Toen 
mochten ze bij de opnames kijken. 
,,We zullen maar niet verklappen 
wat we gezien hebben, dat moeten 
jullie maar zelf kijken,’’ vindt Thom, 
die een grote fan van de serie is. 
,,Daarna zijn we in alle kamers ge-
weest. We hebben op het bed van 
Nienke gezeten en de kamer van 
Joyce en Patricia gezien. Jeroen zat 
op zijn bed, hij was bezig met filmen 
samen met Appie. Op de trap naar 
boven gelopen, zo naar het kantoor 
van Victor. Dat was spannend. In de 

huiskamer op de eetstoelen geze-
ten, super leuk! Toen kwam Fabian 
en hij ging ons verder rondleiden. 
We zijn naar de school geweest. De 
kamer van Van Swieten gezien. We 
mochten heel groot onze naam op 
het bord schrijven en samen met 
Fabian tussen de schoolbanken ge-
zeten. Ook nam hij ons mee naar de 
kelder. Wat was het daar eng! Als-
of ieder moment Victor naar binnen 
kon komen! 
Ook hebben we Corfus gezien. Sa-
men met Fabian de spreuk uitge-
sproken. Jullie kennen het wel: 
‘Open .. hart ...mij’. (Thom wil het 
niet helemaal opzeggen voor het 
geval  Victor dit leest!) Helaas ging 
de deur naar de geheime kamer niet 
open. Ik denk omdat de rest van de 
club er niet bij was. We kregen ook 
nog een tas met allemaal coole Huis 
Anubis spullen! Als laatste kwamen 
we toch nog Victor in de gang te-
gen. Eigenlijk is hij wel aardig. Tot-
dat hij zei: ‘Het is 10 uur, jullie weten 
allemaal wat dit betekent’. Toen von-
den we het wel spannend, hoor. We 
hebben het super leuk gehad op de 
set. We mochten overal kijken en fo-
to’s maken. Heel bijzonder, een kijk-
je op de set van Het huis Anubis. Er 
zijn daar zoveel geheimen. Maar we 
hebben gezworen dat we niets zul-
len verklappen. ‘Sibuna’.’’ 

Voedselbank bestaat 2 jaar
Velsen - Voedselbank Velsen be-
staat twee jaar. Een grote groep 
vrijwilligers zet zich in om de 
deelnemers van de voedselbank 
wekelijks te voorzien van voed-
selpakketten.

Terugkijkend op de afgelopen twee 
jaar zien we dat het aantal deelne-
mers sterk wisselt. Afgelopen voor-
jaar telde de voedselbank 44 gezin-
nen, om vervolgens tijdens de zo-
mermaanden een terugloop te zien 
naar 27. Inmiddels is er weer een 
lichte groei, 34 gezinnen nemen mo-
menteel deel aan de voedselbank.
Voor de vrijwilligers van Voedsel-
bank Velsen zijn de redenen en fi-
nanciële situatie van de deelnemers 
niet bekend en dit zou ook niet kun-
nen, omdat de vrijwilligers op de uit-
deelpunten vaak te betrokken raken 
bij de deelnemers. Zij zouden alle 
objectiviteit uit het oog verliezen bij 
het zien van zoveel leed.
Om in aanmerking te komen voor 
een wekelijks pakket moet je aan de 
landelijke regels voldoen. Daarom 
vinden de intakegesprekken plaats 
bij de professionals in Het Loket 
voor wonen, welzijn en zorg in de 
Rijnstraat 2 in IJmuiden.
Er zijn veel en verschillende pro-
blemen waardoor mensen bij een 
voedselbank terecht komen. Wer-

keloosheid, scheiding, traumatische 
ervaringen, verslaving, (psychische) 
ziekten, het zijn zomaar een paar 
kreten die de kern van een pro-
bleem kunnen zijn.
Voor Kerstmis 2007 kunnen de in-
woners van Velsen nog zorgen voor 
wat extra licht, bijvoorbeeld door 
hun kerstpakket af te staan en de-
ze bij buurtcentrum De Brulboei in 
te leveren (t/m 20 december). Maar 
ook geld is van harte welkom! We 
kunnen inmiddels de bodem van 
de geldkist zien en moeten naarstig 
op zoek naar sponsors, zeker nadat 
de gemeente heeft laten weten de 
voedselbank niet te willen subsidi-
eren. Dit vinden wij bijzonder jam-
mer. Wel zijn we blij dat de gemeen-
te veel extra inzet pleegt wat betreft 
het bereiken en ondersteunen van 
mensen die weinig inkomsten en fi-
nanciële problemen hebben. De vrij-
willigers van de Voedselbank willen 
de burgers, kerken en bedrijven van 
Velsen, die een positieve bijdrage 
aan de Voedselbank schenken dan 
ook hartelijk bedanken. Zonder de-
ze bijdrage, in welke vorm dan ook, 
zouden de wintermaanden nog lan-
ger en donkerder worden.
Voedselbank Velsen wenst u pretti-
ge kerstdagen en een financieel ge-
zond jaar! Zie www.voedselbankvel-
sen.nl.

Dringen zonder duwen
Leerlingen Vellesan 
tekenen pestprotocol
IJmuiden - Tweehonderd eerste-
klassers van het Vellesan Colle-
ge ondertekenden dinsdagmid-
dag het (anti) Pestprotocol, dat 
zij samen met hun mentor heb-
ben opgesteld. Doordat elke klas 
zijn eigen invulling aan het pest-
protocol mag geven is het pes-
ten op het Vellesan College al 
verminderd.

Tweehonderd tieners in een aula, 
dat geeft me toch een lawaai. Co-
ordinator Bouwe Hoekstra zorgde 
ervoor dat de ceremonie in goede 
banen werd geleid. Rector Boelsma 
vertelde dat pesten op de agenda 
van elke vergadering staat, omdat 
pesten op elke school een bekend 
fenomeen is: ,,Het is een onderschat 
probleem, met vaak vérstrekkende 
gevolgen voor het slachtoffer.’’
Alle leerlingen van tien eerste klas-
sen van het Vellesan College heb-
ben tijdens het mentoruur vanaf de 
herfstvakantie gewerkt aan en ge-

praat over het pestprotocol. Elke 
klas heeft daar zijn eigen invulling 
aan gegeven en zijn eigen regels 
opgesteld. Elk pestprotocol is dan 
ook anders.

‘Respect voor elkaar’ is daarin een 
steeds terugkomend thema. Ook 
wordt afgesproken wat leerlingen 
moeten doen als er toch wordt ge-
pest. De school neemt de verant-
woording voor een juiste reactie op 
pestgedrag. Rector Boelsma wist als 
opvallend detail nog te vertellen dat 
pestgedrag door meisjes vaak ge-
niepiger en langduriger is dan door 
jongens, die met een keer iets af-
pakken of een scheldwoord alweer 
klaar zijn met pesten. ,,Wij hebben 
hier geen plek voor pesters,’’ was de 
duidelijke boodschap van de rector. 
Ceremoniemeester Bouwe Hoekstra  
sloot de bijeenkomst af met het uit-
delen van een ijsje, met de woorden: 
‘Niet pesten is hartstikke cool’. (Ka-
rin Dekkers)

Kom een kijkje nemen in de sfeervolle kerststal

Levende kerststal in dorpskern
Kerstsfeer in Driehuis
Driehuis - De ondernemersvereni-
ging Driehuis heeft iets unieks ge-
organiseerd: een levende kerststal. 
Op de dag voor kerst - maandag 24 
december - tussen 11.00 en 16.00 
uur kunt u een levende kerststal 
aanschouwen voor de winkel Skan-
dika op de hoek van Driehuizerkerk-
weg en de Da Costalaan.

Kom een kijkje nemen in de sfeer-
volle kerststal, u ziet daar onder an-
dere een os, ezel, schapen, geiten, 
kwakende eenden en gakkende 
ganzen en kippen. En u kunt kennis 
maken met een echte Jozef en Ma-

ria die een oogje in het zeil houden, 
de dieren verzorgen en een praatje 
maken. Kindeke Jezus (een pop) die 
ligt in de kribbe in de stal. Kortom 
de moeite waard om te komen kij-
ken.
Tevens vindt er voor het derde ach-
tereenvolgende jaar een gezamen-
lijke Kerstzang plaats onder de be-
zielende leiding van vocal Group Ta-
ke It Easy uit Haarlem. De kerstzang 
wordt gehouden bij de kerstboom 
op de hoek van de Valeriuslaan en 
de Driehuizerkerkweg op zondag-
avond 23 december van 19.30 tot 
21.00 uur.

De eerste opkomst van Sparkle is een prachtig plaatje (foto: Linda van den 
Burg)

Mooi jubileumconcert 
zanggroep Sparkle
IJmuiden – Zanggroep Sparkle be-
staat tien jaar en dat werd afgelo-
pen zaterdag gevierd met een muzi-
kaal feestje in de Stadsschouwburg. 
Het jubileumconcert had als titel: 
‘Let’s Sparkle’. De muzikale leiding 
was in handen van dirigent Frank 
Anepool, terwijl Dunja van Banning 
voor de choreografie zorgde.
De eerste opkomst van Sparkle is 
een prachtig plaatje. De dames zijn 
allen in het wit gekleed en hebben 
een gekleurde shawl om. In groepjes 
staan ze in grote schilderijlijsten. Er 
wordt begonnen met Nederlandsta-
lig repertoire. Het lijkt wat statisch in 
het begin, totdat het nummer ‘Dro-
men zijn bedrog’ wordt ingezet. De 
koorleden gaan los en het swingt als 
een trein op het podium. Het publiek 
klapt spontaan mee. Er wordt bij ie-
der lied een nieuwe positie inge-
nomen zodat het toneelbeeld nooit 
saai wordt. Sommige liedjes hebben 
een leuke choreografie en er is een 
prima begeleidingsband. Er wordt 
mooi meerstemmig gezongen en de 
nummers hebben bijzondere arran-
gementen. Soms een beetje te in-
gewikkeld misschien, want tijdens 
het songfestivallied ‘Hemel en Aar-
de’ lijkt Sparkle het spoor even bijs-
ter te zijn. Maar dit wordt later ruim-
schoots goedgemaakt. Voor de pau-
ze wordt er afgesloten met een blok 
Engelstalige nummers. ‘Anyplace, 
anywhere, anytime’ van Kim Wilde 
en Nena springt er uit, het wordt 
lekker swingend gebracht. Leuk om 
te zien, dat de koorleden zelf vrese-
lijk veel  lol in het optreden hebben, 
het enthousiasme straalt er van af.
Na de pauze is het een heel ander 
verhaal. Er staat een grote kerst-

boom op het toneel, er staat een 
mooi opgemaakte tafel en er is zelfs 
een open haardvuur. De leden van 
Sparkle komen in galakleding op, 
heel verrassend en mooi om te zien. 
Nu worden er kerstliederen gezon-
gen. Soms traditioneel, maar meest-
al eigentijds. Zoals ‘All I Want For 
Christmas Is You’ dat een  rustig be-
gin heeft, maar even later de pan uit 
swingt. Ook het lied ‘Winterwonder-
land’ heeft een verrassende uitvoe-
ring. Tijdens het laatste blok komt 
de begeleidingsband samen met di-
rigent Frank Anepool uit de orkest-
bak, om op het toneel het concert af 
te sluiten. 
Als laatste nummer klinkt het vrolij-
ke ‘Felice Navidad’. Hierna volgt een 
ovationeel applaus. Omdat het pu-
bliek blijft klappen, komt Sparkle te-
rug het podium op voor een toegift. 
Dat is heel toepasselijk ‘We wish you 
a merry Christmas’. (Carla Zwart)

Doorrijder
aangehouden
IJmuiden - De politie heeft in de 
nacht van vorige week vrijdag op 
zaterdag omstreeks 02.30 uur een 
24-jarige man uit Velserbroek  aan-
gehouden. De man wordt ervan ver-
dacht even hiervoor meerdere lan-
taarnpalen te hebben geramd op de 
Zeeweg in IJmuiden. Na een mel-
ding van een getuige zijn agenten 
op onderzoek uitgegaan. Zij troffen 
al rijdend verschillende onderdelen 
van een auto aan. Uiteindelijk trof-
fen zij de auto en de vermoedelijke 
bestuurder aan in Velserbroek. Deze 
is aangehouden.
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Velser Business Borrel
week eerder vanwege kerst
IJmuiden – Op de valreep van 2008 
is er nog een gezellige business bor-
rel voor ondernemers, werknemers, 
raadsleden en andere belangstel-
lenden. Veelvuldig worden de busi-
ness borrels inmiddels gekopieerd 
door collega ondernemers. Toch 
blijft Rico’s de eerste en enige.
Vrijdag 21 december begint rond 
16.00 uur weer een nieuwe Velser 
Business Netwerk Borrel in Rico’s, 
een week eerder door de komende 
feestdagen en de laatste van dit jaar. 
Met een drankje en een hapje kun-
nen ondernemers met collega’s en 
collega ondernemers de maand de-
cember en 2007 afsluiten. Wellicht 
dat er nog ‘deals’ gesloten kunnen 
worden met collega-ondernemers, 
zoals reeds eerder gebeurd is op de 
maandelijkse business borrels.
Verder weten vele raadsleden de 
borrels in Rico’s ook te vinden, zo-
dat op een informele manier van ge-
dachte gewisseld kan worden.

Interessante onderwerpen voor on-
dernemers en raadsleden zijn onder 
andere het winkelcentrum IJmuiden 
(voormalig centrumplan) en para-
commercie.
Uiteraard verwelkomt het team van 
Rico’s iedere bezoeker in een sfeer-
volle omgeving, met een heerlijk 
hapje en bijpassend drankje. Het 
succes valt en staat met u als en-
thousiaste bezoeker. Schroom niet 
om ook collega’s of relaties uit te 
nodigen voor de businessborrels 
in Rico’s en bouw zo mee aan een 
nieuwe traditie in de gemeente Vel-
sen.
Nog steeds zijn suggesties voor het 
doen slagen van deze borrels van 
harte welkom en hopen we weer 
velen te mogen begroeten. Onder-
nemers, werknemers, raadsleden en 
andere geïnteresseerden zijn wel-
kom op vrijdag 21 december aan-
staande vanaf 16.00 uur in Rico’s, 
Kennemerlaan 44 in IJmuiden.

De dansgroep laat een spetterende dans zien

Ichthus College voor Oeganda
Driehuis – Groep 4 HAVO van het 
Ichthus College had het bij het vak 
Maatschappij Wetenschappen over 
ontwikkelingslanden. Zij kregen de 
opdracht om voor een goed doel, 
dat zij zelf uit mochten zoeken, een 
inzamelingsactie te organiseren. De 
keuze viel op de weeskinderen uit 
Oeganda. Met het ingezamelde geld 
worden er daar scholen gebouwd, 
zodat zoveel mogelijk kinderen naar 
school kunnen en een betere toe-
komst zullen hebben.
Eerst was er het plan, om een dans-
marathon te organiseren. Maar al 
brainstormend kwamen daar steeds 
meer plannen bij, zoals een rommel-
markt, het schminken van kinderen 
en de verkoop van koffie en cake. 
Tenslotte werd er besloten, om er 
een heel weekeinde aan te beste-
den. Bij de organisatie zat het soms 
behoorlijk tegen en dit veroorzaakte 
veel stress. Zo moest de dansgroep 
zaterdag op het laatste moment met 
twee invallers dansen. Paul de Leeuw 
werd benaderd om via zijn program-
ma aandacht aan het weekeinde te 
besteden, maar die liet niets van 
zich horen. Ook bleek het moeilijk te 
zijn om sponsors te vinden. Uitein-
delijk wilde L’Amuse wel een geld-
bedrag doneren. Dat was in eerste 
instantie bedoeld voor professione-

le kleding voor de dansgroep, maar 
die besloot op het laatste moment 
om in haar gewone kloffie te dansen 
en het geld af te staan aan de wees-
kinderen in Oeganda.
,,Er waren ook veel zieken’’, vertelt 
Lisa Ockeloen. ,,Zoals Danille, die al 
een tijd niet naar school gaat omdat 
ze ziek is. Maar vanmorgen stond ze 
er opeens, met kratten vol met spul-
len voor de rommelmarkt. Helemaal 
geweldig.’’ Even later houdt Thassia 
Koster een indrukwekkend betoog 
via een PowerPoint presentatie. ,,In 
Oeganda is 52 procent van de be-
volking onder de 15 jaar. Daaronder 
zijn twee miljoen wezen en duizen-
den straatkinderen’’, vertelt zij aan 
de aanwezigen. ,,Die kinderen snui-
ven lijm om zich beter te voelen en 
dat is heel slecht voor hun hersens’’, 
vervolgt Thassia. ,,Dat hoeven ze 
niet te doen als ze naar school kun-
nen en zo een kans hebben op een 
betere toekomst.’’
Hierna trad de dansgroep op met 
een spetterende, zelfbedachte dans 
en daarna gingen de rommelmarkt 
en aanverwante activiteiten van 
start. Uiteindelijk kon er een mooi 
bedrag worden overgemaakt naar 
Edukans, de organisatie die de 
scholen in Oeganda laat bouwen. 
(Carla Zwart)

Het Algemeen Velser Ouderenkoor met soliste Marga Voetman tijdens het 
concert

Sfeervol concert Algemeen 
Velser Ouderenkoor
IJmuiden – Het is traditie dat het 
Algemeen Velser Ouderenkoor het 
jaar afsluit met een gratis toeganke-
lijk Kerstconcert. Dat gebeurde ook 
dit jaar en wel afgelopen zondag, 
in de Laurentiuskerk aan het Fide-
lishof. Er was veel belangstelling en 
de mensen genoten van een sfeer-
vol Kerstconcert.

Het koor stond onder leiding van di-
rigent Thom ten Harkel, voor de mu-
zikale begeleiding zorgde pianis-
te Jaqueline van Ratingen, tijdens 
sommige nummers met assisten-
tie van Willem van der Pijl op slag-
werk. De gemiddelde leeftijd van de 
koorleden is vrij hoog, maar dat doet 
niets af aan de zang. Die was erg 
mooi. Er waren veel traditionele lie-
deren, zoals Dona nobis pacem en 
Stille Nacht. Heel bijzonder klonk 
het lied Catalonian Carol en het 
oud Engelse Joy to the world. Syl-
via Blok, die meestal de solo’s ver-

zorgt tijdens de Kerstconcerten van 
het koor, was dit keer verhinderd: 
ze had elders een concert. Daarom 
was aan Marga Voetman gevraagd, 
of zij op wilde treden als soliste. Zij 
had daar eerst twijfels over. ,,Het is 
een partij voor een sopraan, terwijl 
ik een mezzo ben’’, vertelt ze. ,,Maar 
na enige bedenkingen besloot ik er 
gewoon voor te gaan.’’ En terecht, 
want Marga bleek over een helder 
en mooi stemgeluid te beschikken, 
zoals onder andere te horen was tij-
dens het ontroerende Mary’s Boy 
Child. Heel apart was ook de sa-
menzang. Tijdens sommige beken-
de liederen, zoals Midden in de win-
ternacht en Nu zijt wellekome, werd 
het publiek uitgenodigd om mee te 
zingen.

De bezoekers deden dat vol over-
gave en dit gaf aan het geheel een 
bijzondere, saamhorige sfeer. (Car-
la Zwart)

Cigale, Mauritiakoor en 
Rick Zwart in ‘t Kruispunt
Velserbroek - Zaterdagavond 22 
december zal om 20.30 uur een bij-
zonder kerstconcert opklinken in 
kerk Het Kruispunt in Velserbroek.  
De toegang is gratis maar bij de uit-
gang zal u om een bijdrage worden 
gevraagd. Op initiatief van het Mau-
ritiakoor en Vocaal dubbelkwartet 
Cigale, beide uit Velsen, kunt u ge-
nieten van prachtige kerstmuziek 
uit de gehele wereld, samengesteld 
door beide ensembles en aange-
vuld door de keuzes van Rick Zwart. 
Met zijn prachtige basstem zingt hij 
uit ‘Die Zauberflöte’ en ‘Winterrei-
se’ maar ook verschillende schitte-
rende kerstliederen. Dat wordt dus 
genieten!
Het Mauritiakoor, onder leiding van 
Dolf Schelvis, is vernoemd naar zus-
ter Mauritia Haring, die aanvankelijk 
de leiding van het koor verzorgde. 
Het Mauritiakoor bestaat inmiddels 
16 jaar. Het repertoire bestaat uit di-
verse stijlen, van Bach tot heden en 
in dit kerstconcert hoort u hiervan 
een aantal voorbeelden met het ac-
cent, uiteraard, op het kerstrepertoi-
re. Speciaal voor dit concert, wordt 
het koor versterkt door Renate Voet-
man alt, en bij de bassen door Mat-
thijs Schelvis, Pim Koster en Rick 
Zwart, allen oud-leerlingen van het 
Ichthus College. Het koor heeft drin-
gend versterking bij de bassen no-
dig, maar ook andere stemsoor-
ten zijn welkom. Nadere informatie 

kunt u inwinnen bij Marga Voetman 
(0255 533735).
Rick Zwart, geboren in 1986, gaf al 
op zeer jonge leeftijd blijk van een 
bovengemiddelde muzikale aanleg. 
Dit bleef ook op het Ichthus niet on-
opgemerkt. Hij speelde rollen in gro-
te musicals van de school en maak-
te een verpletterende indruk met 
zijn vertolkingen van de hoofdrollen 
in Les Misérables en Jesus Christ 
Superstar. Onlangs vertolkte hij met 
succes de titelrol in Jekyll & Hyde 
bij de nieuwe musicalgroep Unidos. 
Vooral de dramatische kant van de 
muziek is hem op het lijf geschreven 
en daarom is zijn keus voor de ope-
ra opleiding aan het conservatorium 
volkomen terecht.
Ook dit jaar is kerst voor het ruim 25-
jarige Vocaal dubbelkwartet Cigale 
,onder leiding van Han Bruinenberg, 
weer een goed gevulde, stemmi-
ge en muzikale periode. Tijdens het 
kerstconcert zult u hun gevarieerde 
kerstprogramma horen met beken-
de en sfeervolle kerstcarols die wor-
den afgewisseld met swingende he-
dendaagse kerstmuziek. Op tweede 
kerstdag is Cigale zelfs te horen in 
het Openluchtmuseum te Arnhem. 
Op dit moment is er een vacature 
voor bas-bariton in dit schitterende 
ensemble; misschien iets voor u? Zij 
nodigen u van harte uit om contact 
op te nemen via hun website:  www.
cigalevelsen.nl

Exclusief vier koren
Kerstconcert in Driehuis
Driehuis - Zondagmiddag 23 de-
cember van 12.00 tot 14.00 uur, zal 
in de Engelmunduskerk door vier 
verschillende zanggroepen een ge-
varieerd Kerstconcert worden aan-
geboden. Jong en oud is dan van 
harte welkom in de sfeervol aange-
klede kerk om te genieten van een 
aantrekkelijk programma kerstlie-
deren in uiteenlopende stijlen.
Achtereenvolgens treden op: koor 
‘Songs4You’, met drie zangeressen 
die arrangementen van bekende 
kerstliederen vertolken. Gemengde 
Vocalgroup Ladderszat uit Bever-
wijk zingt het lichtere kerstreper-
toire. Musicalvereniging Unidos is 
een gemengde jongerengroep uit 
Kennemerland die met veel zwier 

vlotte Christmas-carrols ten geho-
re brengt. Kerstkoor Joy zingt car-
rols uit verschillende tijden, talen en 
stijlen. De muzikale leiding van ge-
noemde koren ligt bij Arno en Hinke 
Hillege. Aan gezellige samenzang 
zal het zeker niet ontbreken.

De verwarmde Engelmunduskerk is 
tijdens de kerstdagen weer bijzon-
der sfeervol versierd. De grote, zeer 
fraaie kerststal is traditiegetrouw in 
volle luister te bewonderen. Tijdens 
het concert zijn koffie en glühwein 
verkrijgbaar. 
Na afloop is er een deurcollecte om 
de kosten te dekken. De Engelmun-
duskerk aan de Driehuizerkerkweg 
113 is zondag open vanaf 11.40 uur. 

Kerst in de Wereldwinkel
IJmuiden/Velserbroek - Even stil-
staan bij die ander die het niet zo 
breed heeft. Dat slaat op mensen in 
Nederland maar ook op miljoenen 
armen elders in de wereld. De We-
reldwinkels proberen door hun ver-
koop van producten de producen-
ten direct te steunen door het be-
talen van een ‘eerlijke prijs’ voor wat 
zij leveren.
En wat zij leveren is altijd bijzonder 
van aard en goed van kwaliteit. De 
Wereldwinkels in Ymuiden en Vel-
serbroek hebben het in huis. Kom 
langs voor de bekende maar tege-
lijkertijd unieke kerststallen (bv. In-
donesische stal gemaakt van blik), 
muziekinstrumenten uit Brazilië, 
sjaals uit India etc.
Op zoek naar een cadeau met kerst? 
Wie maar niet kan slagen vindt in de 
Wereldwinkel Ymuiden kant- en kla-
re eenpersoons kerstpakketten in 
diverse prijsklassen.
Eten en drinken zijn ruim vertegen-
woordigd: koffie, thee, vruchtensap 
maar ook bijzondere chocolades, 
kaneelkoeken, stroopwafels en nog 

veel meer. Een hapje, een drankje of 
een cadeautje uit de Wereldwinkel 
maakt drie mensen blij: de gever, de 
ontvanger en de mensen die het ge-
maakt hebben.
Tevens loopt er nu de actie om een 
diner voor tien personen te winnen. 
Niemand minder dan kok Ramon 
Beuk bereidt dit diner in zijn eigen 
kookstudio. Het enige wat u moet 
doen is drie streepjescodes van Fair 
Trade producten insturen (zo vaak u 
wilt) en afwachten tot de trekking in 
maart 2008. Folders over deze actie 
en wat de Wereldwinkels te bieden 
hebben liggen in de winkel of zijn 
te bestellen via het secretariaat, te-
lefoon 0255-534967. Wereldwinkels 
vindt u op de hoek Lagerstraat/Stol-
straat in IJmuiden (nabij het Stad-
huis). Deze winkel is elke zaterdag 
open van 10.00 tot 16.00 uur.
De Wereldwinkel in Velserbroek zit 
zaterdags van 10.00 tot 15.00 uur 
in het kerkgebouw ’t Kruispunt op 
het Zonbastion 3 in Velserbroek. In 
beide Wereldwinkels werken uitslui-
tend vrijwilligers! 

Santpoort-Noord - Op vrijdag 21 
december om 20.15 uur is de muzi-
kale familie Baev te gast in ’t Mos-
terdzaadje. Vader Alexander en 
dochter Lara bespelen de viool en 
moeder Sanja is pianiste. Uitgevoerd 
wordt Sibelius, Paganini, Franck, El-
gar en Kreisler.
De familie Baev is al jarenlang een 
vast en geliefd gegeven in ’t Mos-
terdzaadje. Het is ook de plek die 
zij boven alles verkiezen om con-
certen te geven. In Santpoort heb-
ben we Lara als 7-jarig meisje als vi-
oliste leren kennen en nu zit ze in 
laatste klas van het gymnasium en 
is haar viool spel van ongekende 
klasse. Zij krijgt vioolles van de we-
reldberoemde violist Valentin Zhuk. 
Het talent waar zij over beschikt is 
buitengewoon en zoals haar moe-
der het noemt: dat kun je alleen van 
God krijgen. Dat er ook erfelijke fac-
toren bijkomen lijkt aannemelijk als 
je bedenkt dat ook vader Alexan-
der zich op dezelfde leeftijd Paga-
nini eigen maakte. Van deze compo-
nist speelt Lara de variaties op een 
thema uit een opera van Bellini ‘La 
Molinara’  Maar het concert wordt 
geopend met een deel uit het viool-
concert van Sibelius. Echte Noord 
Europese romantiek. Alexander en 
Sanja vervolgen het programma met 
de vioolsonate van Cézar Franck. 
Romantisch en meeslepend, dra-

matisch en lieflijk. Na een Caprici-
ose van Elgar volgen een paar  mu-
zikale pareltjes van Kreisler die nog 
wat extra schittering in deze donke-
re dagen geven.
Op zondag 23 december om 15.00 
uur verzorgt het ensemble ‘Il Piace-
re’ een  concert van oude muziek in 
het teken van Kerstmis. Het ensem-
ble bestaat uit Cocky Sietses (zang), 
Cok van der Voort ( zang en gamba) 
en Anneke van Tongeren (luit). 
De muziek stamt uit de 16e en be-
gin 17e eeuw, de tijd dat gamba en 
luit veelgebruikte instrumenten wa-
ren. In dit concert is gekozen voor 
een aantal onbekende kerstliede-
ren uit de ‘cantiones natalitae’, een 
genre liederen dat rond 1600 in Ant-
werpen ontstond. Behalve kerstlie-
deren staat ook Engelse muziek uit 
de 16e eeuw op het programma zo-
als van de luitist John Dowland. Ook 
de minder bekende Philip Rosseter 
heeft een aantal mooie liederen na-
gelaten. Teksten spelen een belang-
rijke rol en daarom zal er een verta-
ling bij zijn.

’t Mosterdzaadje, kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord, telefoon 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. Zie ook www.mos-
terdzaadje.nl.

Baev en Kerstliederen 
in ‘t Mosterdzaadje

Cocky Sietses (zang), Cok van der Voort ( zang en gamba) en Anneke van 
Tongeren (luit)

Els met één van haar schilderijen

Els Heezius-Lam exposeert 
in de Engelmunduskerk
Velsen - Op 22 december exposeert 
Els Heezius–Lam, samen met schil-
der kunstenares Marja ten Hoorn, in 
de prachtig gerestaureerde monu-
mentale kerk te Oud-Velsen.
Na  20 jaar met het maken van kera-
miek bezig te zijn geweest heeft zij 
het besluit genomen om haar ate-
lier, Middendorpstraat 10 in Oud-
Velsen,  in 2006 te sluiten. Na enige 
tijd begon het creatieve bloed ech-
ter toch weer te borrelen, wat ging 
het worden, schilderen?
Haar stoffige penselen lagen al 25 
jaar te wachten om weer ter hand 
te worden genomen maar er was 
twijfel. Tot zij op een zaterdag ken-
nis maakte met Gerard Schol in zijn 
galerie op het Plein 1945.
Gerard, een warm en aimabel mens, 
kunstenaar, lijstenmaker, en creatie-
ve duizendpoot, stimuleerde Els om  
haar schilderwens concreet te ma-
ken, in een ander atelier op een we-
reldse plek aan het water. 
Deze keer geen klei maar pense-
len en verf. Het begon met een klein 
doekje, eerst voorzichtig maar al 
doende kwam het creatieve gevoel 
weer terug, haar behoefte om vorm 
te geven won.
Niet meer drie dimensionaal maar 
op het platte vlak, het linnen als dra-
ger voor haar beeldtaal vanuit ge-
voel en emotie.

Inmiddels is het doekje een doek 
geworden van 80 bij 120 centimeter 
dat haar een gevoel van blijdschap 
en vrolijkheid geeft.
De ernst en stilte van het leven is 
onverbrekelijk verbonden met het 
theater, plezier en melodrama, het 
een wat meer dan het ander, maar 
toch! Vooral het theater spreekt haar 
aan, circus, dans, straatkunst, ballet, 
toneel etc. in elke vorm. Dit gevoel 
heeft zij zichtbaar gemaakt, figura-
tief met acrylverf in sprankelende 
kleuren en verschillende technie-
ken, geïnspireerd door het circus 
van de 30er jaren.
Maar ook een mooie rode mond, 
omgeven door een lijnenspel van 
dik opgebrachte verf in rood, zwart 
en wit.
Op een ander werk konden hoge ro-
de hoge hakken natuurlijk niet ach-
terblijven, gevolgd door een twee-
luik, abstract, bonte kleuren en vor-
men buitelend over elkaar.
Alle schilderijen zijn omkaderd en 
lijken te zweven in een mooie hou-
ten lijst, chique zilverkleurig of zwart, 
passend in ieder interieur.
De expositie van Els en Marja is 
van 14.00 tot 18.00 uur in de fees-
telijk versierde kerk in Oud-Velsen. 
U bent van harte welkom!
Voor nadere informatie: telefoon 06-
23091592. Zie ook elshl@dds.nl.

Sponk in Witte Theater
IJmuiden - Zondag 23 december, 
bouwt de Santpoortse band Sponk 
een muzikaal feestje in de foyer van 
het Witte Theater aan de Kanaal-
straat in IJmuiden. Sponk speelt de 
beste poprocknummers van de af-
gelopen veertig jaar; van dansbare 
nummers, zoals ‘She’s Not There’ 
van Santana, tot popklassiekers als 
‘Creep’ van Radiohead. 
De mix van meer en minder beken-
de, maar altijd de betere, poprock-
nummers staat garant voor lekker 
luisteren, dansen en genieten. Ook 
de stevigere blues en funk komen 
aan bod, net zoals een vleugje on-

vervalste rock ’n’ roll. Het foyercon-
cert is vanaf 17.00 uur te zien en te 
horen in het Witte Theater in IJmui-
den. De toegang is gratis.

Baptisten Gemeente IJmuiden
American Black Gospel 
Choir in kerstnachtdienst
IJmuiden - Maandagavond, 24 de-
cember om 22.00 uur wordt een 
kerstnachtdienst in de Baptisten 
Gemeente IJmuiden aan de Eem-
straat 28-30 gehouden. 
De voorganger van de Baptiste Ge-
meente, ds Erik Witte, zal tijdens 
deze dienst spreken over de vraag: 
‘Waarom Kerst?’. 
Na de succesvolle avond van verle-
den jaar, is besloten om het Ame-
rican Black Gospel Choir Life line 
uit Katwijk opnieuw te vragen haar 
medewerking aan deze kerstnacht-
dienst te verlenen. Een koor met en-
thousiaste mensen, niet alleen uit 
Katwijk maar uit de hele duin- en 
bollenstreek. Het koor is een team 

en dat vertaalt zich in de talrijke op-
tredens waarbij de vonk naar het 
publiek altijd overspringt.
De naam Life Line (reddingslijn) re-
fereert aan het visserijverleden van 
Katwijk maar krijgt door het koor 
een nieuwe betekenis. Iets wat ui-
teraard ook op IJmuiden van toe-
passing is. Life Line Gospel Choir 
wil de reddingslijn uitgooien naar 
iedereen die het geloof in God zoekt 
of nieuw leven in wil blazen. 
De toegang is gratis. Tijdens de 
dienst is er wel een collecte ter be-
strijding van de onkosten. Voor meer 
informatie: telefoon 0255-534734 of 
www.baptistengemeenteijmuiden.
nl.
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Najade met klokkenstoel na de verbouwing in 1931. Na 1948 was hier het 
rusthuis en de kraamkliniek Maranatha gevestigd. Nog later was het depen-
dance van het Provinciaal Ziekenhuis.

Nieuwe uitgave De Zandpoort
Historie van Huize 
Najade en Maranatha
Santpoort - Medio december ver-
schijnt alweer de twintigste jaaruit-
gave van Stichting Santpoort. In de 
komende editie van ‘De Zandpoort’ 
staan enkele gedetailleerde artike-
len over historisch interessante ge-
bouwen en landerijen in Santpoort 
en directe omgeving.
Zo wordt onder meer aandacht be-
steed aan de vestiging van de ble-
kers in Santpoort-Zuid en hun re-
latie met de Haarlemse brouwers. 
Ook komt uitgebreid de historie aan 
de orde van de karakteristieke vil-
la Najade en haar bewoners aan 
de Duinweg of Duivelslaan in Sant-
poort-Zuid. Vanaf 1948 was hier 
herstellingsoord en kraamkliniek 
Maranatha gevestigd, waar duizen-
den Velsense baby’s het levenslicht 
zagen. Hoe Maranatha is ontstaan 
en waar het eerder was gevestigd, 

wordt ook uit de doeken gedaan. 
Tevens wordt aandacht besteed aan 
de natuurwaarden van het terrein 
rondom Najade en de strijd om het 
behoud daarvan.
Een ander verhaal is gewijd aan 
invloeden van de Amsterdamse 
School in de architectuur van enke-
le woningen in Santpoort. 
In deze ‘Zandpoort’ is tevens een 
bijdrage opgenomen met oorlogs-
herinneringen van een voormalig 
inwoner van het dorp. 
De jaaruitgave 2007 is rijk geïllu-
streerd met getekende afbeeldin-
gen en een aantal unieke foto’s uit 
vervlogen tijden. Het blad wordt een 
dezer dagen bezorgd bij donateurs 
van de Stichting Santpoort en is 
voor andere belangstellenden ver-
krijgbaar bij Brederode Boeken in 
Santpoort-Noord.

Vroeger was de Ranonkelstraat een doodlopend gedeelte van de Kerkweg

Velsen kent een rijke historie. Op 
sommige plaatsen is die rijkdom 
nog duidelijk zichtbaar, maar 
veel is in de loop der jaren ver-
dwenen. Wat dikwijls overblijft 
is de naam die voortleeft, veelal 
als straatnaam. In deze rubriek 
wordt de herkomst van die naam 
toegelicht. Deze keer: de Ranon-
kelstraat in Santpoort-Noord.

In het verleden was de Ranonkel-
straat een doodlopend gedeelte 
van de Kerkweg. In 1957 werd de 
Narcissenstraat verlengd en sinds-
dien is de Ranonkelstraat een door-
gaande weg, die de Kerkweg met de 
Narcissenstraat verbindt.
De ranonkel is een bloem en de 
straat maakt deel uit van de zo-
genaamde Santpoortse bloemen-
buurt. In het verleden behoorde dit 
gebied tot de hofstede Velserhooft. 
Deze hofstede behoorde tot één 
van de grootste en fraaiste hofste-
den van Velsen. De bijbehorende 
grond strekte zich uit van de Schip-
broeken tot in de Velserbroekpolder 
en besloeg een groot deel van het 
huidige Santpoort-Noord. In 1807 
is het Huis Velserhooft afgebroken, 
het landgoed veranderde hierna in 
weilanden en bollenvelden. Dit ver-
klaart vermoedelijk de straten met 
een bloemennaam, zoals de Ranon-
kelstraat. Samen met de Hyacinten-, 
Irissen-, Crocus-, Fresia-, Gladiolen-
, Anemonen- en Narcissenstraat 
vormt deze straat de bloemenbuurt. 
De ranonkel is een algemene tuin-
plant uit het ondergeslacht van de 
boterbloem. Hij wordt in de bloem-

bollenteelt tot het bijgoed gerekend, 
de kroonbladen zijn geel, wit of rood. 
De plant bloeit in mei en juni.
Het landgoed van Velserhooft be-
stond uit diverse tuinen en twee 
sterrenbossen. Een sterrenbos is 
een parkachtig bosperceel met 
kruisgewijs aangelegde lanen. Iede-
re laan heeft een eigen boomsoort. 
De tussenliggende vakken werden 
opgevuld met hakhout. Dit hakhout 
werd onder andere verkocht als 
brandhout, de winst hiervan vloeide 
terug in de exploitatie van de hof-
stede. Het ene sterrenbos lag des-
tijds ten noorden van de huidige 
Middenduinerweg
en had de naam Het Terras. Het an-
dere grotere sterrenbos lag tussen 
de huidige Kerkweg en Hagerlinger-
weg en had de naam Voorplaats. In 
dit gedeelte ligt de Ranonkelstraat.
De huizen met de nummers 2 tot en 
met 20 zijn rond 1903 als arbeiders-
woningen gebouwd, door de  IJmui-
dense bouwkundige en aannemer 
G.H. Philips, in opdracht van J.J. 
Derz en J. Koosen jr. (Carla Zwart)
Bronnen en geraadpleegde litera-
tuur: Jan Morren, ‘Kastelen en Bui-
tenplaatsen in Velsen, Deel 1 Sant-
poort’ 2002; Secretariearchief Vel-
sen, NHA; Joke van der Aar en Sie-
be Rolle, ‘Santpoort. Twee dorpen in 
de schaduw van Brederode’, Haar-
lem 1991.
Met dank aan de Werkgroep Straat-
namenonderzoek van de Histori-
sche Kring Velsen. (www.histori-
schekringvelsen.nl) Contactper-
soon: Erik Baalbergen (velisena@
quicknet,nl)

Drie I-pod Nano’s te winnen
Vuurwerk opruimactie 
Tuinsuper en McDonalds
Velserbroek - Wie dit jaar vuurwerk 
koopt bij Tuinsuper krijgt er gratis 
een afvalzak bij, waarmee je kans 
maakt op het winnen van een van 
de drie I-pod Nano’s. Deze vuur-
werk opruimactie is een samenwer-
king van de gemeente Velsen, Rein 
Unie, Tuinsuper vuurwerk en McDo-
nalds.
Vuurwerk brengt veel afval mee. En 
wie vuurwerk afsteekt, wordt ge-
acht ook mee te helpen met oprui-
men. Om dit te stimuleren is dit jaar 
een bijzonder leuke opruimactie be-
dacht.
Deelnemers kunnen een volle zak 
met vuurwerkresten donderdag 3 
januari tussen 11.00 en 15.00 uur in-
leveren bij Jongerencentrum de Koe, 

waar ReinUnie een speciale contai-
ner klaar zet. Onder toeziend oog 
van John van de Kolk van de Milieu-
politie kunnen de volle zakken wor-
den ingeleverd. Wie vervolgens zijn 
naam en adres doorgeeft, krijgt een 
bon voor een gratis hamburger van 
McDonalds en maakt bovendien 
kans op een van de drie I-pod Na-
no’s. Deze worden na 20 januari on-
der de deelnemers verloot.
Met deze actie hopen de deelne-
mende partijen op opgeruimde wij-
ken en enthousiast meewerkende 
jeugd. Vuurwerk is leuk, maar niet 
als het dagen na Nieuwjaarsdag 
nog als afval in de straten ligt.
Allemaal tot ziens op 3 januari bij de 
Koe in Velserbroek.

Velserbroekers maken 
website met muziekclips
Velserbroek - Muziek bekijken via 
het internet is tegenwoordig razend 
populair. Arnout van der Poll (22) en 
Marcel Hoogzaad (22) kwamen on-
langs op het idee om zelf een websi-
te op te richten. De website laat jong 
en oud op een trendy wijze genie-
ten van muziek. Op 13 december is 
YourSounds.net een feit geworden. 
De twee jongens uit Velserbroek 
hebben veel van hun vrije tijd op-
geofferd om de website te ontwer-
pen en te ontwikkelen. Er is vooral 

veel aandacht besteed aan de ge-
bruiksvriendelijkheid. Internetten is 
namelijk voor sommige mensen al 
een pittige opgave. YourSounds.net 
maakt het bekijken van videoclips 
weer voor iedereen toegankelijk. 
Ook hebben bezoekers de moge-
lijk zelf hun favorite videoclip toe te 
voegen. Zo krijg je een leuke com-
binatie van nieuwe en oude video-
clips. De oprichters wensen u fijne 
feestdagen en veel kijkplezier. Zie 
www.yoursounds.net.

Tableau is een sfeervol uitgangspunt voor kunst

Tableau: kunst op zijn 
breedst in Santpoort
Santpoort-Noord - Vorig jaar is Ta-
bleau verhuisd naar een prachtig 
pand in de Hoofdstraat in Santpoort. 
Lijstenmaker Ron van de Wakker 
heeft hiermee een jarenlang leven-
de droom kunnen verwezenlijken.
Met de verhuizing heeft Van de 
Wakker de mogelijkheid gekregen 
om naast zijn lijstenmakerij ook zijn 
kunstuitleen en galerie uit te brei-
den. De winkel biedt ruimte voor 
een grote collectie kunst. Naast 
mooi werk van Ben Haveman en 
Gosia Bolwijn bezit de galerie ook 
heel fraaie kunst van onder meer 
Karel Appel.  Daarnaast is Ron vorig 
jaar gestart met de verkoop van een 

prachtige collectie glas, waaronder 
objecten, schalen en vazen. Nieuw 
in het assortiment zijn de schitteren-
de sieraden uit Venetië, Murano, die 
volledig vervaardigd zijn uit glas. 
Bij Tableau kun je rechtstreeks in 
de werkplaats van Ron van de Wak-
ker kijken, waar hij al het inlijstwerk 
in eigen beheer uitvoert. Breng ook 
eens een ontspannen bezoekje Ta-
bleau, lijstenmakerij, kunstuitleen, 
galerie en glaskunst in een.
Tableau is geopend van dinsdag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 17.30 
uur en op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Zie ook www.kunstuit-
leenvelsen.nl

Families in Roemenië en Moldavië behoren tot de allerarmsten in Europa

Autobedrijf Jaap Kok draagt 
Childslife een warm hart toe
IJmuiden - Voor de meeste kinde-
ren in Nederland, is de december-
maand een tijd van speelgoed, lek-
kere snoepjes en gezellig met de fa-
milie samenzijn. Maar in Afrika en 
Oost-Europa, zijn duizenden kinde-
ren bezig met overleven, ook tijdens 
de vakantie, op zoek naar iets te 
eten en naar een veilige plaats om ’s 
nachts te kunnen slapen. ChildsLife 
heeft uw hulp nodig om deze kinde-
ren een geschenk te geven: warmte 
en veiligheid. 

Families in Roemenië en Moldavië 
behoren tot de allerarmsten in Eu-
ropa. Duizenden kinderen worden 
jaarlijks door hun ouders in de steek 
gelaten omdat zij te arm zijn om 
voor hen te zorgen. De gelukkigen 
onder hen komen in een overvol en 
pover overheidsinstituut. Anderen 
zijn op zichzelf aangewezen en pro-
beren op straat te overleven. 
In Kenia moet bijna een kwart van 
de bevolking zien te overleven met 
minder dan een euro per dag. Tien-
duizenden kinderen leven op de 
straat nadat zij hun ouders hebben 
verloren aan AIDS of zijn wegge-

lopen om aan de mishandelingen 
thuis te ontsnappen.
Voor de decembermaand stuurt 
ChildsLife meer dan 2.000 “love 
boxen” naar kinderen in Roeme-
nië en Moldavië. Elke cadeaudoos 
is kleurrijk verpakt en bevat allerlei 
leuks, van poppen en autootjes tot 
shirts en sokken, tot kleurboeken 
en viltstiften. Meer dan 300 families 
krijgen een voedselpakket, waar-
door de ouders in staat zijn hun kin-
deren een warme maaltijd voor te 
zetten tijdens de feestdagen.
In Kenia voorziet ChildsLife kinderen 
die vechten tegen AIDS van speel-
goed en kleding. Ook geeft Childs-
Life 1.000 pakketjes uit met koek-
jes, cakejes en andere lekkernijen 
aan arme gezinnen zodat ook zij de 
feestdagen kunnen vieren.

Met behulp van uw donatie, laat 
ChildsLife arme kinderen meedelen 
in deze feestelijke tijd van het jaar. 
Ook deze kinderen verdienen extra 
warmte, aandacht en liefde. Deelt u 
deze dagen van licht, plezier, vriend-
schap en hoop ook met hen? Do-
neer! (giro 2840).

U bent van harte uitgenodigd een kijkje te nemen in De Kring

De Kring is verhuisd
IJmuiden - De Kring, de grootste 
winkel in tweedehands goederen in 
IJmuiden, is verhuisd van IJmuider-
straatweg 45 naar nummer 51. Om 
dit te vieren krijgt iedere koper op 
vrijdag 28 en zaterdag 29 december 
10 procent korting op de aankoop.
De nieuwe winkel is een flink stuk 
groter dan de oude, daarom is ook 
het assortiment uitgebreid. Een be-
zoek aan de nieuwe winkel is zeker 
de moeite waard.
Door het herstellen, schoonmaken 
en verkopen van deze goederen 
wordt het milieu gespaard en kun-
nen ook de minder goedbedeelde 
mensen in de samenleving aan een 
goedkope inboedel komen.
,,Wij hebben het afgelopen jaar een 
vaste klantenkring opgebouwd, 
waaronder veel mensen die een so-
ciale uitkering hebben. Maar ook 
mensen die op zoek zijn naar net 
dat ene stoeltje’’, zeggen de initia-
tiefnemers.
Omdat er meer ruimte is, is er auto-
matisch ook meer werk te verzetten. 
Daarom kunnen er meer vrijwilligers 
geplaatst worden. Mensen die door 
wat voor oorzaak dan ook, niet meer 
voor 100 procent in de maatschap-
pij functioneren, vinden bij De Kring 
een zinvolle en nuttige dagbeste-
ding. Afgelopen jaar hebben twee 
van deze vrijwilligers een vaste baan 
gevonden dankzij de ervaring die zij 
bij De Kring hebben opgedaan.
Na aftrek van de kosten en vergoe-
ding van de vrijwilligers blijft De 

Kring ook in de toekomst goede 
doelen steunen. Van de Reclasse-
ring Nederland en de Brijder Stich-
ting heeft men het afgelopen jaar 
een twintigtal taakgestraften toege-
wezen gekregen die hun taakstraf 
gedaan hebben. Begin december 
waren er drie stageplaatsen voor 
leerlingen van de tweede klas van 
het Ichthus College. ,,Onze missie 
is en blijft een sociaal bedrijf vóór 
mensen en dóór mensen.’’
U bent van harte uitgenodigd een 
kijkje te nemen in De Kring, IJmui-
derstraatweg 51 te IJmuiden. 

Akrides wint in Zwolle
IJmuiden - De heren van Velser 
Basketbal Club Select Windows Van 
der Vlugt Akrides hebben afgelo-
pen zondag in de prachtige Stilohal 
in Zwolle gewonnen van het twee-
de team van eredivisionist Land-
stede Basketbal dat vorig seizoen 
kampioen werd van de Promotiedi-
visie van de NBB. De formatie van 
coach Kees Amama won met 72-
81 van de formatie van coach Adri-
aan van Bergen. Akrides won acht 
van de laatste negen wedstrijden en 
staat nu op de derde plaats van de 
ranglijst van de Promotiedivisie van 
de Nederlandse Basketbal Bond.
Het bezoekende team uit Velsen 
moest in het eerste kwart drie drie-
punters incasseren van het thuis-
spelende team uit Zwolle en Akri-
des had na het eerste kwart en ach-
terstand van 21-13. Jesper Jobse 
was in het openingskwart het meest 
productief voor Landstede met ne-
gen punten.
Bij Akrides kwamen Pascal van Al-
ten en Richard Foekens tot respec-
tievelijk vijf punten en vier punten in 
kwart één. Akrides miste in de eer-
ste periode van tien minuten trou-
wens al zijn negen driepuntspo-
gingen. In het tweede kwart zette 
Akrides de achterstand van 21-13 
om tot een voorsprong van 31-39 
bij rust. Akrides viel in kwart twee 
met succes de basket aan getuige 
de acht van de tien schotpogingen 
inside die door de ring vielen. Vier 
spelers van Akrides kwamen in het 
tweede kwart tot scoren waarvan 
shooting guard Richard Foekens 
het meest productief was met ne-
gen punten. Bas van Riessen maak-
te zeven punten, Ralf de Pagter zes 
punten en Paul Wessels vier punten. 
Center Gertjan Kaart pakte vijf ver-
dedigende rebounds in kwart twee.
Na de pauze in het gelijkopgaan-
de derde kwart kreeg Akrides twee 
driepunters van Richard Foekens 
en ook Paul Wessels liet een drie-
punter op het wedstrijdformulier 
aantekenen. Ronald van der Weg 
maakte acht punten voor Landste-
de in kwart drie en was daarmee 
de meest productieve speler in dat 
kwart. Er stond derhalve een stand 
van 47-55 na drie kwarten op het 
scorebord in het voordeel van Akri-
des. In het vierde en laatste kwart 
stelde Akrides de overwinning veilig 
met ondermeer vijf driepunters. Drie 
driepunters waren afkomstig van 
schutter pur sang Richard Foekens. 
De andere twee driepunters waren 
afkomstig van Mart Kieftenbeld en 

Björn Janki. Richard Foekens maak-
te elf punten in het laatste kwart en 
hij werd topscoorder van de wed-
strijd met dertig punten. Een opmer-
kelijk moment in het vierde kwart 
was het op duidelijke wijze blok-
ken van twee schoten in een paar 
seconden van center Pascal van Al-
ten die daarmee zijn reputatie als 
schotenblokker waarmaakte. Akri-
des won de laatste wedstrijd van het 
jaar 2007 met 72-81 in Zwolle van 
regerend kampioen Landstede Bas-
ketbal. De eerst volgende wedstrijd 
van de heren van Velser Basketbal 
Club Select Windows Van der Vlugt 
Akrides zal gespeeld worden op za-
terdag 12 januari 2008. 

Tuincentra 
mogen groeien
Santpoort-Noord - In de Struc-
tuurvisie 2015 staat aangegeven 
dat de landschappelijke kwaliteit 
van de bufferzone tussen Driehuis 
en Santpoort-Noord versterkt moet 
worden, met verdere vormgeving 
van de ecologische betekenis. De 
drie tuincentra in de Biezen mo-
gen volgens de nieuwe visie door-
groeien naar een bebouwd opper-
vlak van 5000 m2 per centrum. De 
visie wordt gedurende zes weken 
ter inspraak gelegd. Op 17 januari 
staat een inloopmiddag/avond ge-
pland. Voorafgaand hieraan zal op 
zaterdag 12 januari een informatie-
ve fietstocht door het gebied wor-
den georganiseerd. 

Oud-IJmuiden
in inspraak
Oud-IJmuiden - Voor Oud-IJmui-
den West komt een nieuw bestem-
mingsplan. Voor deze wijk wordt 
een transformatie beoogd, van een 
verouderd bedrijventerrein naar een 
aantrekkelijke buurt, waar wonen, 
werken en recreëren samen gaan. 
Het gebied is momenteel een ge-
zoneerd bedrijventerrein, in het ka-
der van de wet Geluidhinder, als 
onderdeel van het Industrieterrein 
IJmond. Om het gebied te transfor-
meren wordt in dit bestemmings-
plan de grens van het gezoneerde 
industrieterrein verplaatst naar de 
rand van het plangebied, de Bik en 
Arnoldkade en de Ericsonstraat. In 
het stadhuis kunt u het voorontwerp 
van het bestemmingsplan inzien.

Tentoonstelling hoenders, 
dwerghoenders en sierduiven
IJmuiden - IJmond & Omstreken 
houdt dit jaar zijn 47e tentoonstel-
ling van hoenders, dwerghoenders 
en duiven op 21, 22 en 23 december 
in het clubgebouw Cor Bos, Heeren-
duinweg 6b, tegenover het dieren-
asiel in IJmuiden.
De keurmeesters moeten weer uit 
maken wie de mooiste is. Keur-
meester G.W. Tesselaar neemt de 
hoenders en dwerghoenders voor 

zijn rekening. Keurmeester G. van 
Kalsbeek de duiven.
Vrijdagavond 21 december is van 
20.00 uur tot 22.00 uur de opening 
voor genodigden, leden en plubliek.
Op zaterdag 22 december en zon-
dag 23 december is de show voor 
iedereen toegankelijk van 12.00 uur 
tot 16.00 uur. 
De toegang is gratis. Er is voldoende 
parkeerruimte.

Beschonken in 
auto moeder
IJmuiden - De politie heeft in de 
nacht van zaterdag op zondag om-
streeks 01.25 uur een 23-jarige 
IJmuidenaar aangehouden. Hij had 
na een ruzie in beschonken toe-
stand zijn ouderlijk huis verlaten en 
zonder toestemming de auto van 
zijn moeder meegenomen. Zijn ou-
ders hadden dit gemeld bij de poli-
tie. Agenten zagen hem rijden op de 
Schiplaan en lieten hem stoppen. De 
IJmuidenaar bleek inderdaad teveel 
gedronken te hebben (685 ugl/1,58 
promille). Er is proces-verbaal tegen 
hem opgemaakt, zijn rijbewijs is in-
gevorderd en hij heeft een rijverbod 
van acht uur gekregen.

waar komt die 
naam vandaan?
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Najade met klokkenstoel na de verbouwing in 1931. Na 1948 was hier het 
rusthuis en de kraamkliniek Maranatha gevestigd. Nog later was het depen-
dance van het Provinciaal Ziekenhuis.

Nieuwe uitgave De Zandpoort
Historie van Huize 
Najade en Maranatha
Santpoort - Medio december ver-
schijnt alweer de twintigste jaaruit-
gave van Stichting Santpoort. In de 
komende editie van ‘De Zandpoort’ 
staan enkele gedetailleerde artike-
len over historisch interessante ge-
bouwen en landerijen in Santpoort 
en directe omgeving.
Zo wordt onder meer aandacht be-
steed aan de vestiging van de ble-
kers in Santpoort-Zuid en hun re-
latie met de Haarlemse brouwers. 
Ook komt uitgebreid de historie aan 
de orde van de karakteristieke vil-
la Najade en haar bewoners aan 
de Duinweg of Duivelslaan in Sant-
poort-Zuid. Vanaf 1948 was hier 
herstellingsoord en kraamkliniek 
Maranatha gevestigd, waar duizen-
den Velsense baby’s het levenslicht 
zagen. Hoe Maranatha is ontstaan 
en waar het eerder was gevestigd, 

wordt ook uit de doeken gedaan. 
Tevens wordt aandacht besteed aan 
de natuurwaarden van het terrein 
rondom Najade en de strijd om het 
behoud daarvan.
Een ander verhaal is gewijd aan 
invloeden van de Amsterdamse 
School in de architectuur van enke-
le woningen in Santpoort. 
In deze ‘Zandpoort’ is tevens een 
bijdrage opgenomen met oorlogs-
herinneringen van een voormalig 
inwoner van het dorp. 
De jaaruitgave 2007 is rijk geïllu-
streerd met getekende afbeeldin-
gen en een aantal unieke foto’s uit 
vervlogen tijden. Het blad wordt een 
dezer dagen bezorgd bij donateurs 
van de Stichting Santpoort en is 
voor andere belangstellenden ver-
krijgbaar bij Brederode Boeken in 
Santpoort-Noord.

Vroeger was de Ranonkelstraat een doodlopend gedeelte van de Kerkweg

Velsen kent een rijke historie. Op 
sommige plaatsen is die rijkdom 
nog duidelijk zichtbaar, maar 
veel is in de loop der jaren ver-
dwenen. Wat dikwijls overblijft 
is de naam die voortleeft, veelal 
als straatnaam. In deze rubriek 
wordt de herkomst van die naam 
toegelicht. Deze keer: de Ranon-
kelstraat in Santpoort-Noord.

In het verleden was de Ranonkel-
straat een doodlopend gedeelte 
van de Kerkweg. In 1957 werd de 
Narcissenstraat verlengd en sinds-
dien is de Ranonkelstraat een door-
gaande weg, die de Kerkweg met de 
Narcissenstraat verbindt.
De ranonkel is een bloem en de 
straat maakt deel uit van de zo-
genaamde Santpoortse bloemen-
buurt. In het verleden behoorde dit 
gebied tot de hofstede Velserhooft. 
Deze hofstede behoorde tot één 
van de grootste en fraaiste hofste-
den van Velsen. De bijbehorende 
grond strekte zich uit van de Schip-
broeken tot in de Velserbroekpolder 
en besloeg een groot deel van het 
huidige Santpoort-Noord. In 1807 
is het Huis Velserhooft afgebroken, 
het landgoed veranderde hierna in 
weilanden en bollenvelden. Dit ver-
klaart vermoedelijk de straten met 
een bloemennaam, zoals de Ranon-
kelstraat. Samen met de Hyacinten-, 
Irissen-, Crocus-, Fresia-, Gladiolen-
, Anemonen- en Narcissenstraat 
vormt deze straat de bloemenbuurt. 
De ranonkel is een algemene tuin-
plant uit het ondergeslacht van de 
boterbloem. Hij wordt in de bloem-

bollenteelt tot het bijgoed gerekend, 
de kroonbladen zijn geel, wit of rood. 
De plant bloeit in mei en juni.
Het landgoed van Velserhooft be-
stond uit diverse tuinen en twee 
sterrenbossen. Een sterrenbos is 
een parkachtig bosperceel met 
kruisgewijs aangelegde lanen. Iede-
re laan heeft een eigen boomsoort. 
De tussenliggende vakken werden 
opgevuld met hakhout. Dit hakhout 
werd onder andere verkocht als 
brandhout, de winst hiervan vloeide 
terug in de exploitatie van de hof-
stede. Het ene sterrenbos lag des-
tijds ten noorden van de huidige 
Middenduinerweg
en had de naam Het Terras. Het an-
dere grotere sterrenbos lag tussen 
de huidige Kerkweg en Hagerlinger-
weg en had de naam Voorplaats. In 
dit gedeelte ligt de Ranonkelstraat.
De huizen met de nummers 2 tot en 
met 20 zijn rond 1903 als arbeiders-
woningen gebouwd, door de  IJmui-
dense bouwkundige en aannemer 
G.H. Philips, in opdracht van J.J. 
Derz en J. Koosen jr. (Carla Zwart)
Bronnen en geraadpleegde litera-
tuur: Jan Morren, ‘Kastelen en Bui-
tenplaatsen in Velsen, Deel 1 Sant-
poort’ 2002; Secretariearchief Vel-
sen, NHA; Joke van der Aar en Sie-
be Rolle, ‘Santpoort. Twee dorpen in 
de schaduw van Brederode’, Haar-
lem 1991.
Met dank aan de Werkgroep Straat-
namenonderzoek van de Histori-
sche Kring Velsen. (www.histori-
schekringvelsen.nl) Contactper-
soon: Erik Baalbergen (velisena@
quicknet,nl)

Drie I-pod Nano’s te winnen
Vuurwerk opruimactie 
Tuinsuper en McDonalds
Velserbroek - Wie dit jaar vuurwerk 
koopt bij Tuinsuper krijgt er gratis 
een afvalzak bij, waarmee je kans 
maakt op het winnen van een van 
de drie I-pod Nano’s. Deze vuur-
werk opruimactie is een samenwer-
king van de gemeente Velsen, Rein 
Unie, Tuinsuper vuurwerk en McDo-
nalds.
Vuurwerk brengt veel afval mee. En 
wie vuurwerk afsteekt, wordt ge-
acht ook mee te helpen met oprui-
men. Om dit te stimuleren is dit jaar 
een bijzonder leuke opruimactie be-
dacht.
Deelnemers kunnen een volle zak 
met vuurwerkresten donderdag 3 
januari tussen 11.00 en 15.00 uur in-
leveren bij Jongerencentrum de Koe, 

waar ReinUnie een speciale contai-
ner klaar zet. Onder toeziend oog 
van John van de Kolk van de Milieu-
politie kunnen de volle zakken wor-
den ingeleverd. Wie vervolgens zijn 
naam en adres doorgeeft, krijgt een 
bon voor een gratis hamburger van 
McDonalds en maakt bovendien 
kans op een van de drie I-pod Na-
no’s. Deze worden na 20 januari on-
der de deelnemers verloot.
Met deze actie hopen de deelne-
mende partijen op opgeruimde wij-
ken en enthousiast meewerkende 
jeugd. Vuurwerk is leuk, maar niet 
als het dagen na Nieuwjaarsdag 
nog als afval in de straten ligt.
Allemaal tot ziens op 3 januari bij de 
Koe in Velserbroek.

Velserbroekers maken 
website met muziekclips
Velserbroek - Muziek bekijken via 
het internet is tegenwoordig razend 
populair. Arnout van der Poll (22) en 
Marcel Hoogzaad (22) kwamen on-
langs op het idee om zelf een websi-
te op te richten. De website laat jong 
en oud op een trendy wijze genie-
ten van muziek. Op 13 december is 
YourSounds.net een feit geworden. 
De twee jongens uit Velserbroek 
hebben veel van hun vrije tijd op-
geofferd om de website te ontwer-
pen en te ontwikkelen. Er is vooral 

veel aandacht besteed aan de ge-
bruiksvriendelijkheid. Internetten is 
namelijk voor sommige mensen al 
een pittige opgave. YourSounds.net 
maakt het bekijken van videoclips 
weer voor iedereen toegankelijk. 
Ook hebben bezoekers de moge-
lijk zelf hun favorite videoclip toe te 
voegen. Zo krijg je een leuke com-
binatie van nieuwe en oude video-
clips. De oprichters wensen u fijne 
feestdagen en veel kijkplezier. Zie 
www.yoursounds.net.

Tableau is een sfeervol uitgangspunt voor kunst

Tableau: kunst op zijn 
breedst in Santpoort
Santpoort-Noord - Vorig jaar is Ta-
bleau verhuisd naar een prachtig 
pand in de Hoofdstraat in Santpoort. 
Lijstenmaker Ron van de Wakker 
heeft hiermee een jarenlang leven-
de droom kunnen verwezenlijken.
Met de verhuizing heeft Van de 
Wakker de mogelijkheid gekregen 
om naast zijn lijstenmakerij ook zijn 
kunstuitleen en galerie uit te brei-
den. De winkel biedt ruimte voor 
een grote collectie kunst. Naast 
mooi werk van Ben Haveman en 
Gosia Bolwijn bezit de galerie ook 
heel fraaie kunst van onder meer 
Karel Appel.  Daarnaast is Ron vorig 
jaar gestart met de verkoop van een 

prachtige collectie glas, waaronder 
objecten, schalen en vazen. Nieuw 
in het assortiment zijn de schitteren-
de sieraden uit Venetië, Murano, die 
volledig vervaardigd zijn uit glas. 
Bij Tableau kun je rechtstreeks in 
de werkplaats van Ron van de Wak-
ker kijken, waar hij al het inlijstwerk 
in eigen beheer uitvoert. Breng ook 
eens een ontspannen bezoekje Ta-
bleau, lijstenmakerij, kunstuitleen, 
galerie en glaskunst in een.
Tableau is geopend van dinsdag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 17.30 
uur en op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Zie ook www.kunstuit-
leenvelsen.nl

Families in Roemenië en Moldavië behoren tot de allerarmsten in Europa

Autobedrijf Jaap Kok draagt 
Childslife een warm hart toe
IJmuiden - Voor de meeste kinde-
ren in Nederland, is de december-
maand een tijd van speelgoed, lek-
kere snoepjes en gezellig met de fa-
milie samenzijn. Maar in Afrika en 
Oost-Europa, zijn duizenden kinde-
ren bezig met overleven, ook tijdens 
de vakantie, op zoek naar iets te 
eten en naar een veilige plaats om ’s 
nachts te kunnen slapen. ChildsLife 
heeft uw hulp nodig om deze kinde-
ren een geschenk te geven: warmte 
en veiligheid. 

Families in Roemenië en Moldavië 
behoren tot de allerarmsten in Eu-
ropa. Duizenden kinderen worden 
jaarlijks door hun ouders in de steek 
gelaten omdat zij te arm zijn om 
voor hen te zorgen. De gelukkigen 
onder hen komen in een overvol en 
pover overheidsinstituut. Anderen 
zijn op zichzelf aangewezen en pro-
beren op straat te overleven. 
In Kenia moet bijna een kwart van 
de bevolking zien te overleven met 
minder dan een euro per dag. Tien-
duizenden kinderen leven op de 
straat nadat zij hun ouders hebben 
verloren aan AIDS of zijn wegge-

lopen om aan de mishandelingen 
thuis te ontsnappen.
Voor de decembermaand stuurt 
ChildsLife meer dan 2.000 “love 
boxen” naar kinderen in Roeme-
nië en Moldavië. Elke cadeaudoos 
is kleurrijk verpakt en bevat allerlei 
leuks, van poppen en autootjes tot 
shirts en sokken, tot kleurboeken 
en viltstiften. Meer dan 300 families 
krijgen een voedselpakket, waar-
door de ouders in staat zijn hun kin-
deren een warme maaltijd voor te 
zetten tijdens de feestdagen.
In Kenia voorziet ChildsLife kinderen 
die vechten tegen AIDS van speel-
goed en kleding. Ook geeft Childs-
Life 1.000 pakketjes uit met koek-
jes, cakejes en andere lekkernijen 
aan arme gezinnen zodat ook zij de 
feestdagen kunnen vieren.

Met behulp van uw donatie, laat 
ChildsLife arme kinderen meedelen 
in deze feestelijke tijd van het jaar. 
Ook deze kinderen verdienen extra 
warmte, aandacht en liefde. Deelt u 
deze dagen van licht, plezier, vriend-
schap en hoop ook met hen? Do-
neer! (giro 2840).

U bent van harte uitgenodigd een kijkje te nemen in De Kring

De Kring is verhuisd
IJmuiden - De Kring, de grootste 
winkel in tweedehands goederen in 
IJmuiden, is verhuisd van IJmuider-
straatweg 45 naar nummer 51. Om 
dit te vieren krijgt iedere koper op 
vrijdag 28 en zaterdag 29 december 
10 procent korting op de aankoop.
De nieuwe winkel is een flink stuk 
groter dan de oude, daarom is ook 
het assortiment uitgebreid. Een be-
zoek aan de nieuwe winkel is zeker 
de moeite waard.
Door het herstellen, schoonmaken 
en verkopen van deze goederen 
wordt het milieu gespaard en kun-
nen ook de minder goedbedeelde 
mensen in de samenleving aan een 
goedkope inboedel komen.
,,Wij hebben het afgelopen jaar een 
vaste klantenkring opgebouwd, 
waaronder veel mensen die een so-
ciale uitkering hebben. Maar ook 
mensen die op zoek zijn naar net 
dat ene stoeltje’’, zeggen de initia-
tiefnemers.
Omdat er meer ruimte is, is er auto-
matisch ook meer werk te verzetten. 
Daarom kunnen er meer vrijwilligers 
geplaatst worden. Mensen die door 
wat voor oorzaak dan ook, niet meer 
voor 100 procent in de maatschap-
pij functioneren, vinden bij De Kring 
een zinvolle en nuttige dagbeste-
ding. Afgelopen jaar hebben twee 
van deze vrijwilligers een vaste baan 
gevonden dankzij de ervaring die zij 
bij De Kring hebben opgedaan.
Na aftrek van de kosten en vergoe-
ding van de vrijwilligers blijft De 

Kring ook in de toekomst goede 
doelen steunen. Van de Reclasse-
ring Nederland en de Brijder Stich-
ting heeft men het afgelopen jaar 
een twintigtal taakgestraften toege-
wezen gekregen die hun taakstraf 
gedaan hebben. Begin december 
waren er drie stageplaatsen voor 
leerlingen van de tweede klas van 
het Ichthus College. ,,Onze missie 
is en blijft een sociaal bedrijf vóór 
mensen en dóór mensen.’’
U bent van harte uitgenodigd een 
kijkje te nemen in De Kring, IJmui-
derstraatweg 51 te IJmuiden. 

Akrides wint in Zwolle
IJmuiden - De heren van Velser 
Basketbal Club Select Windows Van 
der Vlugt Akrides hebben afgelo-
pen zondag in de prachtige Stilohal 
in Zwolle gewonnen van het twee-
de team van eredivisionist Land-
stede Basketbal dat vorig seizoen 
kampioen werd van de Promotiedi-
visie van de NBB. De formatie van 
coach Kees Amama won met 72-
81 van de formatie van coach Adri-
aan van Bergen. Akrides won acht 
van de laatste negen wedstrijden en 
staat nu op de derde plaats van de 
ranglijst van de Promotiedivisie van 
de Nederlandse Basketbal Bond.
Het bezoekende team uit Velsen 
moest in het eerste kwart drie drie-
punters incasseren van het thuis-
spelende team uit Zwolle en Akri-
des had na het eerste kwart en ach-
terstand van 21-13. Jesper Jobse 
was in het openingskwart het meest 
productief voor Landstede met ne-
gen punten.
Bij Akrides kwamen Pascal van Al-
ten en Richard Foekens tot respec-
tievelijk vijf punten en vier punten in 
kwart één. Akrides miste in de eer-
ste periode van tien minuten trou-
wens al zijn negen driepuntspo-
gingen. In het tweede kwart zette 
Akrides de achterstand van 21-13 
om tot een voorsprong van 31-39 
bij rust. Akrides viel in kwart twee 
met succes de basket aan getuige 
de acht van de tien schotpogingen 
inside die door de ring vielen. Vier 
spelers van Akrides kwamen in het 
tweede kwart tot scoren waarvan 
shooting guard Richard Foekens 
het meest productief was met ne-
gen punten. Bas van Riessen maak-
te zeven punten, Ralf de Pagter zes 
punten en Paul Wessels vier punten. 
Center Gertjan Kaart pakte vijf ver-
dedigende rebounds in kwart twee.
Na de pauze in het gelijkopgaan-
de derde kwart kreeg Akrides twee 
driepunters van Richard Foekens 
en ook Paul Wessels liet een drie-
punter op het wedstrijdformulier 
aantekenen. Ronald van der Weg 
maakte acht punten voor Landste-
de in kwart drie en was daarmee 
de meest productieve speler in dat 
kwart. Er stond derhalve een stand 
van 47-55 na drie kwarten op het 
scorebord in het voordeel van Akri-
des. In het vierde en laatste kwart 
stelde Akrides de overwinning veilig 
met ondermeer vijf driepunters. Drie 
driepunters waren afkomstig van 
schutter pur sang Richard Foekens. 
De andere twee driepunters waren 
afkomstig van Mart Kieftenbeld en 

Björn Janki. Richard Foekens maak-
te elf punten in het laatste kwart en 
hij werd topscoorder van de wed-
strijd met dertig punten. Een opmer-
kelijk moment in het vierde kwart 
was het op duidelijke wijze blok-
ken van twee schoten in een paar 
seconden van center Pascal van Al-
ten die daarmee zijn reputatie als 
schotenblokker waarmaakte. Akri-
des won de laatste wedstrijd van het 
jaar 2007 met 72-81 in Zwolle van 
regerend kampioen Landstede Bas-
ketbal. De eerst volgende wedstrijd 
van de heren van Velser Basketbal 
Club Select Windows Van der Vlugt 
Akrides zal gespeeld worden op za-
terdag 12 januari 2008. 

Tuincentra 
mogen groeien
Santpoort-Noord - In de Struc-
tuurvisie 2015 staat aangegeven 
dat de landschappelijke kwaliteit 
van de bufferzone tussen Driehuis 
en Santpoort-Noord versterkt moet 
worden, met verdere vormgeving 
van de ecologische betekenis. De 
drie tuincentra in de Biezen mo-
gen volgens de nieuwe visie door-
groeien naar een bebouwd opper-
vlak van 5000 m2 per centrum. De 
visie wordt gedurende zes weken 
ter inspraak gelegd. Op 17 januari 
staat een inloopmiddag/avond ge-
pland. Voorafgaand hieraan zal op 
zaterdag 12 januari een informatie-
ve fietstocht door het gebied wor-
den georganiseerd. 

Oud-IJmuiden
in inspraak
Oud-IJmuiden - Voor Oud-IJmui-
den West komt een nieuw bestem-
mingsplan. Voor deze wijk wordt 
een transformatie beoogd, van een 
verouderd bedrijventerrein naar een 
aantrekkelijke buurt, waar wonen, 
werken en recreëren samen gaan. 
Het gebied is momenteel een ge-
zoneerd bedrijventerrein, in het ka-
der van de wet Geluidhinder, als 
onderdeel van het Industrieterrein 
IJmond. Om het gebied te transfor-
meren wordt in dit bestemmings-
plan de grens van het gezoneerde 
industrieterrein verplaatst naar de 
rand van het plangebied, de Bik en 
Arnoldkade en de Ericsonstraat. In 
het stadhuis kunt u het voorontwerp 
van het bestemmingsplan inzien.

Tentoonstelling hoenders, 
dwerghoenders en sierduiven
IJmuiden - IJmond & Omstreken 
houdt dit jaar zijn 47e tentoonstel-
ling van hoenders, dwerghoenders 
en duiven op 21, 22 en 23 december 
in het clubgebouw Cor Bos, Heeren-
duinweg 6b, tegenover het dieren-
asiel in IJmuiden.
De keurmeesters moeten weer uit 
maken wie de mooiste is. Keur-
meester G.W. Tesselaar neemt de 
hoenders en dwerghoenders voor 

zijn rekening. Keurmeester G. van 
Kalsbeek de duiven.
Vrijdagavond 21 december is van 
20.00 uur tot 22.00 uur de opening 
voor genodigden, leden en plubliek.
Op zaterdag 22 december en zon-
dag 23 december is de show voor 
iedereen toegankelijk van 12.00 uur 
tot 16.00 uur. 
De toegang is gratis. Er is voldoende 
parkeerruimte.

Beschonken in 
auto moeder
IJmuiden - De politie heeft in de 
nacht van zaterdag op zondag om-
streeks 01.25 uur een 23-jarige 
IJmuidenaar aangehouden. Hij had 
na een ruzie in beschonken toe-
stand zijn ouderlijk huis verlaten en 
zonder toestemming de auto van 
zijn moeder meegenomen. Zijn ou-
ders hadden dit gemeld bij de poli-
tie. Agenten zagen hem rijden op de 
Schiplaan en lieten hem stoppen. De 
IJmuidenaar bleek inderdaad teveel 
gedronken te hebben (685 ugl/1,58 
promille). Er is proces-verbaal tegen 
hem opgemaakt, zijn rijbewijs is in-
gevorderd en hij heeft een rijverbod 
van acht uur gekregen.

waar komt die 
naam vandaan?
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Sterre Basjes goud, Tamara Bleeker zilver

Jongste turnsters TVS 
ook in de prijzen
Velsen - Zondag 16 december 
vond in Amsterdam een basiswed-
strijd turnen dames plaats. Jennifer 
van Maren, Sterre Basjes en Tamara 
Bleeker van TVS, alledrie 7 jaar, turn-
den hun allereerste wedstrijd en de-
den dat prima. Alledrie de dametjes 
turnden een foutloze oefening op 
de brug. Op balk werd iets minder 
gepresteerd, dit kwam mede omdat 
het toestel op de verkeerde hoogte 
was afgesteld en er geen rekening 
werd gehouden met deze jeugdige 
turnsters. Op vloer en sprong turn-

den de drie dametjes ook mooie oe-
feningen. Jennifer kreeg een 8.70 
op vloer en Sterre en Tamara turn-
den nog net iets beter. Op sprong 
lagen de drie meiden een stuk voor 
op de overige concurrenten. Jenni-
fer scoorde 8.60, Sterre 9.20 en Ta-
mara 9.30. Uiteindelijk was het pun-
tentotaal van Jennifer goed voor 
een vijfde plaats. Tamara eindigde 
als tweede en Sterre kwam als bes-
te turnster uit de verf. Een mooie er-
varing voor de drie kleintjes met een 
heel goed resultaat.

Meisjes C2 van Smashing Velsen

Smashing Velsen 
competitie op de helft
IJmuiden - De laatste wedstrij-
den dit jaar in de volleybalcompe-
titie zijn gespeeld, volgende week 
nog (inhaal)wedstrijden. Zeker inte-
ressant is om te kijken hoe de vol-
leybalteams van Smashing Velsen 
het doen. Om te beginnen met He-
ren 1 die uitstekend zijn begonnen 
en op een hele goede tweede plek 
staan. Een reguliere overwininning 
in Wijk aan Zee tegen WVV met 4-
0 hielp daarbij. Alleen verloren te-
gen de koploper met 3-1 maar het 
team is groeiende en kan zeker de 
tweede helft veel meer met 4-0 win-
nen om het maximale te halen. Da-
mes1 heeft zich een beetje verkeken 
op het niveau wat in de eerste klas-
se wordt gespeeld. Ingedeeld in een 
Amsterdamse poule waar de teams 
gewoon sterker zijn dan vorig jaar. 
Met geduld en inzet kan er in 2008 
nog wel wat punten worden gewon-
nen. De damesvolleybalteams doen 
het bijzonder goed, dames 2, 3 en 
4 draaien in de top mee en zijn ze-
ker niet kansloos als het gaat om de 

prijzen. Bij de jeugd natuurlijk ook 
mee en tegenvallers. Voor jongens 
B1 is het een leerjaar de eerste keer 
in de B-klasse. Voor volgend jaar 
willen zeker als doel het kampioen-
schap hebben. 
Bij de meisjes C1/2 waren de ver-
wachtingen hoog maar de prak-
tijk was anders, als excuus natuur-
lijk de ervaring want de meiden ko-
men bijna allemaal vanuit de mini’s.  
Dit geldt ook voor meiden B2 waar 
men ook moet wennen aan het tem-
po. Meiden B1 draait goed en pakt 
de punten waar nodig, het zal er 
wel om hangen of de doelstelling, 
kampioenschap, wordt bereikt. Voor 
meiden A is die kans ook groot en 
voor hun geldt de concentratie vast 
te houden. Vorige week lieten ze 
onnodig een punt liggen tegen een 
zwakke tegenstander en dat moet je 
als potentieel kampioen niet doen.

Meer weten over volleybal in de 
IJmond? Zie www.smashingvelsen.
nl.

StormvogelsTelstar schiet
niets op met gelijkspel
IJmuiden - Fusieclub FC Breukelen 
was in het degradatie- ofte wel een 
zespuntenduel de tegenstander van 
StormvogelsTelstar en na een mati-
ge eerste en een zeer slechte twee-
de helft werden de punten keurig 
netjes verdeeld. En terecht, want dit 
duel verdiende absoluut geen win-
naar. Combinatievoetbal op het har-
de veld was niet mogelijk.
De eerste tien minuten was Storm-
vogelsTelstar de iets betere ploeg en 
op een paar plaagstootjes na en een 
diagonaal afstandsschot van de op-
nieuw ijverige Rick Kluijskens, dat 
net naast ging, kwamen de IJmui-
denaren niet. 
Met behulp van haar tegenstander 
kreeg na tien minuten de equipe 
van trainer Simon Kistemaker  haar 
eerste kans, want doordat Michiel 
Langbroek verkeerd terugspeelde 
op zijn doelman Sebastiaan de Lijser,  
vervanger van de gestopte Dennie 
van der Giezen, kreeg FC Breukelen 
vanaf elf meter een indirecte vrije 
schop. Maar omdat tien IJmuidense 
spelers zich allen op de doellijn had-
den geposteerd, werd de bal keihard 
door Patrick de Leeuw in de muur 
geschoten. Vijf minuten later moest 
FC Breukelen-doelman Simon van 
der Horst na een heel goed geno-
men vrije schop van Rick Kluijskens 
na de hoek om erger te voorkomen. 
Tim Groenewoud was na een assist 
van Guillermo Pengel eveneens niet 
gelukkig, want hij zag zijn inzet over 
het Breukelse doel vliegen.
FC Breukelen, dat in tegenstelling 
tot voorgaande jaren, toen het nog 
Nijerodes heette, heel weinig rou-
tine in haar gelederen had, kwam 
steeds beter in de wedstrijd en na 
een half uur spelen leek men ook 
een voorsprong te nemen. Na een 
verre pass verscheen Rafael Markus 
alleen voor doelman De Lijser, die 
met een reflex de bal tot hoekschop 
kon verwerken.
Twee minuten later belandde de bal 
wel in het IJmuidense doel, maar de 
veel fluitende Eckhardt had gecon-
stateerd, dat doelman Sebastiaan 
de Lijser ten onrechte was aange-
vallen door spits Beekink.
De mooiste kans aan IJmuidense 

kant kreeg Rick Kluijskens twaalf 
minuten voor rust. Centrumverde-
diger en aanvoerder Thijs van der 
Meulen wilde tijdens het uitverde-
digen Kluijskens omspelen, maar 
verloor de bal aan hem waardoor 
Kluijskens vanaf 20 meter een vrij 
veld voor hem kreeg. In plaats van 
door te stomen richting het Breu-
kelse doel schoot hij veel te gehaast 
vanaf 15 meter de bal naast. Rust 0-
0.
In tegenstelling tot de eerste helft 
was het tweede gedeelte nog een 
stuk slechter met heel weinig ech-
te wapenfeiten. De eerste was reeds 
na drie minuten, toen Rick Kluijs-
kens op aangeven van Tim Groene-
woud net naast het Breukelse doel 
kopte.
Vijf minuten later wilde Robel Abra-
ha na een door Rick Kluijskens hard 
genomen vrije schop de bal vanaf 
drie meter inkoppen, maar in plaats 
dat de bal op zijn mooie haardos te 
nemen, belandde deze via zijn ge-
zicht (neus) ver naast het Breukelse 
doel. Na deze honderd procent kans 
speelde de wedstrijd zich het meest 
op het  middenveld af en het leek er 
duidelijk op, dat beide ploegen ab-
soluut niet wilde verliezen.
Aan beide kanten waren hierna wei-
nig mogelijkheden te vermelden en 
eindigde het duel in 0-0. Stormvo-
gelsdTelstar schoot hier totaal niets 
mee op.

Anita van der Poll en Steven Rozemeijer van BCIJ 2

Verlies voor BC IJmond 1 
en 3, winst voor 2 en 4
IJmuiden – De afgelopen week 
werden de laatste wedstrijden van 
het jaar gespeeld door BC IJmond. 
De badmintoncompetitie gaat in ja-
nuari verder, nog vier speelrondes 
zijn er te gaan. 
Het eerste team verloor thuis van 
Huizen met 3-5. Vijf partijen wer-
den pas na drie games beslist. De 
singles van Paul van de Keer, Pe-
ter Kooger en Monique Klinkenberg 
waren alle drie zeer spannend. Al-
leen Paul wist zijn single te winnen 
met 20-22, 21-13 en 22-20. De da-
mesdubbel en de mix van Wilca de 
Vries en Paul werden na drie games 
gewonnen.
Team 2 stond na de singles en dub-
bels bij ’t Gooi al met 1-5 voor. Al-
leen Anita van der Poll wist haar sin-
gle in een spannende driesetter net 
niet te winnen (18-21, 21-18, 21-17). 
De mixed dubbels gaan dit seizoen 
nog niet als vorige jaren. Beide wer-
den in twee games verloren. 
Het derde team mocht vrijdagavond 
om 21.00 uur hun wedstrijd spelen 
in Diemen. Of dit ongebruikelijke 
tijdstip van invloed was op het spel 

of dat het weekend al in het hoofd 
zat weet men niet, maar alleen Anke 
Schrijer wist haar single te winnen. 
De twee mixed dubbels hadden nog 
een derde game, maar ook die wer-
den verloren. 
Team 4 stond zondag om 09.15 uur 
paraat op de baan in Amstelveen. 
En ze waren er helemaal klaar voor. 
Hoewel, Vincent Baas en Ed van der 
Wal hadden beiden een feest de vo-
rige avond, dus voor de concentratie 
viel te vrezen. Beginnend met de he-
rendubbel werden de heren direct 
getest. Na winst van de eerste game 
werd de tweede game verloren. De 
derde game was het knokken, maar 
hij werd gewonnen. De dames Su-
zan Heilig en Daphne Kemp won-
nen hun dubbel en singles in twee 
games. Ook Vincent deed dit. Ed 
had wat meer moeite in zijn single. 
Na een zware eerste game (23-21) 
kon hij de kracht niet meer vinden 
en verloor ook de tweede game. De 
mixed dubbels gingen weer naar 
BCIJ. Zij staan nog steeds boven-
aan, maar met nog vier wedstrijden 
te gaan is de strijd nog open.

Supportersfeestje
bij StormvogelsTelstar
IJmuiden - Vrijdag 21 december 
organiseert Supportersvereniging 
StormvogelsTelstar, ter afsluiting 
van de eerste seizoenshelft, we-
derom een feestavond voor ieder-
een die de Witte Leeuwen een warm 
hart toedraagt. 
Direct na afloop van de wedstrijd 

StormvogelsTelstar–MVV Maastricht 
is men van harte welkom in het sup-
portershome, paviljoen Schoonen-
berg. Voor de winterstop en feest-
dagen, heffen ze nog éénmaal het 
glas met elkaar, de spelers en de 
staf. De entree is gratis, net als de 
bewaakte garderobe.

Timo Auler en Anne van den Hurk

Goed weekeinde 
voor danspaar Ter Horst
IJmuiden - Zondag deden Timo Au-
ler en Anne van den Hurk van Dans-
school Ter Horst mee aan de X-mas 
Challenge Trophy., een danswedstijd 
in Dalfsen. Bij Latin, C-klasse, deden 
Timo en Anne het bijzonder goed. 
Zij werden gelijk doorgeplaatst naar 

de halve finale. Een finaleplaats 
werd dan ook eigenlijk wel ver-
wacht. Helaas mocht dit niet zo zijn, 
waardoor zij genoegen moesten ne-
men met hun halve finale. Voor hun 
derde wedstrijd op landelijk niveau 
echter een prima resultaat.

VV IJmuiden wint royaal
IJmuiden - Als meest gelukkige 
ploeg ging Purmersteijn op 15 sep-
tember er tegen VV IJmuiden met 
de punten vandoor, terwijl de uit-
slag van deze gelijkopgaande strijd 
net zo goed andersom had kunnen 
zijn. In Purmerend liet IJmuiden za-
terdag, na een 1-0 ruststand, duide-
lijk zien dat het de equipe heus wel 
menens is om dit seizoen nog iets te 
betekenen in de strijd om de bijprij-
zen, want heel royaal ging nu Pur-
mersteijn met 1-4 onderuit.
De eerste helft werd beslist niet 
IJmuidens beste deel van het uit-
duel tegen Purmersteijn, vooral niet 
omdat de stand al na enkele mi-
nuten 1-0 werd en gaandeweg die 
helft de situatie nog beroerder werd. 
IJmuidentrainer Ronald Dooijeweerd 
moest namelijk vanaf de tribune (bij 
de club totaal ongebruikelijk) zijn 
ploeg gaan coachen. Aanleiding 
voor de rode kaart was volgens de 
trainer dat, tot tweemaal aan toe, 
onterecht voor offside was gefloten 
en hij z’n afkeuring hierover verbaal 
te nadrukkelijk liet horen. Beide ke-
ren had IJmuiden-aanvoerder Mar-
co Wiegman overigens veel beter 
voor eigen eer kunnen gaan, want 
de mogelijkheid daarvoor was, hij 
kon beide keren de hoek uitzoeken, 
volop aanwezig. 
Verder bood de eerste heft - volgens 
ex-bestuurder Gert Moleman - veel 
geschreeuw maar weinig lol.
In de rust werden duidelijke afspra-
ken gemaakt hoe het tweede helft 
zou worden gestart en toen di-
rect vanaf de aftrap Dennis Ras z’n 
fraaie dieptepass op Dennis Bink-
horst al in succes zag eindigen (1-1) 
was de trend voor die tweede helft 
gezet. Overduidelijk bleek IJmui-
den niet meer in het éénrichtings-

verkeer te stuiten. Echt gevaarlijk 
werd de ploeg echter pas in de 65e 
minuut, maar de doorgebroken Vi-
vian Schoon gleed in kansrijke po-
sitie helaas uit. Weer vijf minuten 
later mochten niet minder dan drie 
IJmuidenaren op het Purmersteijn-
doel knallen waarbij de bal vanuit de 
rebound steeds weer bij een team-
genoot terecht kwam. Pas de vierde 
knal, tevens Dennis Visser’s eerste 
IJmuidengoal, was raak, 1-2.
Na precies een uur spel verving Ste-
fan Timmers de geblesseerd ge-
raakte Marco Wiegman en Tim-
mers greep z’n aangeboden kans 
door weer keihard te gaan werken. 
In een laatste gevaarlijke Purmer-
steijn-aanval voorkwam IJ-keeper 
Dave de Vendt P-succes door bin-
nen één minuut twee fraaie reddin-
gen te verrichten. Weer een paar mi-
nuten later, IJmuiden bleef de toon 
zetten, tilde Dennis Ras IJmuiden op 
een dik verdiende 1-3. Bijna kwam 
Purmersteijn toch nog terug in het 
duel, maar Bart Visserman wist met 
een hele knappe sliding onheil af te 
wenden. In blessuretijd kreeg IJmui-
den om onduidelijke redenen nog 
een penalty toegewezen die Dennis 
Binkhorst, als zijn zesde competi-
tietreffer, onhoudbaar in het net liet 
verdwijnen.
Ondanks de grootste competitieze-
ge van het seizoen mogen de selec-
tiespelers toch met gemengde ge-
voelens op de 2007-verrichtingen 
terugzien want voor echt juichen 
speelde de ploeg, gezien de 14 ver-
liespunten tegen de nummers 10 tot 
en met 12, veel te wisselvallig. Tel dit 
aantal verliespunten maar bij de be-
staande 18 wedstrijdpunten en je 
bent wel 3e klassse A-lijstaanvoer-
der!

Velserbroek - Zondag vond de 
wedstrijd tussen VSV en ‘angst-
gegner’ HBC plaats. Hoewel er een 
paar weken geleden vrij eenvoudig 
voor de beker van deze tegenstan-
der werd gewonnen is de competitie 
vaak een ander verhaal. 
VSV begon zoals gebruikelijk de 
laatste tijd met een gewijzigde ploeg. 
Wesley van der Wal geschorst, Dave 
Kalkman geblesseerd en zijn beoog-
de vervanger Patrick Meijers ziek. En 
dan nog een paar langdurig gebles-
seerde spelers. Door deze mutaties 
ging Bob Schol laatste man spelen 
en mocht Roy Schoorl in de aanval 
zijn opwachting maken.
Op een hard en glibberig veld begon 
VSV goed aan de wedstrijd, hetgeen 
resulteerde in een goede kans voor 
de hard werkende Floyd Hille die 
helaas door een verkeerde aanname 
verloren ging. Wat er daarna op de 
Heemsteedse mat werd neergelegd 
was tranentrekkend. Toen ook nog 
David van der Brink geblesseerd het 
veld moest verlaten en vervangen 
werd door Kurt van Katwijk werden 
de Velserbroekse gezichten er niet 
vrolijker op.
Het doelpunt kwam dan ook let-
terlijk uit de lucht vallen. Via enke-
le tussenstations kwam de bal voor 
de voeten van Roy Schoorl die niet 
aarzelde en de bal achter Duncan 

Bloem schoot. Dit was tevens het 
enige hoogtepunt van de eerste 
helft. De tweede helft was zo mo-
gelijk nog slechter. De wedstrijd had 
veel weg van een pingpongpartij. 
De bal werd vaak lukraak heen en 
weer geschoten en de neutrale toe-
schouwer was zeker niet te benij-
den in de koude omstandigheden. 
Na een kwartier in de tweede helft 
moest ook Roy Schoorl geblesseerd 
het veld ruimen voor Robert Schip-
pers. HBC probeerde druk te zetten 
door de bal constant hoog naar vo-
ren te pompen maar aangezien VSV 
doelman Matthé de Vent niet een 
van de kleinsten is kwam de ver-
dediging niet echt in de problemen. 
Het Heemsteedse gevaar moest dus 
uit corners en vrije trappen komen. 
Uit een van deze corners kwam VSV 
goed weg toen Matthé werd weg-
geduwd en Bob Schol op doellijn 
redding wist te brengen.
Kort hierna werd de wedstrijd be-
slist. Een verre uittrap van Matthé 
werd opgepikt door Robert Schip-
pers en keurig over de HBC goa-
lie heen gelobd. HBC liet het hoofd 
hangen en uit de enige geslaagde 
combinatie van de wedstrijd scoor-
de Henk Swier de 0-3. Zo kan VSV 
met een goed gevoel de winterstop 
in gaan om op 13 januari de draad 
weer op te pakken tegen SVIJ.

VSV wint dramatisch 
slechte wedstrijd

DCIJ-nieuws
Verrassende winst 
van Conall Sleutel
IJmuiden - Onderschatting van de 
tegenstander is een euvel waar ve-
le dammers zich van tijd tot tijd aan 
bezondigen. Het damspel is eenvou-
digweg te gecompliceerd om te den-
ken dat de tegenstander geen kan-
sen krijgt ook al is deze de minde-
re. Het blijft opletten. Casper Reme-
ijer werd min of meer het slachtoffer 
van onderschatting. Dat werd hem, 
tegen een nog jonge maar talent-
volle speler als Conall Sleutel, hem 
fataal. In het middenspel kon Sleu-
tel een remise brengende combina-
tie uitvoeren die Remeijer verraste. 
Met een spel met wederzijds nog 
vier schijven en beiden een dam wil-
de Remeijer alsnog een winstpoging 
ondernemen  maar in het eindspel 
blunderde hij en verloor. De tot de 
centrale jeugdtraining doorgedron-
gen Vince van der Wiele, liet Henk 
van Grumbkow geen enkele kans 
en won gedecideerd. De ontwik-
keling van Van der Wiele als dam-
mer krijgt, gezien deze overwinning, 
steeds meer gestalte. De al jaren 
sterkste speler bij DCIJ, Cees Pippel, 
nam het op tegen twee jeugdspe-
lers. Rick Hartman verloor snel maar 
Berrie Bottelier verweerde zich goed 
en Pippel moest alles uit de kast ha-
len om de winst te bereiken. Harrie 

van der Vossen behaalde, met doel-
treffend en uiterst accuraat spel een 
overtuigende overwinning tegen 
Koos de Vries. Willem Winter had 
voor aanvang van zijn partij tegen 
Paul Smit een prijs als best scoren-
de speler van de afgelopen eerste 
periode in ontvangst genomen. Smit 
was niet onder de indruk van deze 
lofuiting en wikkelde af naar een, 
zoleek het, winnende stand. Winter 
kwam daarna goed weg omdat de 
stand nog net een tegen combinatie 
herbergde waardoor er een remise 
tot stand kwam. Nicole Schouten en  
Piet Kok maakten van hun onder-
linge treffen er een onoverzichtelijk 
maar uiterst boeiend geheel van Het 
was tenslotte Kok die aan het lang-
ste eind trok en won. Cees van der 
Vlis, de wisselvallige, slaagde er niet 
in het agressieve spel van Stijn Tuij-
tel in te dammen en verloor kans-
loos. Jesse Bos heeft dit seizoen 
ambitieuze plannen. Hij wil club-
kampioen worden en is daarbij op 
de goede weg. Na een mooie partij 
bond hij Jan Apeldoorn aan zijn ze-
gekar. Bram van Bakel en Jan Maar-
ten Koorn hielden elkaar goed in 
evenwicht en zonder al te veel ver-
storingen van het evenwicht rolde er 
een remise uit.

Nieuwe kleding SVIJ B1
IJmuiden - De B1 van SVIJ heeft een nieuwe sponsor gevonden. Loodgie-
terbedrijf Weber & Raave heeft het elftal van de coaches Robert, Gert-Jan 
en Hans in het nieuw gestoken. De jongens zijn erg blij met hun nieuwe te-
nues en draaien lekker mee in de competitie.

Asociaal
weggedrag
IJmuiden - Een 44-jarige automo-
bilist uit IJmuiden kreeg vorige week 
donderdag rond 16.00 uur twee be-
keuringen uitgereikt vanwege aso-
ciaal weggedrag. De man passeer-
de op de Noordersluisweg met ho-
ge snelheid ten minste 15 wachten-
de auto’s voor hem via de rijbaan 
voor tegemoetkomend verkeer. Hij 
bracht daarmee tegemoet komend 
verkeer in gevaar. Daarnaast ne-
geerde hij ook nog eens het rode 
verkeerslicht, waar alle auto’s voor 
stonden te wachten.


