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Per limousine naar de 
schoonheidspecialiste
IJmuiden – Olly Kraaij was deze 
week jarig. Ze is al drie jaar ern-
stig ziek en kreeg de laatste tijd 
met nogal wat tegenslag te ma-
ken. Daarom vonden zoon Kees 
en zijn vriendin Ciska dat ze wel 
een opkikker verdiend had.
Woensdag belde zoon Kees aan 
bij de flat waar ze woont en hij 
vroeg Olly om even naar buiten 
te kijken. Tot haar grote verba-
zing lag er een rode loper op de 

stoep en er stond een glanzen-
de limousine klaar, compleet met 
chauffeur. Samen met haar man 
stapte ze in de imposante wa-
gen, ze had geen idee waar ze 
naar toe ging. 
Bij het Zeewijkplein hield de wa-
gen stil. Daar stond schoonheid-
specialiste Debby van Schoon-
heidsalon Annabelle haar op 
te wachten met een mooie 
bos bloemen. Ze ging naar de 

schoonheidspecialiste voor en 
Royal Class behandeling met een 
heerlijk masker en een manicu-
re. Olly straalde en ze gaf haar 
zoon een dikke pakkerd: ,,Wat 
leuk, oh, wat vind ik dit leuk.’’ 
Nog nooit eerder ging ze naar 
de schoonheidspecialiste. Ze liet 
zich die middag heerlijk in de 
watten leggen en genoot van de 
schoonheidsbehandeling. (Car-
la Zwart)

Twee keer metamorfose 
als kerstverrassing
IJmuiden - Elk jaar rond Kerst 
ondergaat een gezin de meta-
morfose. Een gezin dat om ver-
schillende redenen wel een op-
pepper kan gebruiken. Dit jaar 
vond er twee keer een metamor-
fose plaats. Twee alleenstaande 
moeders, die het echt verdienen, 
werden samen met hun zonen in 
de watten gelegd. Patricia Ober 
(24) uit IJmuiden kreeg samen 
met haar zoon Jessey (1,5) on-
der andere een nieuwe outfit en 
ging naar de kapper en datzelf-
de gebeurde met Corrie Henzen 
(42) uit Haarlem-Noord en haar 

zoon Django (13). Collega Tin-
ka van Leeuwen had er weer van 
alles aan gedaan om de kandi-
daten een onvergetelijke dag te 
bezorgen. Hierbij kon ze rekenen 
op de belangenloze medewer-
king van diverse ondernemers, 
die soms ook nog voor een extra 
verrassing zorgden. Het werd zo 
een hartverwarmende gebeurte-
nis. 
Patricia en Corrie hebben geno-
ten van het hele gebeuren en dat 
is ze van harte gegund. Hun ver-
halen zijn in het hart van deze 
krant te lezen.

Revolutionair toestel 
in de Veilige Haven
IJmuiden - Speeltuin de Veilige 
Haven zal in het nieuwe speel-
tuinseizoen een primeur hebben 
met een nieuw speeltoestel in 
Nederland.
Het revolutionaire speeltoestel 
is een groot succes in Ameri-
ka. Maar het eerste toestel in 
Nederland komt in speeltuin de 
Veilige Haven te staan. Wat voor 
toestel het is blijft nog even ge-
heim, maar het het staat wel vast 
dat het tot veel plezier bij zowel 
de kinderen als de ouders zal lei-
den. Want het nieuwe speeltoe-

stel is zelfs geschikt voor vol-
wassen bezoekers om mee te 
spelen. Het toestel zou uitermate 
geschikt zijn om kinderen in be-
weging te krijgen en daagt uit tot 
samen spelen met andere kinde-
ren. Het bevordert namelijk het 
teamwork en biedt een gezon-
de strijd.
Op de website www.deveiligeha-
ven.nl worden lezers op de hoog-
te gehouden met nieuws over het 
nieuwe speeltoestel. Zaterdag 23 
februari gaan de hekken van de 
speeltuin weer open.

Vervroegd 
aanleveren
Velsen - Deze krant verschijnt 
volgende week op vrijdag 2 ja-
nuari. Redactionele bijdragen, 
spotjes en kabalen dienen voor 
maandag 29 december om 
17.00 uur te worden aangele-
verd. Voor advertenties is dat 
30 december 12.00 uur.

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen

Kijk op www.Oesterholt.nl
 Het is tijd voor u.

Sparen met 
4,5% rente? 
Zie advertentie elders in deze krant.

Foto: Foto Gans
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Zilveren Nieuwjaarsduik

IJmuiden aan Zee - Het begon ooit 
met een geintje. In 1978 vond de eerste 
nieuwjaarsduik bij paviljoen Noordzee 
plaats. Iemand had dat spontaan voor-
gesteld en die grap werd realiteit. Het 
jaar daarna nam een sportschool de or-
ganisatie over en doken er allemaal bo-
dybuilders  het koude water in.
In 1984 kreeg het een meer professio-
nele opzet. Dat moest ook wel, want het 
evenement groeide uit tot een populai-
re activiteit waaraan een steeds grotere 
groep mensen deelnam. Dat jaar werk-
ten ook het Rode Kruis en de IJmuider 
Reddingbrigade mee. Er verscheen een 
grote tent langs de vloedlijn waar de 
deelnemers zich konden omkleden, zo 
waren ze snel het water in en ook weer 
uit. Deelnemers konden zich ook omkle-
den bij de post van de IJRB, ze werden 
dan met busjes heen en terug gebracht. 
Medewerkers van de IJRB staan sinds-
dien in overlevingspakken in het wa-
ter, om snel bij de deelnemers te kun-
nen zijn als er iets mis gaat. De men-
sen van het Rode Kruis staan in de tent 
klaar, om eventuele kramp van het kou-
de water weg te masseren. Gelukkig is 
er in al die jaren weinig fout gegaan.
Deelnemers trotseren soms ijzige kou 
tijdens de nieuwjaarsduik. Het oude jaar 
van je afspoelen om dan fris het nieuwe 

jaar in te gaan, dat is de symboliek die 
er achter zit. Frans en Ursula Koks van 
Noordzee zorgen er altijd voor dat na 
afloop de erwtensoep, glühwein en de 
warme chocolademelk klaar staat voor 
de deelnemers
Ook krijgt elke deelnemer een aanden-
ken mee naar huis. Dit alles is altijd gra-
tis, maar dit jaar heeft Frans Koks het 
anders bedacht. Niet alleen de nieuw-
jaarsduik beleeft haar zilveren jubileum, 
ook het IJRB vierde dit jaar een jubile-
um: de reddingbrigade bestaat namelijk 
75 jaar. Daarom wordt van elke deelne-
mer één euro inleg gevraagd. Dit geld 
wordt aan de reddingbrigade geschon-
ken, als dank voor het goede werk dat zij 
doen. Het rijdend materiaal van de IJRB 
is nu aardig op orde, maar er blijft altijd 
wat te wensen. Nieuwe pakken voor de 
redders zijn ook hard nodig. Als er on-
dernemers zijn, die bijvoorbeeld deelne-
mers willen sponsoren: zij zijn van harte 
welkom. De organisatie wil er alles aan 
doen om van deze 25ste nieuwjaarsduik 
een feestelijk evenement te maken.
De nieuwjaarsduik vindt plaats op don-
derdag 1 januari, aanvang 13.00 uur, 
aanmelden vanaf 12.30 uur in paviljoen 
Noordzee. Dit kan ook telefonisch via 
0255-514004.
En dan op naar de volgende 25 jaar!
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Santpoort-Zuid, Velsen-
Zuid, Santpoort -Noord en 
Driehuis.

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

OPENINGSTIJDEN:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

AANLEVEREN TEKST:
Dinsdag voor 17.00 uur
info@jutter.nl 

AANLEVEREN ADVERTENTIES:
Dinsdag voor 17.00 uur:
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

DIRECTIE:
Frits Raadsheer
06-53951836

BLADMANAGER:
Veroni Pereboom 
06-30695175

REDACTIE:
Carla Zwart, Karin Dek-
kers, Marja van der Wulp.

ADVERTENTIEVERKOOP:
Therese Imming 
06-13509314
Gerda Ritskes 06-45708874
Tinka van Leeuwen 
06-11215143

UITGAVE VAN:
Kennemerland Pers BV

DRUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

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

CENTRALE ADMINISTRATIE:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) 
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bel-
len: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: 
Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning 
bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 
06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in 
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereik-
baar 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 Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later. Op 25 en 
26 december heeft dienst: Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in 
IJmuiden, tel. 0255-535151. Dit weekeinde heeft dienst: Kringa-
potheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
 Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
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 Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie 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 raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl

La Belle bestaat een jaar
Culinaire hotspot in het 
centrum van IJmuiden
IJmuiden - Grand Café La 
Belle is aan het uitgroeien tot 
een culinaire hotspot. De ge-
rechten die uit de keuken van 
chefkok Sidney van Leeuwen 
komen, zijn het niveau van 
een gemiddeld restaurant al-
lang ontstegen. Komende za-
terdag viert La Belle haar 1-
jarig bestaan met een optre-
den van Different Cook. De 
toegang is gratis.

Het concept van La Belle blijkt 
een schot in de roos. Op de kaart 
staan tientallen kleine gerechten 
die in prijs variëren van 4 tot 8 
euro, waardoor de gast eenvou-
dig een 3- of 4-gangendiner kan 
samenstellen. 
Het geheim van Sidney en zijn 
keukenbrigade zit ‘m volgens ei-
gen zeggen in de keuze voor de 
ingrediënten. ,,We maken uitslui-
tend gebruik van verse produc-
ten’’, vertelt Sidney, die koken tot 
een kunst heeft verheven. ,,Daar-
naast ben ik altijd op zoek naar 
de juiste combinaties. Ik lees 
heel veel over koken en ben 
soms uren aan het experimen-
teren. Om iets lekkers te kunnen 
bereiden, is het belangrijk dat je 
veel gevoel in een gerecht stopt. 
Als je zonder gevoel kookt, dan 
wordt het niks. 
In Japan mag je niet eens de keu-
ken in als je chagrijnig bent. Ze 
zijn ervan overtuigd dat de gast 
dat merkt. Ik geloof daar wel in.’’ 
Een goed voorbeeld van werken 
met verse producten is de dag-
vis die La Belle aan haar gas-
ten voorschotelt. Die komt recht-
streeks van de afslag. Sidney: ,,Ik 
raad mensen aan om altijd te in-
formeren wat de dagvis is, want 

er zitten hele special dingen tus-
sen.’’
Sidney maakt zijn medewerkers 
graag een compliment. ,,Zij dra-
gen de visie van onze zaak op 
perfecte wijze uit. Ze weten veel 
over de gerechten en wijnen die 
we schenken. Wat dat betreft is 
het een gouden ploeg’’, aldus 
Sidney, die samen met zijn com-
pagnon Nick van Kampen een 
ijzersterk duo vormt. ,,Wij vullen 
elkaar prima aan en zitten met 
vrijwel alles op één lijn. Dat is 
heel belangrijk als je samen een 
horecazaak runt. Hij is mijn ogen 
en oren in het restaurant.’’
De naam La Belle wordt allang 
niet meer alleen in Velsen uit-
gesproken. Van heinde en verre 
komen mensen naar de Zeeweg 
om te eten, vaak in combinatie 
met een bezoek aan de Stads-
schouwburg Velsen. ,,We hadden 
laatst mensen uit Apeldoorn te 
gast die al voor de tweede keer 
kwamen eten. 
Een beter compliment kun je niet 
krijgen.’’ In La Belle zitten ook re-
gelmatig artiesten aan tafel die 
’s avonds in het theater moe-
ten optreden. Onlangs was Jo-
chem Myer vier avonden achter 
elkaar te gast in La Belle. Toen 
er op de vierde avond geen plek 
was, kreeg hij aan de bar een 
bord andijviestamppot voorge-
schoteld.
Het succes van La Belle maakt 
het noodzakelijk om te reserve-
ren, met name op donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag. Dat 
kan door te bellen naar 0255-
515307. Komende zaterdag, als 
La Belle haar 1-jarig bestaan 
viert, is de keuken gesloten. Het 
feest begint om 21.00 uur.

Van heinde en verre komen mensen naar de Zeeweg om te eten

Kerstbenefiet Belanda’s
IJmuiden - De opbrengst van de 
Kerstbenefiet voor KiKa (Kinde-
ren Kankervrij) is bekend.
De Belanda’s traden de afgelo-
pen weken in diverse woon- en 
zorgcentra op, waarbij aan de 

mensen een vrijwillige bijdrage 
werd gevraagd. Zondag droegen 
de bewoners van Breezicht het 
mooie bedrag van 635 euro bij. 
Dit maakte van het totaalbedrag 
maar liefst 2500 euro.
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Mooie prijzen voor 
creatieve Rabo Kids
Velserbroek - In de Rabobank-
vestiging in Velserbroek zijn vori-
ge week woensdag de prijzen uit-
gereikt van de kleurwedstrijd die 
de Rabobank had uitgeschreven 
rond sinterklaas. Met bijna 70 in-
zendingen was de wedstrijd een 
groot succes. Er werden in totaal 
vijf prijzen uitgereikt. De jong-
ste winnaars waren de 3-jarige 
Judith Arling uit Velserbroek en 
de 4-jarige Roy Stolk uit IJmui-
den. Ook Nick Klute uit Spaarn-
dam (5) en Juliette van Banning 

uit Santpoort-Noord (7) behoor-
den tot de gelukkige prijswin-
naars. Als laatste viel ook de 8-
jarige Lisa Nieuwendijk uit Vel-
serbroek in de prijzen. Alle win-
naars gingen naar huis met een 
goed gevulde tas van Intertoys 
de Ballon. In de tas zat een leuk 
cadeautje en een cadeaupas ter 
waarde van 20 euro. De prijzen 
werden uitgereikt door Jeroen 
van de Linde, manager Particu-
lieren van Rabobank Velsen en 
Omstreken.

‘t Mosterdzaadje
Nieuwjaarsconcert met 
pianiste Hanneke de Heer
Santpoort-Noord - Zondag 4 
januari om 15.00 uur zal pianis-
te Hanneke de Heer het nieu-
we jaar in ’t Mosterdzaadje ope-
nen met een programma  waarin 
veel feest der herkenning. Bach, 
Beethoven (Mondschein), Liszt 
(Liebestraum), Chopin, Debussy, 

Rachmaninov en Ginastera.
Pianiste Hanneke de Heer komt 
al erg lang in ’t Mosterdzaadje 
en is behalve door haar prach-
tige pianospel ook beroemd om 
haar muziektoelichtingen. 
Na haar conservatoriumoplei-
ding ontving zij een beurs om 

verder te studeren bij de Spaan-
se pianist Eduardo del Pueyo. 
Zijn wijze lessen en vriendschap 
zijn van grote invloed geweest 
op haar muzikale ontwikkeling. 
Het programma opent met prae-
ludium en fuga van Bach. Na 
deze sterke binnenkomer volgt 
een feest van herkenning met 
de Mondscheinsonate van Beet-
hoven. Van Liszt de Nocturne 
die bekend staat als de ‘Liebe-
straum’  en de Grande Polonaise 
brillante van Chopin.
Na de pauze Debussy met een 
impressie van goudvissen. Een 
schitterend en spetterend scher-
zo vol spanning en stuwkracht 
. Dan volgen vier korte stuk-
ken van Rachmaninov, op en top 
Russische romantiek, warmbloe-
dig en virtuoos. Tot slot drie dan-
sen van de Argentijnse compo-
nist Ginastera. Argentijnse fol-
klore verbonden met neoclassi-
cistische elementen. Achtereen-
volgens horen we: Dans van de 
oude ossendrijver, Dans van het 
mooie, gracieuze meisje en Dans 
van de veeboer op de pampa’s. 
Een spetterend begin van het 
nieuwe jaar! ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 , Santpoort-Noord, 
023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in de 
onkosten is wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Met korting naar ‘Earth’ 
in het Witte Theater
IJmuiden - Zondag 28, 14.30 
uur, maandag 29 en dinsdag 30 
december, 20.30 uur kan men 
met korting naar de film ‘Earth’ 
in het Witte Theater aan de Ka-
naalstraat 257 in IJmuiden.
Op veler verzoek draaien we nog 
een keer ‘Earth’. Deze documen-
taire is een uniek en adembene-
mend portret van onze planeet, 
waarin de immense schoon-
heid en diversiteit van onze aar-
de wordt getoond. In de film ma-
ken we een tocht van de Noord- 
naar de Zuidpool, waarbij we 

d.m.v. indrukwekkende beelden 
en landschappen worden ge-
confronteerd met de harde rea-
liteit van het leven op onze pla-
neet. De documentaire volgt o.a. 
een ijsberenfamilie, een kudde 
olifanten en twee bultrugwal-
vissen in hun vaste leefomge-
ving en toont de invloed van sei-
zoenswisselingen daarop. Op in-
dringende wijze wordt duidelijk 
hoe de opwarming van de aar-
de de overlevingskansen van ve-
le diersoorten bedreigt. 
Normaal 6 euro, met bon 4 euro.

e2,- korting 
bij inlevering van deze bon voor ‘Earth’ op 28 december om 14.30 
uur. 29 en 30 december 2008 om 20.30 uur.  Bon is geldig voor 2 
personen

Extra politietoezicht 
tijdens donkere dagen
Regio - De politie Kennemer-
land zal de komende tijd in de 
hele regio extra surveillances 
opzetten om het aantal over-
vallen op winkels zo veel mo-
gelijk te beperken. De ervaring 
leert dat in de laatste maand van 
het jaar het aantal overvallen op 
winkels kan stijgen ten opzichte 
van het gebruikelijke aantal. Die 
stijging is verklaarbaar gezien de 
kerstinkopen waardoor de kas-
sa’s in winkels beter gevuld zijn 
dan normaal en de vroeg inval-
lende duisternis. 
Om het aantal overvallen zo klein 
mogelijk te houden rijden politie-
mensen specifieke surveillance-
routes op de gevoelige tijdstip-

pen. Verder houden ze extra toe-
zicht  bij banken op de tijdstip-
pen dat daar geld door onderne-
mers wordt gestort en stappen 
ze regelmatig winkels binnen om 
zichtbaar aanwezig te zijn. Daar-
naast wordt voor de extra sur-
veillances ook een heli van het 
KLPD ingezet. 
Ondernemers wordt aanbevolen 
de kas regelmatig ‘af te romen’. 
Als de overvaller weet dat er 
weinig te halen valt, zal de nei-
ging om een winkel te overvallen 
kleiner zijn en bij een eventuele 
overval blijft de schade dan be-
perkt. Daarnaast wordt onderne-
mers aangeraden met minimaal 
twee personen geld naar de 

bank te brengen en dit op wisse-
lende tijden te doen.  
Daarnaast richt de politie zich 
ook op terugdringen van het 
aantal diefstallen, winkeldiefstal-
len en gevallen van zakkenrolle-
rij. In de donkere uren slaan die-
ven en zakkenrollers vaker hun 
slag. Het is zaak dat zowel de 
winkeliers als het winkelend pu-
bliek hier attent op zijn. Als men-
sen toch slachtoffer worden van 
een misdrijf worden vriendelijk 
doch dringend verzocht hiervan 
aangifte te doen.  
De politie kan het niet alleen 
en vraagt daarom winkeliers en 
burgers om hulp. Winkeliers, het 
winkelend publiek maar ook be-
woners worden gevraagd ver-
dachte personen of voertuigen 
te signaleren en door te geven 
aan de politie. Op deze manier 
zijn zij welkome extra ogen en 
oren voor de politie. 

Proefles Beweeg Mee!
in Santpoort-Noord
Regio - Wie het nieuwe jaar 
goed wil beginnen, komt begin 
januari naar de kennismakings-
lessen Nordic Walking voor men-
sen met een lichamelijke beper-
king of chronische aandoening, 
onder professionele begeleiding.
Beweeg Mee!, is een project om 
mensen met een beperking te 
stimuleren (meer) te gaan bewe-
gen. In samenwerking met pa-
tiëntenverenigingen, Sportser-
vice Noord-Holland, de thuiszorg 
en de KNBLO, heeft dé Sport-
wandel School besloten, het pro-
ject voort te zetten. De training is 

onder meer geschikt voor men-
sen met een lichamelijke beper-
king of chronische aandoenin-
gen, zoals onder andere reuma-
tische aandoeningen, diabetes, 
CVA, burn out en astma.
Het is gebleken, dat Nordic Wal-
king niet alleen een gezond-
heidsbevorderende manier, maar 
ook een uiterst effectieve manier 
van bewegen is. De wandelpoles 
geven steun en stabiliteit tijdens 
de wandelingen maar ook tij-
dens de gymnastische oefenin-
gen. Het wandelen in groepsver-
band zorgt daarbij voor een ex-

tra motivatie. De kosten voor de 
kennismakingsles is 5 euro, in-
clusief het gebruik van de wan-
delpoles. 
Voor vier maanden zijn de kos-
ten 65 euro, inclusief wandel-
poles. In de Haarlemmer Hout 
wordt een proefles gegeven op 
vrijdag 9 januari om 10.30 uur en 
om 09.00 uur bij Pannenkoeken-
huis het Elvenbankje, Herten-
kamplaan 1.
Proefles Beweeg Mee! in Sant-
poort-Noord op woensdag 7 ja-
nuari om 10.00 uur, ingang het 
bos tegenover de Molen de 
Zandhaas. Opgeven kan via 
www.beweeg-mee.nl, per e-
mail info@sportwandelschool.nl 
of via de telefoon 0229-239447.  
Liefst via de website.
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Bel gratis voor een offerte 0800 - 583 25 69

Showroom IJmuiden
Loggerstraat 100

www.kufa.nl
kunststof kozijnen - schuifpuien - gevelbekleding - dakkapellen

Winkeldievegge 
aangehouden
IJmuiden - Personeel van een 
winkel aan het Marktplein be-
trapte zaterdag rond 11.45 uur 
een 69-jarige vrouw uit Velsen 
op de diefstal van een fles par-
fum. Ze hebben de vrouw aan-
gehouden en overgedragen aan 
de politie. De vrouw is meegeno-
men naar het bureau en beken-
de daar de diefstal.  

Win een iPod Nano
Weer McDonalds 
vuurwerk opruimactie
Velserbroek - Net als vorig jaar 
kunnen jongelui een McDonalds 
hamburger verdienen tegen in-
levering van een gevulde vuil-
niszak met vuurwerkafval. Inle-
veren kan vrijdag 2 januari tus-
sen 11 en twee uur op het Ves-
tingplein.
Wegens succes verlengd, zou 
je kunnen zeggen, want met de 
actie van vorig jaar werden 220 
volle vuurwerkzakken ingele-
verd. Dit jaar hoopt men op een 
nog groter succes en streeft men 
naar 250 zakken.
Dit jaar wordt ingezameld op het 
Vestingplein, bij het Polderhuis, 
waar wat meer ruimte is voor de 
verwachte aanloop. ReinUnie zal 
weer een container neerzetten 

waarin het vuurwerkafval vei-
lig wordt ingezameld. De actie 
wordt georganiseerd door Mc-
Donalds, ReinUnie, de Koe, Wel-
zijn Velsen, ambulant jongeren-
werk Velserbroek en Vuurwerk-
winkel Tuinsuper. 
Bij elke volle zak vuurwerkafval, 
en dat mag gewoon een grijze 
huisvuilzak zijn, wordt een bon 
uitgedeeld voor een gratis ham-
burger van McDonalds. Maar 
dat is nog niet alles. Na afloop 
van de actie worden uit alle deel-
nemers drie winnaars getrokken, 
die van McDonalds een prach-
tige iPod Nano ontvangen. De 
prijsuitreiking vindt gewoonlijk 
bij McDonalds plaats en is een 
echt feestje. Meedoen dus. 

Han Spronk in Santpoort-Noord
Veertig jaar op de markt
Santpoort-Noord – De groen-
tezaak in Velserbroek liet hij al 
over aan zoon Rob, maar van 
de wekelijkse markt op vrijdag 
in Santpoort-Noord kon hij nog 
geen afscheid nemen. Dat was 

zijn lust en zijn leven. Hij hield 
zo van het sfeertje, van het on-
der de mensen zijn. Wie Han 
Spronk (67) al grappend en grol-
lend in zijn kraam met groen-
te en fruit zag staan, snapte dat 

Han Spronk wordt geflankeerd door zijn trouwe hulpen Piet Betjes en 
schoonzus Tien van Deursen, wethouder Karel Ockeloen staat hele-
maal rechts

Team Jacky Hart:
hart voor het vak
IJmuiden - Het jaar zit er bij-
na op. Het team van Jacky Hart 
kijkt terug op een mooi mode-
jaar waarin zij veel klanten heb-
ben mogen adviseren voor ver-
schillende kleedmomenten. Hoe 
kleed ik mij voor een sollicitatie-
gesprek? Heb iets leuks nodig 
voor dagelijks. Je kleden voor 
een chique feest of trouwerij 
vraagt vaak veel aandacht. 
Ook voor een rouwgelegenheid 
is de juiste kleding belangrijk. 
Dit vereist passie, inzet en cre-
ativiteit. 
Dit maakt het vak afwisselend en 
boeiend. Het merkenpakket van 

de modezaak maakt het combi-
neren juist spannend. Met mer-
ken als the Barn, Esprit, Arma le-
der, Helena Hart, Rosner en het 
trendy Italiaanse Rinascimento is 
er een zeer ruime keus.
Voor het komende jaar staat er 
al het één en ander op de agen-
da. Beursbezoeken, modeshows 
en wekelijks  de nieuwste trends 
in huis halen.
Het team van Jacky Hart is trots 
op de zaak en staat dag in dag 
uit klaar voor de klanten.
Deze zaterdag start de uitver-
koop, zie de advertentie elders in 
deze krant.

direct. Voor iedere klant heeft hij 
een persoonlijk woord: ,,Jij wilt 
zeker peren hebben. En moet je 
geen broccoli eten deze week?’’ 
Hij kent zijn pappenheimers. 
Even later roept hij: ,,De stoofpe-
ren zijn overheerlijk, die moet je 
echt hebben met de kerst.’’ Dan, 
tegen niemand in het bijzonder: 
,,De mandarijnen gaan vandaag 
weg met twee weken garantie.’’
Maar vrijdag stond hij toch echt 
voor het laatst op de markt. 
Maar liefst veertig jaar heeft Han 
Spronk er gestaan. Wethouder 
Karel Ockeloen kwam hem na-
mens de gemeente persoon-
lijk bedanken voor deze presta-
tie. Het was die dag erg druk bij 
zijn kraam. Er werd heel wat af-
gezoend en elke klant kreeg een 
fles wijn mee naar huis. Een me-
vrouw zegt met tranen in haar 
ogen: ,,Ik zal je missen. Het was 
hier altijd zo gezellig.’’
Op de vraag wat hij nu gaat 
doen, geeft hij als antwoord: ,,Ik 
ga genieten van mijn vrije tijd. Ik 
ga heerlijk luieren en mijn vrouw 
voor de voeten lopen.’’  Lachend: 
,,Zet dat laatste maar niet in de 
krant.’’ 
Nou, mooi wel dus. Mevrouw 
Spronk, u bent gewaarschuwd! 
(Carla Zwart)

Regionale onderwijsinstellingen 
bieden bedrijven scholing aan
Regio - ,,De regionale onder-
wijsinstellingen bieden werkne-
mers waarvoor werktijdverkor-
ting is aangevraagd, scholing  
aan.” Dat zegt Hans Snijders, lid 
van het College van het Bestuur 
van ROC Nova College, namens 
de stuurgroep Platform Arbeids-
markt en Onderwijs Zuid-Ken-
nemerland en Haarlemmermeer. 
Snijders zegt dit in een reactie 
op het bericht dat Corus werk-
tijdverkorting aanvraagt om de 
gevolgen van de recessie op te 
vangen. Met het initiatief sluiten 
de onderwijsinstellingen aan op 
de verzoeken die MKB-Haarlem 
en VNO NCW West vanuit het 
regionale bedrijfsleven krijgen 
in Zuid-Kennemerland en Haar-
lemmermeer en op de aanpak in 
de regio IJmond. Snijders: “De 
kredietcrisis zorgt voor spannin-
gen op de arbeidsmarkt. Bedrij-
ven hebben door een krimpen-
de orderportefeuille moeite om 
hun werknemers aan het werk 
te houden. Niemand weet hoe 
lang deze situatie duurt. Het kan 
zijn dat deze medewerkers bin-
nenkort weer hard nodig zijn. In 

plaats van werken kan de tijd 
worden ingezet voor scholing. 
Zo blijven werknemers ‘up to 
date’ voor de arbeidsmarkt.” Te-
gelijkertijd wordt gekeken wel-
ke werknemers mogelijk een rol 
kunnen vervullen als leermeester 
voor het onderwijs. Werknemers 
kunnen in aanmerking komen 
voor verschillende cursussen. Al 
deze cursussen  gaan uit van het 
principe ‘werkend leren, lerend 
werken’. Leren vormt een perma-
nent onderdeel van ons leven. 
Ook als je al een baan hebt. Le-
ren op de werkvloer zorgt ervoor 
dat het makkelijker is om een 
baan te vinden of te behouden. 
In de regio maakt het project Le-
ren & Werken zich hier hard voor. 
Met de cursussen kunnen werk-
nemers bijvoorbeeld hun oplei-
dings- of taalniveau verhogen. 
Deze scholingstrajecten worden 
aangeboden door Hogeschool 
InHolland, ROC Nova Colle-
ge en de Dunamare onderwijs-
groep in samenwerking met het 
CWI en andere scholingspart-
ners. Het PAO Zuid-Kennemer-
land en Haarlemmermeer (PAO-

ZKH) heeft als doel  een goed 
werkende, lokale en regionale 
arbeidsmarkt. Het PAO is een sa-
menwerkingsverband van de ge-
meente Haarlem e.o., Haarlem-
mermeer, provincie Noord-Hol-
land, de werkgevers verenigd in 
MKB-Haarlem en VNO NCW-
West, KvK Amsterdam, het on-
derwijs, de werknemers verenigd 
in CNV en FNV en de ketenorga-
nisaties CWI en UWV. Het PAO-
ZKH volgt de ontwikkelingen 
van economie en arbeidsmarkt  
in de regio’s Zuid-Kennemerland 
en Haarlemmermeer op de voet 
en stemt via haar partners ook 
af  op de situatie en aanpak  in 
aangrenzende regio’s. Het aan-
bod van de regionale onder-
wijsinstellingen is een belangrij-
ke stap. Ook CWI en UWV biedt 
met de inzet van mobiliteitscen-
tra een directe lijn voor onderne-
mers. In de loop van januari 2009 
komt het PAO-ZKH met een up-
date en een breder overzicht van 
mogelijkheden in de eigen re-
gio’s. Informatie: CWI Beverwijk, 
telefoon 0251-783000. Voor ove-
rige vragen over Zuid-Kenne-
merland en Haarlemmermeer 
PAO-ZKH, telefoon 023-5255247. 
Vragen over de IJmond CWI Be-
verwijk, telefoon 0251-783000.
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melsch zaal: 90’s Now met dj 
Gary Global & Friends. 23.00 - 
04.00 uur. Toegang 10,- vanaf 18 
jaar. Kleine zaal: Face tomorrow 
en All on Black. 20.30 uur. Toe-
gang 10,-. 

Zondag 28 december
 

Indoor-sportinloop en zaal-
voetbaltoernooi voor de jeugd 
tussen 9 en 13 jaar in het Polder-
huis in Velserbroek. Van 13.00 tot 
14.30 sport-inloop met zaalvoet-
bal (half veld), zaalhockey (half 
veld), voetvolley en kegelen voor 
de leeftijd 9 tot 11 jaar. 14.30 tot 
16.00 uur, zaalvoetbaltoernooi 
(heel veld) voor 11 tot 13 jaar. 
Het dragen van zaalschoenen 
(geen zwarte zolen) is verplicht.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘De Sproojesboom’. Om 14.00 en 
16.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Earth’. Aanvang 
14.30 uur. Zie kortingsbon in de-
ze krant.
Christmas Carols in de Engel-
munduskerk in IJmuiden. Aan-
vang 16.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel2 Haarlem 
(iwww.patronaat.nl): Café: Daan 
Hofman & Band. 21.30 uur. Toe-
gang gratis. 

Maandag 29 december

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Earth’. Aanvang 
20.30 uur. Zie kortingsbon in de-
ze krant.

Dinsdag 30 december
 

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Earth’. Aanvang 
20.30 uur. Zie kortingsbon in de-
ze krant.

Woensdag 31 december 

Oudejaarsdrankverloting in 
Café ‘t Centrum, Kennemerlaan 
IJmuiden. Van 16.00 tot circa 
23.00 uur.
Oud en Nieuw in Seasons, Ken-
nemerlaan IJmuiden. Aanvang 
00.30 uur. Kaarten à 5,- alleen 
aan de deur verkrijgbaar.
Stout en Nieuw in Ricos, Ken-
nemerlaan IJmuiden. Aanvang 
00.30 uur. Toegang vanaf 16 jaar. 
Kaarten à 5,- alleen aan de deur 
verkrijgbaar.
Patronaat, Zijlsingel2 Haar-
lem (iwww.patronaat.nl): Bei-
de zalen: A Champagne Super-
nova (Uitverkocht). Café: 01.00 
tot 07.00 uur. A Café Mininova. 
Kaarten à 15,- uitsluitend in het 
café te koop. 

Donderdag 1 januari

Poëziemaand in bibliotheek 
Velsen, Dudokplein IJmuiden.
Gezelligheids dj’s in Ca-
fé IJmuiden en diverse zangers. 
Open vanaf 15.30 uur.
Nieuwjaarsbuffet in Café 
IJmuiden, Kennemerlaan IJmui-
den. Aanvang 16.00 uur.

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Nieuwjaarsbijeen-
komst met Disc-Cover. Aanvang 
17.00 uur. Toegang gratis.
De Wildeman Santpoort ge-
opend vanaf 10.00 uur.
De Wildeman Santpoort. Optre-
den Impact. Aanvang 17.00 uur.

Donderdag 25 december
 

Eerste kerstdag
De Wildeman Santpoort ge-
opend vanaf 10.00 uur.
Gezinsdienst om 10.30 uur bij 
de Baptistengemeente IJmui-
den, Eemstraat 28-30. 
100% Kerstfeest in Seasons, 
Kennemerlaan IJmuiden. Aan-
vang 22.00 uur. Toegang gratis 
vanaf 18 jaar.
Hollandse Gala met live on 
stage Ed Nieman. Rico’s, Ken-
nemerlaan 44 IJmuiden. Aan-
vang 22.00 uur. Toegang gratis, 
vanaf 16 jaar.

Vrijdag 26 december

Tweede kerstdag
De Wildeman Santpoort ge-
opend vanaf 10.00 uur.
Café de Griffioen is vanaf 13.00 
uur geopend. Kerstborrel, eerste 
drankje van het huis. Met optre-
den van Harold.
Kerstconcert Soli in het Soli-
Muziekcentrum, hagelingerweg 
325 Santpoort-Noord. Aanvang 
13.00 uur.
Duo Questro-Yedigaryan in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis. Bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Orgelconcert met Dirk Out in 
de Gereformeerde Kerk in Bloe-
mendaal. Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis. Ter bestrijding 
van de onkosten wordt bij de 
uitgang een collecte gehouden.
Rev’s Birthday Carrols bij Ri-
cos, Kennemerlaan IJmuiden. 
Aanvang 22.00 uur. Vanaf 16 
jaar. Toegang gratis.
Rick van der Kroon. Seasons, 
Kennemerlaan IJmuiden. Aan-
vang 22.00 uur. Toegang gratis.
Patronaat, Zijlsingel2 Haarlem 
(iwww.patronaat.nl): Beide za-
len: Girls Love dj’s. 23.00-04.00 
uur. Toegang 14,- vvk, 16,- add. 
Vanaf 18 jaar. Café: Many Seven. 
23.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 27 december
 

‘Op Hoop van Zegen, de Mu-
sical’ in Haarlems Stadschouw-
burt, Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: 9e Popquiz. Aan-
vang 20.30 uur.
Different Cook in Grand Ca-
fé La Belle. Aanvang 21.00 uur. 
Toegang gratis. Op deze avond 
is de keuken gesloten.
Patronaat, Zijlsingel2 Haar-
lem (iwww.patronaat.nl): Dom-

Wat is
er te 
doen

IJmuiden - Op donderdag 18 
december heeft de heer Wil-
lem Bentinck, voorzitter van het 
Loodswezen in IJmuiden een 
scheepsmodel van de loods-
boot Altair overgedragen aan de 
secretaris van het IJmuider Zee- 
en Havenmuseum, de heer Sij-
men Schouten. Het model is ge-
maakt door de heer Arthur de 
Graaf.
De Altair was de laatste loods-
boot die voor de kust van IJmui-
den op station heeft gelegen. 
De loodsboot werd in 1974 ge-
bouwd en heeft tot en met 1983 
dienst gedaan in IJmuiden. Na-
dat IJmuiden overging op ten-
derbeloodsing is de Altair in an-
dere districten als reserve vaar-
tuig ingezet.  
Eind jaren ‘80 is het schip ver-
kocht en omgebouwd tot een 
luxe jacht en het vaart nu in de 
wateren rond Australië.
Ten tijde van de Altair lag het 
“loodsstation”, ook wel “kruis-
post” genoemd, vier mijl uit de 
kust. De loodsboot was daar 
permanent aanwezig (kruis-
te daar rondjes, vandaar “kruis-
post”) om zeeschepen, bestemd 
voor IJmuiden, Amsterdam en 
andere havens in het Noordzee-

kanaalgebied, van een loods te 
voorzien. Enige malen per dag 
werden loodsen van huis naar 
de loodsboot vervoerd, om daar 
op binnenkomende schepen te 
wachten. 
Aan boord kon worden gegeten 
en geslapen. Als een zeeschip 
de kruispost naderde, werd de 
loods met één van de jollen, die 
aan davits aan beide zijden van 
de Altair hingen, naar het schip 
gebracht. 
Het model van de Altair (1,80 
m lang) zal in het museum een 
prominente plaats krijgen in een 
grote vitrine in de speciaal inge-
richte loodsenzaal. Dankzij de-
ze aanwist kan nu een duidelijk 
beeld worden verkregen van de-
ze manier van beloodsen, die in 
IJmuiden weliswaar verleden tijd 
is, maar voor Hoek van Holland 
en de monding van de Schelde 
tot op de dag van vandaag wordt 
toegepast. 
Om het beeld van beloodsen te 
completeren, is in de loodsenzaal 
van het museum een scheeps-
wand nagebouwd waarlangs de 
loods (vanuit de jol of vanaf de 
tender) via een loodsladder naar 
boven, naar het dek van het zee-
schip, moet klimmen.

Nieuwe aanwinst 
Zee- en Havenmuseum

Hertegelen trottoirs
IJmuiden - Begin 2009 wordt 
gestart met het hertegelen van 
het trottoir met bijkomende 
werkzaamheden in de Maas-
straat te IJmuiden, ter hoogte 
van nummers 1 tot en met 45. 
Het trottoir wordt voorzien van 
nieuwe tegels.
De werkzaamheden worden uit-
gevoerd door aannemingsbedrijf 
Bruisschaart B.V in opdracht van 
gemeente Velsen en duren on-
geveer vijf weken, onder voorbe-
houd van de weersomstandig-
heden. 
Begin 2009 wordt ook gestart 
met het hertegelen van het trot-
toir met bijkomende werkzaam-
heden in de Cotélaan en de Roos 
en Beeklaan voor huisnummer 3 
tot en met 33 en het trottoir aan 

de overkant van deze huisnum-
mers tussen de J.T. Cremer-
laan en Kruidbergerweg. Tevens 
wordt het trottoir in de Wulver-
derlaan tussen de Kruidberger-
weg en de Cotélaan (aan de kant 
van de Cotélaan) hertegeld. De 
trottoirs worden voorzien van 
nieuwe tegels.
Deze werkzaamheden worden 
uitgevoerd door aannemings-
bedrijf Van Vuuren Wegenbouw 
B.V. in opdracht van gemeen-
te Velsen en duren ongeveer zes 
weken, ook onder voorbehoud 
van de weersomstandigheden. 

De gemeente verzoekt bewoners 
en bezoekers tijdens de werk-
zaamheden de auto buiten het 
werkterrein te parkeren.

Kop-staart botsing 
zonder rijbewijs
Velsen-Noord - Op de Velser-
traverse reed donderdag om-
streeks 01.00 uur een 68-jarige 
man uit Heemskerk met zijn au-
to tegen zijn voorganger aan.  De 
bestuurder van die auto, een 43-
jarige man uit Zaandam, stopte 
voor het rode licht. De man uit 
Heemskerk zag dit te laat, met 
de botsing als gevolg. Toen de 
tegenpartij om gegevens vroeg, 
reed de Heemskerker weg. De 
politie kon de bestuurder echter 
achterhalen. De man bleek rond 
te rijden met een ongeldig rijbe-
wijs. Hij krijgt proces-verbaal.

Openbare 
dronkenschap
Driehuis - Surveillerende po-
litiemensen zagen zaterdag 
rond 03.00 uur op de Waterloo-
laan twee mannen lopen die op 
straat bier en sterke drank dron-
ken. Omdat drinken op straat niet 
is toegestaan is een bekeuring 
uitgeschreven voor het tweetal. 
Eén van de mannen werd agres-
sief en beledigde de betrokken 
agent. De verdachte, een 22-ja-
rige IJmuidenaar, is aangehou-
den. Hij verzette zich maar kon na 
een korte worsteling in de boei-
en worden gewerkt. Een passant 
meende zich met de aanhouding 
te moeten bemoeien en beledig-
de de agenten. Ook hij is aange-
houden, na een korte worsteling 
in de boeien gewerkt en meege-
nomen naar het bureau. Tegen 
de mannen wordt proces-verbaal 
opgemaakt.

Eerste Hulp
Bij Zoogdieren
IJmuiden aan Zee – Wie tij-
dens een strandwandeling een 
vermoeide zeehond of een aan-
gespoelde bruinvis aantreft, 
doet er goed aan om het EHBZ 
team te bellen: Dave de Koning 
06-23958704 of Jan Stoop 06-
51763147. EHBZ staat voor Eer-
ste Hulp bij Zoogdieren. 
Dave en Jan waren eerst mede-
werkers van de Dierenambulan-
ce, maar wilden zich meer op de 
zeehonden en bruinvissen gaan 
richten. 
Zij volgden de opleiding bij Lenie 
’t Hart in Pieterburen en hebben 
de benodigde papieren en ver-
gunningen. 
Zij schaften onlangs een wagen 
aan en zijn sinds kort actief, ze 
zijn al een paar keer uitgerukt 
voor een zeehond of bruinvis.
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Kerstlunch met 
de Zonnebloem
IJmuiden – Dertig gasten wa-
ren door de Zonnebloem uitge-
nodigd voor een warme kerst-
lunch. Die vond vrijdag plaats in 
restaurant de Meerplaats. De-
ze was ook, samen met vishan-
delaar Molenaar, sponsor. De 
mensen konden kiezen uit me-
loen met rauwe ham of een tar-
taartje van garnalen als voorge-
recht. Als hoofdgerecht konden 
de gasten kiezen tussen zalmfi-

let of varkenshaas en het toetje 
was een verrassing: het dessert 
van de chef.
De mensen hadden wel eens een 
kerstdiner meegemaakt, maar 
een kerstlunch was nieuw voor 
ze. Ze vonden het dan ook heel 
bijzonder om mee te maken. De 
gasten genoten van de prachti-
ge ambiance, het mooie uitzicht 
op de haven en natuurlijk van de 
heerlijke maaltijd.

De gasten van de Zonnebloem genieten van de kerstlunch in de Meer-
plaats

Kluisjescontrole op scholen 
voor voortgezet onderwijs
Velsen - Tijdens een door VI-
OS Velsen gecoördineerde ac-
tie zijn vanmorgen, donderdag 
18 december 2008, steekproefs-
gewijs kluisjes gecontroleerd op 
6 scholen in Velsen. Dit zijn het 
Ichthus Lyceum, het Tender Col-
lege, Duin en Kruidberg Mavo, 
Technisch en Martiem College, 
het Gymnasium Felisenum en 
het Vellesan College. 
Gezien de periode van het jaar 
was de verwachting dat er mo-

gelijk vuurwerk in de kluisjes 
zou worden gevonden. Hiervan 
is echter niets gevonden, even-
min als andere zaken die wette-
lijk verboden zijn. Deze actie was  
een logisch vervolg op de con-
trole van 15 oktober en is geba-
seerd op afspraken die zijn vast-
gelegd in het zogenaamde VI-
OS convenant. Dit convenant is 
mede voor Velsen in 2007 opge-
steld tussen het onderwijs, po-
litie, HALT en de gemeente met 

als doel om de ‘veiligheid in en 
om scholen’ ( VIOS) actief te sti-
muleren en zo nodig te verster-
ken. 
De actie werd op alle zes scho-
len gelijkertijd uitgevoerd. De 
scholen krijgen zo een indicatie 
of kluisjes gebruikt worden voor 
zaken die in strijd zijn met de 
schoolregels of zelfs verboden 
zijn. De stuurgroep VIOS Velsen 
is verheugd over dit positieve re-
sultaat. De stuurgroep ziet daar-
in echter geen aanleiding om in 
de toekomst af te zien van  acties 
omdat veiligheid een belangrijke 
factor is en blijft binnen het on-
derwijs in Velsen. 

Kerstviering bij 
Baptistengemeente
IJmuiden - Kerst komt er weer 
aan, en ook dit jaar zal in de 
Baptistengemeente te IJmuiden 
een kerstnachtdienst gehouden 
worden. Woensdag 24 decem-
ber om 22.00 uur is iedereen van 
harte welkom. 
Deze avond zal Erik ter Velde 
de dienst leiden. Hij zal spre-
ken over het thema ‘de Man zon-
der reputatie’. In de dienst is er 
veel samenzang. Deze specia-

le dienst zal onder de aandacht 
gebracht worden door het uitde-
len van kerststolletjes met daar-
bij een uitnodiging voor het bij-
wonen van dit kerstfeest. 
Op kerstochtend, 25 decem-
ber, zal om 10.30 uur een ge-
zinsdienst worden gehouden.  
De deuren staan voor iedereen 
open. Het adres is Eemstraat 28-
30 in IJmuiden. Voor meer infor-
matie: telefoon 0255-530361.

Woon- en zorgcentrum Breezicht

Rijbewijskeuringen 
voor 70-plussers
IJmuiden - Ook in 2009 kunnen 
70-plussers zich weer voordelig 
medisch laten keuren voor het 
rijbewijs bij Zorgbalans, loca-
tie woon- en zorgcentrum Bree-
zicht, Keizer Wilhelmstraat 1 te 
IJmuiden.
Vanaf deze leeftijd is namelijk 
een medische keuring verplicht  
wanneer het rijbewijs verloopt. 
De keuring kost 30 euro. 
Geadviseerd wordt om zich ten 
minste twee tot drie maanden 
voor het aflopen van de gel-
digheid van het rijbewijs te la-
ten keuren. Het kan al een jaar 
van te voren. Men hoeft niet te 
wachten tot men een brief thuis-
krijgt van de RDW dat het rijbe-

wijs gaat verlopen. Van te voren 
dient men bij de gemeente een 
Eigen Verklaring met Medisch 
Verslag te kopen De Eigen Ver-
klaring vult men zelf in. De da-
ta voor keuringen voor het eerste 
half jaar van 2009 zijn: 9 januari, 
6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 
5 juni en 3 juli. Ook inwoners uit 
omliggende gemeenten zijn van 
harte welkom.
Voor verdere informatie en aan-
melding kan men  bellen naar 
het afsprakenbureau van Re-
gelzorg telefoonnummer 0251-
231793  (gesloten van 25 decem-
ber tot 5 januari). 
Voor meer informatie: www.re-
gelzorg.nl.

Expositie Ellen 
van Randeraat
Santpoort-Noord – ‘Dynamiek 
in kleur’ heet de nieuwe expo-
sitie van Ellen van Randeraat in 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Haar werk is 
van 4 januari tot en met 6 febru-
ari  in ’t Mosterdzaadje te be-
zichtigen. De acrylschilderijen 
die zij speciaal voor ’t Mosterd-
zaadje heeft geselecteerd heb-
ben vooral met muziek te ma-
ken. Voor haar is deze concert-
zaal zó inspirerend dat ze niet 
anders kon dan het thema mu-
ziek in haar tentoonstelling cen-
traal te stellen. Daarnaast bieden 
voor haar natuur en religie tallo-
ze aanknopingspunten. Ellen van 
Randeraat verbeeldt de geko-
zen thema’s vanuit haar gevoel, 
beleving of fantasie. Ellen van 
Randeraat werd opgeleid aan 
de Kunstnijverheidsschool en 
Kunstacademie te Rotterdam en 
aan de  Academie für musisch-
kulturelle Bildung in Duitsland. 
Meer info: www.randeraat.ex-
to.nl. De tentoonstelling is voor 
en na afloop van de concerten te 
bezoeken. ’t Mosterdzaadje.

Film ‘Brideshead 
Revisited’ in WT
IJmuiden - Vrijdag 2, zaterdag 
3, 20.30 uur, zondag 4, 14.30 uur 
en woensdag 7 januari, 20.30 uur 
draait het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat de film ‘Brideshead 
Revisited’.
In de turbulente jaren ‘20 ver-
trekt de jonge Charles Ryder 
vanuit Londen naar Oxford, waar 
hij de charismatische, liederlijke 
Sebastian Flyte ontmoet. 
Tussen beiden ontstaat een 
hechte vriendschap. Sebastian 

komt uit een aristocratische fa-
milie, woonachtig in het heren-
huis Brideshead en Charles laat 
zich al snel verleiden tot deze rij-
ke wereld vol pracht en praal. 
Gecharmeerd door deze omge-
ving en verblind door Sebastians 
mooie zus Julia, raakt hij steeds 
nauwer betrokken bij hun storm-
achtige familieperikelen. 

Toegang normaal 6 euro met 
kortingsbon 4 euro.

e2,- korting 
bij inlevering van deze bon voor ‘Brideshead revisited’ op 2 en 3 
januari 2009 om 20.30 uur. 4 Januari om 14.30 en 7 januari om 
20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Getuigenoproep aanranding 
op 17-jarig meisje
Regio - De politie is op zoek naar 
mensen die zondag rond 07.30 
uur getuige zijn geweest van een 
aanranding in de steeg, die ge-
legen is tussen de Geesterweg 
en de Wethouder C. Kromstraat. 
Rond 07.30 uur is een 17-jarige 
meisje lastiggevallen door een 
onbekend gebleven man, die het 
meisje onzedelijk heeft betast. 
Nadat de melding hiervan bin-
nengekomen was bij de meldka-
mer van de politie, hebben diver-
se politiemensen in de omgeving 

gezocht, op zoek naar de da-
der. Hierbij kregen zij assistentie 
van politiemensen van het korps 
Noord-Holland-Noord. Helaas is 
de dader niet aangetroffen. De 
afdeling Jeugd en Zeden van 
Politie Kennemerland heeft een 
onderzoek ingesteld en is op 
zoek naar mensen die getuige 
zijn geweest van deze aanran-
ding of iets vreemds gezien heb-
ben in de directe omgeving van 
de steeg, nabij de Geesterweg 
en de Wethouder C. Kromstraat. 

Getuigen kunnen zich melden bij 
de afdeling Jeugd en Zeden van 
district IJmond via 0900-8844.

Santpoort-Zuid – De vereniging 
Santpoorts Belang nodigt ieder-
een van harte uit voor de nieuw-
jaarsreceptie van 15.30 tot 17.00 
uur op zaterdag 10 januari in ’t 
Brederode Huys aan de Bloe-
mendaalsestraatweg. Graag wil-
len zij dan gezamenlijk het glas 
heffen op een ontspannen, cre-
atief en cultureel 2009. 

Nieuwjaars-
receptie
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ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30 
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dins-
dag vanaf 20.00 uur en vrijdag 
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag 
13.00 uur. Schilderen, donderdag 
09.00 tot 12.00 uur. Alle activitei-
ten vinden plaats in dorpshuis 
Het Terras.

Hobbyhuis van A tot Z, Krom-
houtstraat IJmuiden, 06-
12650716, mevrouw Nupoort.
De activiteiten die bij de Stich-
ting gevolgd kunnen worden zijn 
op de maandag: Schilderen en 
houtbewerking, op de dinsdag-
, donderdag- en vrijdagmorgen 
van 09.30 tot 11.30 uur: diver-
se computercursussen, ‘s mid-
dags een inloop met verschil-
lende activiteiten en houtbewer-
king, woensdag: kledingmaken, 
tiffany zowel ’s middags als ’s 
avonds en hout bewerking, don-
derdag: computercursus voor 
mensen met een beperking, dar-
ten en hout bewerking, en ten-
slotte op de vrijdag: diverse com-
putercursussen, tiffany en hout 
bewerking. 
Vrijwilligers gezocht op be-
stuurlijk als organisatorisch ge-
bied. van diverse activiteiten. 
Elke dinsdagmiddag van 13.30 
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kos-
ten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten 
van 13.30 tot 15.30 uur. 

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. In de periode van 20 
december tot en met 6 januari is 
er geen open tafel. 
De eerstvolgende open tafel is 
op 7 januari. Altijd een kopje 
koffie/thee. Kosten 5,-. Uiterlijk 2 
dagen van tevoren opgeven. 
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 
uur aanwezig zijn). U kunt genie-
ten van een 3-gangen a la carte 
menu inclusief drankje voor 5,50. 
In de periode van 20 decem-
ber tot en met 6 januari is er 
geen restaurant.
Elke 2e woensdag van de 
maand erwtensoep. Kosten 
1,50 euro. Aanvang 12.00 uur. 
Aanmelden is niet nodig. De 
eerstvolgende snertmaaltijd is 
op woensdag 14 januari.

Cinema Zeewijk elke derde 
donderdag van de maand. Aan-
vang 19.30 uur. Kaartjes 2,- p.st. 
incl. kopje koffie of thee. Kaart-
jes zijn dagelijks verkrijgbaar 
aan het buffet tussen 09.00 en 
17.00 uur. in het weekend van 
13.30 tot 16.30 uur. Eerstvolgen-
de filmvoorstelling donderdag 15 
januari. 
Vrijdag 26 december Kerst-inn 
van 12.00 tot 16.00 uur. Kaartver-
koop start maandag 8 decem-
ber op werkdagen van 10.30 tot 
11.30 uur bij de beheerder.
Oudejaarsviering (31 decem-
ber) van 19.30 tot circa 01.00 uur. 
Kosten voor een geheel verzorg-
de avond 10,-.
Optreden De Belanda’s, 
woensdag 7 januari. Aanvang 
19.30 uur. Toegang 3,- incl. kopje 
koffie of thee. Kaartjes verkrijg-
baar aan het buffet.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Seniorenrestaurant de Moer-
berg is zeven dagen per week 
geopend van 12.00 tot 14.00 uur. 
U hoeft zich niet vooraf aan te 
melden. Een driegangenmaal-
tijd met verse ingrediënten kost 
6 euro maandag t/m zaterdag. 
Zondag kost een drie-gangen-
maaltijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Vrijdag 19 december is het 
steunpunt i.v.m. voorberei-
ding van het kerstdiner gel-
soten.
Open tafel. Aanvang 12.30 uur. 
Toegang 5,-.
Restaurant geopend op maan-
dag en woensdag vanaf 12.30 
uur. Opgeven vooraf niet nodig. 
Kosten 5,-.
Thuisbiosoop om 19.30 uur. 
Kosten 2,- incl. kopje koffie of 
thee en een hapje. 
Internetcursus is vol, er zijn 
geen plaatsen meer beschik-
baar. 
Exposanten van schildersclub 
Velserhooft tonen hun werk 
vanaf 1 december. Elke werkdag 
van 09.00 tot 16.00 uur en op 
zondag van 11.30 tot 14.00 uur. 
Toegang gratis.
Stoelhonkbalgroep zoekt nog 
enthousiaste deelnemers op 
woensdagmiddag vanaf 14.00 
uur.
Het wijksteunpunt is naarstig 

op zoek naar een kok voor de 
open tafel. 
Kerst-inn vrijdag 26 december. 
Aanvang 12.00 uur. Kosten 7,50.
Nieuwjaarsreceptie 2 januari 
van 15.00 tot 17.00 uur.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Oudejaarsviering woensdag 31 
december om 14.30 uur.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur ouderenad-
viseur maandag- en vrijdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden hou-
den iedere werkdag spreek-
uur op afspraak, telefoon 0255-
533885.
Vragen over zorgverlening kunt 
u terecht bij Frontoffice van 
Zorgbalans. Tenslotte kunt u te-
recht voor vele vormen dienst-
verlening. Telefoon wonenplus 
0255-518888.
De Delta is gesloten tot en 
met 1 januari.
Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 
2 januari van 15.00 tot 17.00 uur.

Stichting Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2 Sant-
poort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag 
voor 55plus. Voorgerecht, hoofd-
gerecht en nagerecht. Kosten 5,-
. Vanaf 16.00 uur bent u welkom. 
Opgeven maandagmorgen tus-
sen 9.00 en 10.00 uur. 

Huis ter Hagen, Lodewijk van 
Deyssellaan 254 Driehuis, tele-
foon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag-
, woensdag- en donderdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur. Kos-
ten 10,- voor drie lessen. 
Restaurant elke dag van 16.00 
tot 18.30 uur geopend voor een 
snack of kleine maaltijd. Opge-
ven vooraf is niet nodig.

Wijksteupunt Watervliet, Doel-
manstraat 34 in Velsen-Noord, 
Bram Vergauw, telefoon 0251-
226445
Kerst -inn vrijdag 26 december 
met optreden Peter van Bugnum. 
Zaal open 10.30 uur.
Oud en Nieuw-viering, woen-
dag 31 december van 20.00 tot ± 
00.30 uur. Kosten 5,-. 
Nieuwjaarsreceptie vrijdag 2 
januari van 15.00 tot 17.00 uur. 
20.00 uur Nieuwjaarsbal. Toe-
gang 5,-.

Ouderennieuws

Nieuw bedrijventerrein IJmuiden

Vorderingen bouw Delta
IJmuiden - Door Bouwonderne-
ming Gebr. Stolk B.V. werd het 
nieuwe bedrijventerrein IJmuider 
Delta afgelopen week in het zon-
netje gezet middels een rondlei-
ding en toelichting op de nieuw-
bouwplannen.
Kopers, belangstellenden en di-
rect betrokkenen waren aanwe-
zig om zich te laten informeren 
over de voortgang van het pro-
ject.  
Achter het voormalige pand van 
Schoorl, dat waarschijnlijk be-
gin volgend jaar tegen de vlakte 
gaat, konden de aanwezigen al-
vast een kijkje nemen in het eer-
ste gedeelte van Fase 1 van de 
nieuwbouw. Hierin worden een 
grandcafé en een restaurant ge-
bouwd waar Christine Jumelet, 
die ook grand café Valerius in 
Driehuis onder haar hoede heeft, 
de uitbaatster van wordt.
De horecazaken krijgen een 
groot plein voor de deur dat 
plaats biedt aan meer dan hon-
derd stoelen en waarop in de zo-
mer bijvoorbeeld bands of caba-
retiers kunnen optreden.
Horeca is onderdeel van het be-
drijventerrein IJmuider Delta, de 
plek waar ooit het eindstation 

van de trein naar IJmuiden heeft 
gestaan, dat in totaal 30.000 
vierkante meter gaat beslaan en 
waarin tevens bedrijfsruimtes en 
kantoren zullen worden gereali-
seerd. Van de eerste fase is in-
middels meer dan de helft ver-
kocht volgens Stolk door een 
aantal beleggers en individue-
le kopers. Eén daarvan is Jeroen 
Bakker van drukkerij Corneg-
ge die momenteel in een huur-
pand in Velserbroek zijn bedrijf 
heeft gevestigd. ,,Ik wilde graag 
de stap zetten naar een eigen 
pand en als geboren en getogen 
IJmuidenaar lijkt me dit een fan-
tastische locatie”, aldus Bakker.
Langzaam maar zeker krijgt de 
Halkade weer de uitstraling, die 
het verdient, het hele gebied 
knapt enorm op. Er zijn gesprek-
ken gaande over parkeervoor-
zieningen bij de Delta, Zeehaven 
is hier erg blij mee. De plannen 
werden ontwikkeld door BMG 
Vastgoed, Zeehaven IJmuiden en 
Gebroeders Stolk, in samenwer-
king met de gemeente Velsen. 
Zo ontstaat een heel nieuw oud 
IJmuiden. Voor geïnteresseer-
de ondernemers: www. ijmuider-
delta.nl.

Klaas Stolk geeft uitleg over de voortgang van de bouw

Voorinschrijving
Corus Beeckestijncross
Velsen - Vanaf deze week tot 20 
januari kunnen hardlopers zich 
voor vijf euro -voorinschrijven 
voor de Corus Beeckestijncross 
van atletiekvereniging Suomi 
op www.inschrijven.nl, De Co-

rus Beeckestijncross vindt plaats 
op zondag 25 januari in het park 
Beeckestijn in Velsen-Zuid. De 
start van de eerste loop is aan de 
Waterlandweg om 10.30 uur. Er 
zijn wedstrijdlopen over 9,3 kilo-

meter (heren), 6,3 kilometer (da-
mes), 3,3 kilometer (ABCD junio-
ren)  en 1,6 kilometer (pupillen). 
Alle afstanden zijn ook toegan-
kelijk voor recreatielopers.
Na-inschrijving kost zes eu-
ro en is mogelijk in de kantine 
van voetbalvereniging IJmuiden 
aan de Tolsduinerlaan 8 in Vel-
sen-Zuid op de dag van de loop. 
Meer informatie: www.avsuo-
mi.nl.

Velsen Centraal
IJmuiden - Deze week staat de 
bibliotheek in Velsen centraal in 
het TV-programma van Seaport 
Velsen Centraal. Presentator Jac. 
Zuurbier spreekt met Judith Pel-
grom (plaatsvervangend direc-
teur), Frans van Oosterum (be-
stuurslid) en twee dames van de 
jeugdafdeling (Larissa Streppel 
en Marieke Kerkhof). 
De bibliotheek is in forse aanva-
ring gekomen met het gemeen-
tebestuur, omdat het budget over 
2008 met meer dan 300.000 euro 
overschreden wordt. Voor 20 de-
cember heeft de bestuurscom-
missie, die namens de gemeen-
teraad het beheer voert, de tijd 
van wethouder Bokking gekre-
gen om aan te geven hoe de bi-
bliotheek deze budgetoverschrij-
ding denkt te bestrijden. In dit 
gesprek laten Judith Pelgrom en 
Frans van Oosterum zien waaruit 
die overschrijdingen bestaan. 
Vooral de langdurig zieken zijn 
debet aan de kostenoverschrij-

ding, terwijl de het bevriezen 
van het prijsniveau over de laat-
ste drie jaren door het gemeen-
tebestuur een andere grote fac-
tor geweest is.
Daarnaast is het managment en 
het bestuur van de bibliotheek 
van mening dat de uitgaven van 
de gemeente voor de bibliotheek 
achter blijven bij vergelijkbare 
gemeenten door de herhaaldelij-
ke gemeentelijke bezuinigings-
opdrachten. Larissa Streppel en 
Marieke Kerkhof vertellen over 
de activiteiten van de jeugdaf-
deling. 
Aandacht is voor de basisscho-
lieren en speciale evenementen 
in de bibliotheek. 
Dit is te zien en te horen in de 
uitzendingen in uitzendingen van 
Velsen Centraal zien op zaterdag 
27 december om 19.00 uur, zon-
dag 28 december om 17.00 uur, 
maandag 29 december om 19.00 
uur en op dinsdag 30 december 
om 17.00 uur.
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Gladheid zorgt voor toeloop gipskamer

Rode Kruis Ziekenhuis 
kerstgips populair
Beverwijk - Het kerstgips is po-
pulair in het Rode Kruis Zieken-
huis in Beverwijk. Al zeker 40 
mensen zijn de afgelopen we-
ken voorzien van het groene gips 
met kerstmannetjes en sneeuw-
poppen. Op de foto krijgt de 15-

jarige Steffan kerstgips om zijn 
been. De gladheid van de afgelo-
pen dagen heeft voor extra toe-
loop gezorgd. Alleen op woens-
dag waren er al tien patiënten 
extra die een botbreuk hadden 
door een valpartij.

Rode Kruis Velsen breit 
1000 smoothiemutsjes
Velsen - Dit jaar heeft de hand-
werkgroep van het Rode Kruis 
weer mee gedaan met Super 
Oma. Er worden kleine mutsjes 
gebreid met een pomponnetje 
boven op de muts. 
In de maand december worden 
de kleine mutsjes, smoothies ge-
noemd, op een flesje vruchten-
drank gedaan. En elk flesje dat 
met mutsje verkocht wordt, le-
vert 0,50 euro op en gaat naar 
het Nationaal Fonds Ouderen-
hulp. Dit fonds organiseert kerst-
diners in het hele land voor een-
zame ouderen, want één op de 
vijf ouderen brengt de kerstda-
gen alleen door. Dit jaar zijn er 
totaal 30.000 mutsjes gebreid en 

ze verwachten dat er 1600 ou-
deren een kerstdiner aangebo-
den wordt. 
Omroep Max heeft hiervoor re-
clame gemaakt op televisie. 
De handwerkgroep van het Rode 
Kruis in Velsen heeft 1000 muts-
jes verzonden en doet in 2009 
weer mee. Deze dames hebben 
meegeholpen met het breien van 
de smoothies:  mevrouw Dank-
meijer, mevrouw Soest en me-
vrouw Riesen. Ook drie dames 
die niet bij de handwerkgroep 
zaten, gaven hun medewerking.
De handwerkgroep Rode Kruis 
hoopt dat velen éénzame ou-
deren een fijne kerst hebben in 
2008.

Van Vuuren Mode wint 
Meergroep Award 2008
Velsen-Noord - Tijdens de 
IJmond Primeur vrijdag in het 
Corus Conference Centre is Van 
Vuuren Mode verkozen tot win-
naar van de Meergroep Award 
2008. Deze wordt jaarlijks door 
de sociale werkvoorziening uit-
gereikt aan een bedrijf uit de re-
gio dat zich het meest heeft in-
gezet voor mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. De 
bijna 200 aanwezigen op de bij-
eenkomst van IJmond Veelzij-
dig, dat als thema droeg ‘Hoe 
kunnen wij het maximale uit de 
IJmond halen?’ brachten naar 
aanleiding van twee filmpresen-
taties hun stem uit op de drie ge-
nomineerden: het distributiecen-
trum van de Dekamarkt uit Vel-
sen-Noord, de Viva! Zorggroep 
afdeling Heemskerk en Van Vuu-
ren Mode uit Castricum. Uitein-
delijk kwam laatstgenoemde als 
winnaar uit de bus. In het ser-
vicecentre van het modehuis 
werkt Maria, die daar de kans 
krijgt om ervaring op te doen in 
de mode. 

De deskundige jury, bestaande 
uit Bert Zijl, voorzitter van FED-
IJmond en Gineke van ’t Veer, 
wethouder van de gemeen-
te Heemskerk, nomineerde de 
drie bedrijven naar aanleiding 
van argumenten van de jobcoa-
ches van de Meergroep. De ju-
ry heeft bij haar keuze op ver-
schillende aspecten gelet, zoals 
regiospreiding, voorbeeldfunc-
tie voor branche, bewust betrok-

ken ondernemerschap, creativi-
teit in ondernemerschap en het 
geloof in het kunnen van de me-
dewerkers.
In de filmpresentaties die werd 
vertoond vertelden de genomi-
neerden onder andere over hun 
motivatie om mensen via de 
Meergroep in dienst te nemen. 
De motivatie van directeur Niel 
van Vuuren ‘Ik heb zelf een jon-
gen met syndroom van Down, als 
ik al geen mensen van de Meer-
groep aanneem, wie doet dat 
dan wel?’ bleek doorslaggevend. 
Door middel van stemkastjes be-
paalden de aanwezigen de win-
naar. De Meergroep award werd 
uitgereikt door Gedeputeerde 
van de Provincie Noord-Holland 
Jaap Bond.
Tijdens de IJmond Primeur hield 
oud-volleyballer Ron Zwerver 
een inspirerend betoog over 
faal- en succesfactoren. Oud-
hockeyster Minke Booij verzorg-
de de presentatie van de bijeen-
komst. In die rol leidde ze on-
der andere een discussie tus-
sen burgemeester van Heems-
kerk Jaap Nawijn, Gedeputeer-
de van de Provincie Noord-Hol-
land Jaap Bond en voorzitter van 
de FED, Bert Zijl met als thema: 
‘Hoe kan de IJmond winnen?’. 
Heeft u interesse om iemand via 
de Meergroep in dienst te ne-
men via detachering of Bege-
leid werken? Neem dan contact 
op op telefoonnummer 0251-
279000 voor een oriënterend en 
vrijblijvend gesprek.Extraatje voor mensen 

met laag inkomen
Velsen - Voor mensen met een 
laag inkomen is er in deze pe-
riode een extraatje beschikbaar 
gesteld door het Rijk, de zoge-
noemde 50 euro regeling voor 
minima’s. 
De regeling is bedoeld voor men-
sen met een inkomen niet bo-
ven de 120% van het bijstands-
niveau. Daarnaast wordt er reke-
ning gehouden met het vermo-
gen. Deze grens is gelijk aan de 
vermogensgrens volgens de Wet 
Werk en Bijstand. De mensen die 
al een uitkering hebben krijgen 
de 50 euro automatisch en ver-
der iedereen die bekend is bij de 
gemeente krijgen een formulier 
thuis gestuurd.

Nieuwsgierig geworden en denkt 
u ook recht te hebben? of wilt u 
weten of uw inkomen aan de cri-
teria voldoet? Neem dan contact 
op met de Formulierenbrigade 
Velsen.

De Formulierenbrigade Velsen is 
gevestigd in Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw 
de Delta, Rijnstraat 2 in IJmui-
den. Op werkdagen zijn wij be-
reikbaar tussen 09.00 en 1700 
uur op telefoonnummer 0255-
533885 en via de formulierenbri-
gadevelsen@madi-mk.nl. Voor 
mensen die graag hulp willen 
maar niet mobiel zijn komt de 
formulierenbrigade aan huis.

Voedermobile 
maken   
Driehuis - In de kerstvakantie 
kan er weer volop geknutseld 
worden in het Pieter Vermeulen 
Museum te Driehuis. Op dinsdag 
30 december en zondag 4 janu-
ari draait het om vogels. Kinde-
ren van 4 tot en met 12 jaar kun-
nen een mobile maken waaraan 
allerlei  lekkere dingen hangen 
om de vogels mee te verwennen, 
zoals een pindaketting, vetbollen 
en andere versiersels. De mobi-
le kan buiten op een vogelveilige 
plek opgehangen worden en dan 
maar kijken welke vogels daar op 
af komen. Het knutselen is van 
13.30 tot 14.30 uur en van 15.00 
tot 16.00 uur. Er is plaats voor 
ongeveer 15 kinderen per keer. 
Voor kinderen tot 8 jaar is hulp 
van ouders gewenst. De kosten 
zijn 1 euro naast de entreeprijs 
van 2 euro voor kinderen en 2,50 
euro voor volwassenen. Neem 
een plastic tas mee om je kunst-
werk in mee naar huis te nemen. 
Graag opgeven via telefoonnum-
mer 0255– 536726 of info@pie-
ter-vermeulen-museum.nl Naast 
het knutselen is nog steeds de 
tentoonstelling ‘Hé Wattje’ over 
duurzame energie te bekijken. 
Middels een speurtocht en leu-
ke activiteiten kom je van alles te 
weten over onder andere, fossie-
le brandstoffen, zonne- en wind-
energie, zonneboilers, biomassa 
en hoe je zelf energie kunt leve-
ren en besparen. Openingstijden 
tijdens de kerstvakantie open 
van dinsdag tot en met vrijdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. Tijdens de feestdagen is het 
museum gesloten en op 24 en 31 
december geopend van 13.00 tot 
16.00 uur. Pieter Vermeulen Mu-
seum, Driehuizerkerkweg 34d in 
Driehuis, telefoon 0255–536726, 
e-mail: info@pieter-vermeu-
len-museum.nl, www.pieter-ver-
meulen-museum.nl. Openings-
tijden: woensdag, vrijdag, zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur. Tij-
dens schoolvakanties: dinsdag 
tot en met vrijdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Groepen op 
afspraak. Feestdagen gesloten. 
Tarieven: Volwassenen 2,50 euro. 
Kinderen (3 tot en met 12 jaar): 2 
euro. 65+ en CJP 2 euro. Vrien-
den 50 procent korting. Muse-
umkaart niet geldig. 

Poëzie in
bibliotheek
IJmuiden - In de maand janu-
ari zal Annemieke Schoen tij-
dens de maand van de Poëzie 
een workshop over Poëzie geven 
in de bibliotheek van Velsen aan 
het Dudokplein in IJmuiden. De 
data van workshop zullen begin 
januari bekend gemaakt wor-
den. Geïnteresseerden kunnen 
zich alvast opgeven bij de balie 
van de bibliotheek in IJmuiden of 
telefonisch op 0255–525353. Bij 
voldoende aanmeldingen wordt 
dan gekeken welke data en tijd-
stippen het meest gunstig zijn 
voor iedereen.  

Cursus voor familieleden
Hoe ga je om
met dementie?
IJmuiden - Hebt u als familielid 
te maken met een partner of een 
vader of moeder met geheugen-
problemen en dementie? Dan 
kunt u zich opgeven voor een 
cursus ‘Omgaan met dementie’. 
Er start weer een cursus op dins-
dagmiddag 13 januari van 14.00 
tot 15.30 uur in IJmuiden.
Cursisten krijgen informatie over 
allerlei zaken rondom dementie 
en krijgen handreikingen hoe er-
mee om te gaan. Ook krijgt men 

de gelegenheid om tips aan el-
kaar uit te wisselen en kan men 
alles rustig nalezen in een cur-
susmap. Deelname is gratis.
Meer informatie en aanmelden: 
Bij GGZ Dijk en Duin, afdeling 
Preventie, telefoon: 0251-276 
458, preventiemk@dijkenduin.nl.
Betrokken organisaties bij deze 
cursus: GGZ Dijk en Duin, Tan-
dem, Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening (SMD), Stichitng 
Zorgbalans, ViVa! Zorggroep.
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Met de afbraak van het geroemde 
en verguisde postkantoor in IJmui-
den wordt heel zichtbaar dat soms al 
lang geplande verbeteringen nu ook 
daadwerkelijk staan te gebeuren. 
Het ontwikkelen en uitvoeren van 
plannen duurt lang, ook omdat iede-
re belanghebbende er iets over moet 
kunnen zeggen. Soms lijkt het alsof 
er niet veel gebeurt. En als het dan 
gebeurd is dan zijn we er zo gauw 
aan gewend dat we niet beter meer 
weten of het hoort zo. 
Zeewijk is een mooi voorbeeld hier-
van. Het heeft jaren geduurd, maar 
de vernieuwing heeft deze wijk weer 
heel aantrekkelijk gemaakt. De ver-
vanging van de 12-hoogflat aan de 

Keetberglaan is de volgende stap. 
De (deels nieuwe) bewoners van de 
wijk hebben hier ook zo hun opvat-
tingen over. 
Hetzelfde speelt in Velserbroek. 
Wat waren we er blij mee dat des-
tijds deze wijk kon worden gebouwd. 
Er zijn nu plannen gemaakt voor het 
afronden van de woonwijk voorbij 
de Grote Buitendijk. Ook hier heb-
ben bewoners allerlei uiteenlopen-
de ideeën die met verve naar voren 
worden gebracht.
Oud-IJmuiden: daarvoor worden al 
zo lang plannen gemaakt dat er niet 
veel mensen waren die nog geloof-
den dat hier wat zou gaan gebeuren. 
Inmiddels is duidelijk dat de vernieu-

wing van start gaat, met een aan-
trekkelijke echt IJmuidense wijk tot 
gevolg. 
Aan de Lange Nieuwstraat gaat ook 
iets gebeuren. Gelukkig geen sloop 
van eengezinswoningen, maar wel 
een aantrekkelijk winkelcentrum. 
In Velsen-Noord werken woning-
bouwcorporaties aan het verbeteren 
van hun woningbezit. Er liggen inge-
wikkelde opgaven als het verplaat-
sen van hinderlijke bedrijven en het 
Gildenspoor. Maar ook zijn er plan-
nen voor een nieuwe gecombineer-
de voorziening voor onderwijs en 
welzijn.
In Santpoort-Zuid gaan ontwikkelin-
gen langzaam. De gemeenteraad wil 

een nieuwe gymzaal, maar deze laat 
op zich wachten gezien de langzaam 
vorderende plannen voor het voor-
malige NOVA-terrrein. 
Voor alle genoemde projecten geldt 
dat er in 2009 knopen moeten wor-
den doorgehakt. 
De PvdA-fractie is wil dat graag 
doen, vanzelfsprekend na overleg 
met u. 
In 2009 werken wij graag verder aan 
een mooier, solidair en sociaal Vel-
sen.
Een mooie kerst en een goed begin 
van het nieuwe jaar. 

Rob Meerhof, fractievoorzitter PvdA

De CDA fractie kijkt uit naar het jaar 
2009. Een jaar vol uitdagingen en dy-
namiek. En vooral veel kansen. 
Kansen voor een nieuwe centrum van 
IJmuiden;
Kansen voor Velserbroek;
Kansen om iets te realiseren in Sant-
poort Zuid;
Kansen voor Groot Helmduin;
Kansen voor de Binnenhaven;
Kansen voor het realiseren van een 
Centrum van Jeugd en Gezin;
Kansen om het Masterplan Zeewijk 
prachtig af te ronden; 
Kansen om als IJmond tezamen met 
de ondernemersverenigingen verenigd 
in de FED te laten zien dat het bedrijfs-
leven veerkrachtig en sterk, is ondanks 
de kredietcrisis;
In al deze kansen zal het vooral ook 

veel samenwerken zijn. In tijden van fi-
nanciële tegenspoed komt het aan op 
de wilskracht om er iets moois van te 
maken. Gelukkig hebben we de afge-
lopen tijd mooie dingen mogen zien 
waaruit het CDA ziet dat die samen-
werking ook door anderen belangrijk 
wordt gevonden. Zo vernamen wij re-
cent dat de Sint namens het woning-
bouwbedrijf Velsen een onderhouds-
bus heeft geschonken aan Stichting 
Welzijn. Een geweldig voorbeeld van 
maatschappelijk ondernemen. Het 
CDA ziet mooie initiatieven zoals bij-
voorbeeld het anti pest protocol van 
het Vellesan College. Een initiatief dat 
navolging verdiend. En wat dacht u 
van Telstar. Kansen op een mooi sei-
zoen nu de nieuwe tribune einde-
lijk wordt gebouwd en als klap op de 

vuurpijl er een periodetitel is binnen-
gesleept. En van nabij heeft de CDA 
fractie mogen ervaren hoeveel voldoe-
ning en kansen het vrijwilligerswerk 
biedt, zoals bijvoorbeeld bij de Zonne-
bloem en de OIG.         
Zijn er dan geen bedreigingen? Na-
tuurlijk wel. Maar uit bedreigingen kan 
misschien wel weer iets moois groeien. 
Zo staan wij op een keerpunt hoe ver-
der te gaan met wijkgericht werken en 
dan in het bijzonder de wijkplatforms. 
De huidige status van de discussie 
voelt als een bedreiging. Maar toch….. 
ligt hier niet een geweldige kans om 
vanaf dit moment, vanuit een nieuw 
burgerparticipatie traject, opnieuw 
vorm en inhoud te geven aan de wijk-
platforms? Niet vanuit oude structuren, 
maar juist met een brede en frisse blik. 

Niet gericht op het stadhuis, maar ge-
richt op de burger in de wijk. Het CDA 
heeft het georganiseerde burgerschap 
hoog in het vaandel. Zelfs zo hoog dat 
zij in haar verkiezingsprogram schreef 
dat zij streeft naar verbeterde afspra-
ken voor wijkplatforms met adviesmo-
gelijkheid in prioriteitsstelling bij uitga-
ven voor leefbaarheid, openbare orde 
en veiligheid alsmede een legitimering 
in de vorm van openbare verkiezingen. 
Misschien gaat dit laatste iets te ver. 
Maar het tekent het belang dat wij als 
CDA hechten aan burgerparticipatie. 
Wat ons betreft ligt hier dus weer een 
geweldige kans. Gemeente en wijk-
platforms pak die kans!

Robert te Beest
Fractievoorzitter CDA

F r a c t i e v o o r z i t t e r s  a a n  h e t  w o o r d

Resultaten

2009 het jaar van de Kansen?

Dat het altijd loont om positief te blij-
ven blijkt uit de ontwikkelingen rond 
Telstar. Democraten66Velsen heeft 
altijd geloofd in een toekomst voor 
deze club. En het resultaat mag er 
zijn. Er komt een nieuwe tribune en 
de club speelt de sterren van de he-
mel.
Waar we het afgelopen jaar ook re-
sultaten hebben kunnen zien is de 
verkeersveiligheid. Vooral voor scho-
lieren kan de openbare weg niet vei-
lig genoeg zijn. Daarom is op ons ini-
tiatief de verkeersveiligheid bij scho-
len als één van de prioriteiten opge-
nomen door de politie. Ook al was 
er weinig steun bij de andere partij-
en, bleven wij aandacht vragen voor 

optimale veiligheid bij basisscholen. 
En dat werpt vruchten af door het 
nemen van concrete verkeersmaat-
regelen en gericht toezicht door de 
wijkagent.
Ook voor behoud van het groen heeft 
Democraten66Velsen zich stevig in-
gezet. Maar dat is in Velsen helaas 
een lastige opgave, omdat de mees-
te politieke partijen liever bouwen 
dan groen behouden. Zo zal helaas 
de zuidrand van Driehuis verder wor-
den volgebouwd en zullen Santpoort 
Noord en Driehuis steeds verder naar 
elkaar toe groeien. Democraten-
66Velsen wenst de gebieden tussen 
de kernen open te houden.
In 2007 heeft Democraten66Velsen 

het initiatief genomen om de opruk-
kende Amsterdamse haven ter dis-
cussie te stellen. Dit heeft in 2008 on-
der meer geleid tot de komst van de 
Amsterdamse havenwethouder naar 
de gemeenteraad van Velsen. Hope-
lijk zal dit leiden tot een betere ver-
standhouding, samenwerking met 
Velsen en een goede borging dat 
Amsterdam haar handen afhoudt van 
Spaarnwoude. Geen haven naast de 
Velserbroek!
Onze partij heeft zich altijd ingezet 
voor maximale democratie. Zo is de 
referendumverordening uit 2007 één 
van onze initiatieven. Ook in 2008 
hebben we getracht om zoveel mo-
gelijk in samenspraak met de bur-

gers tot een politieke besluitvorming 
te komen. En onze motie om de Bur-
gerzaal weer open te stellen voor ac-
tiviteiten van en voor burgers is in 
november aangenomen door de ge-
meenteraad.
Ook in 2009 mag u van Democra-
ten66Velsen verwachten dat wij ons 
maximaal inzetten voor een groen, 
leefbaar en veilig Velsen met opti-
maal betrokken burgers. Wij wensen 
u een gezond en gelukkig 2009 toe!

Henk Wijkhuisen
Fractievoorzitter
Democraten66Velsen

Over Telstar en andere belangrijke zaken…

Velsen zou eigenlijk een land op zich 
zijn. Want bijna alles is er: de grootste 
fabriek van Nederland en vele klei-
nere, havens, landgoederen, duinen, 
strand, een Komeet, parken, sport-
velden, zeven woonkernen die sterk 
van elkaar verschillen, een Telstar tri-
bune in aanbouw, een goede biblio-
theek, enz. En in de hopelijk nabije 
toekomst nog meer: de Binnenha-
ven, een brede school Groot Helm-
duin, een centrum voor jeugd en ge-
zin en een nieuw stadshart. Velsen 
heeft veel en is een gemeente op 

trots op te zijn. 
Door die grote verscheidenheid is er 
in Velsen altijd veel aan de hand. Het 
zijn de inwoners die Velsen bruisend 
en levend maken. Mensen die er, al-
leen en samen, wonen, werken, spe-
len, sporten, leren, kortom met el-
kaar leven. Mensen die zich inzet-
ten met hun harten, hoofden en han-
den zodat het een plek is goed om te 
leven. Mensen die een hart hebben 
voor elkaar en voor de samenleving, 
hun handen uitsteken om elkaar te 
helpen, hun hoofd erbij houden en 

nadenken hoe het beter kan. Zulke 
mensen zijn er als buren in de straat, 
als leden van de vele verenigingen 
en clubs, wijkplatforms, Cliënten-
raad, Gehandicaptenraad en vele an-
dere groepen. Zij houden Velsen als 
gemeenschap bijeen en kijken voor-
uit om te bedenken hoe het nog be-
ter kan. Met hun hoofden, harten en 
handen houden en maken ze Velsen 
leefbaar. 
Zoals in de voorgaande jaren heeft 
de fractie van GroenLinks dat ook in 
2008 steeds weer ervaren in de zeer 

vele rechtstreekse en indirecte kon-
takten met mensen die tonen wat er 
in hun hoofden en harten omgaat en 
wat hun handen doen. Die kontak-
ten met u zetten we in 2009 graag 
voort. En onze fractie wenst u een 
goed harten-hoofden-handen jaar: 
H3-jaar 2009 toe. Ook in dat jaar wil-
len wij ons met een hart voor Velsen 
en met ons hoofd en handen samen 
met u inzetten. 

Wim Westerman

Groenlinks wenst Velsen een goed h3 2009 toe
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Financiën
Voor de ChristenUnie zijn de finan-
ciën van Velsen, het betaalde belas-
tinggeld van de burger dus, een be-
langrijk instrument om goed naar te 
kijken. Er is nog wel duidelijke verbe-
tering nodig zowel in de begroting als 
de tussenrapportages zoals heldere 
indicatoren om te zien of de begro-
ting en het daarbij behorende beleid 
ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 
Ook voor 2009 is dit een uitdaging!
Economische ontwikkelingen
Het meest in het oog springend is de 
ontwikkeling van de Metropool Regio 
Amsterdam, een economisch gebied 
tussen Almere en de gemeente Vel-
sen. De gemeenteraad is construc-

tief en voortvarend  bezig om Velsen 
hierin een heldere plaats te geven.
Het gebied tussen de A9 en de Grote 
Buitendijk zien wij als een belangrijke 
groene buffer voor mens en dier. De 
oppervlakte aan sportvelden in Vel-
sen is  gemiddeld al erg groot. 
Voor 2009 gaan belangrijke projecten 
spelen als het Centrumplan (wie ge-
looft er nog in?), de Multifunctione-
le Accommodaties als Groot Helm-
duin, de Binnenhaven en de Grote 
Buitendijk.
Sociale Ontwikkelingen
Hier denken wij aan:
de sociale werkgemeenschap de 
Meergroep
het jongerenproject John van Dijk ( 

politiek in contact met de scholen)
de WMO als één van de belangrijke 
sociale centra.
Voor 2009 blijven dit belangrijke ge-
bieden en de ChristenUnie wil daar-
bij  extra aandacht gaan geven aan 
de Voedselbank en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin. 
De gemeenteraad en het college
Bibliotheek: het college en de coali-
tiepartijen zoeken de harde lijn, ter-
wijl de bibliotheek al afgeslankt is! 
De ChristenUnie wil te allen tijde een 
kwalitatief goede bibliotheek in Vel-
sen. 
De wijkplatforms moeten in welke 
vorm dan ook blijven als een onmis-
bare laag tussen het gemeentebe-

stuur en de samenleving. Het is zeer 
teleurstellend hoe het college hier ac-
teert.
De ChristenUnie als partij tot aan de 
verkiezingen van 2010
Als partij willen wij als volksvertegen-
woordiger constructief, positief  en 
opbouwend opereren tussen de sa-
menleving en de overheid. Ons doel 
is om na 2010, samen met de ande-
re partijen, nog meer voor de Velse-
naren en hun omgeving te gaan be-
tekenen. 
Voor allen Goede Gezonde en Geze-
gende Feestdagen.

ChristenUnie Velsen
Frits Korf, fractievoorzitter

De LGV is niet vrolijk gestemd over 
het politieke jaar dat nu bijna ten ein-
de is.
Lichtpunten zijn nauwelijks of niet te 
benoemen.
Steeds hebben we er bij het colle-
ge op gehamerd dat er eens wat ge-
daan moet worden aan de schrikba-
rende ongelijke behandeling van de 
burgers.
Voorbeelden genoeg. In de Toren-
straat mocht beslist niet gewoond 
worden maar na veel collegegefrie-
mel mag dat opeens wel.
Het illegale zwembad aan de Oude 
Pontweg zou aangepakt worden. Nu 
is dit zwembad gelegaliseerd.
Zijn er in de invulling van het ruimte-
lijke gebied dan geen successen te 
benoemen?

Een voorbeeld is het prachtige land-
goed Beeckestijn dat in de vergetel-
heid raakt. Zo op het oog gebeurt er 
helemaal niets, terwijl het een aan-
trekkelijke buitenplaats had kunnen 
zijn met hoogwaardige activiteiten 
binnen de sectoren cultuur en hore-
ca, met daarbij aanzienlijke werkge-
legenheid.
Om in winterse sferen te blijven is de 
LGV van mening dat het college heen 
en weer zwaait als een gedrogeer-
de eland.
En wat zal het komende jaar brengen. 
Als dit college blijft zitten verwacht de 
LGV weinig goeds.
Voor het winkelgebied kwam de LGV 
met een uitgewerkt voorstel om het 
Marktplein en het Velserduinplein te 
ontwikkelen en gelijk de tussenlig-

gende winkels een moderner aanzien 
te geven. Het college had in nauw 
overleg met de omwonenden, win-
keliers en raad zelf een plan moe-
ten maken. Vervolgens konden partij-
en uitgenodigd worden om dit plan te 
verwezenlijken.
Maar nee hoor. Projectontwikkelaars 
moesten worden uitgenodigd om met 
ideeën te komen. En die kwamen er 
ook. Alleen werden de twee genoem-
de pleinen niet in de voorstellen be-
trokken. Zonder zich te bekommeren 
over de omvang en de draagkracht 
van IJmuiden denderde het College 
voort. Ondermeer richting koopgoot 
waarvan de LGV ernstig twijfelt aan 
de haalbaarheid.
De LGV maakt zich zorgen. Het colle-
ge loopt met haar hoofd in een wolk 

van fantasie.
Ze gaan er voor. Peperdure mul-
tifunctionele accomodaties moe-
ten verschijnen aan de Zeeweg en in 
Zeewijk. Ja, IJmuiden is een stad en 
moet stadse voorzieningen krijgen.
We houden ons hart vast. Wat een el-
lende allemaal. Peter Cammaert gaat 
weg, mevouw Korf blijft gewoon zit-
ten. PvdA lijm lijmt alles. En tot over-
maat van ramp dreigt mijnheer Varin 
van Corus met hele circus naar India 
te verhuizen. Groen Links zal daar wel 
blij mee zijn. Dan kunnen ze over-
gaan tot het grootschalig fokken van 
konijnen. Crisis of niet, wij wensen u 
voor het komende jaar alle goeds toe. 

Gerard Vosse
LGV ( Locale Groep Velsen) 

2008 - Belangrijke punten voor de ChristenUnie - 2009 

Sommbere tijden

Zo juist lees ik de notitie “De burger 
is het waard”. In deze notitie zegt dit 
college geen enkele prijs te stellen 
op de wijkplatforms en hen zelfs “een 
obstakel tussen het college en bur-
gers” te noemen. 
Maandenlang heeft het college de 
wijkplatforms aan het lijntje gehou-
den en uiteindelijk komt nu de aap 
uit de mouw: “Jullie zijn veel té kri-
tisch, té deskundig en dus een ob-
stakel voor de uitvoering van ons be-
leid. We schrappen gewoon de sub-
sidie, zodat jullie van lieverlee ver-
dwijnen”.
Dit is de wereld van vóór de komst 
van plaatselijke partijen zoals Velsen 

Lokaal. Deze regenteske houding is 
een reden geweest voor de oprich-
ting van Velsen Lokaal. Wij willen juist 
een laagdrempelige overheid, die 
burgervriendelijk en servicegericht 
is. De wijkplatforms zijn beslist géén 
obstakels. Ze bestaan uit betrokken 
sleutelfiguren uit de wijk, die juist be-
langrijk bijdragen aan communicatie 
tussen bestuur en burgers.
In deze tijd van financiële onzeker-
heid past het een gemeente om ex-
tra zorgvuldig te zijn met belasting-
geld. Om die reden heeft Velsen Lo-
kaal voorgesteld om de jaarlijkse ge-
meentebelastingen niet te verhogen, 
maar te dekken uit de opbrengst van 

de verkoop van Reinunie. Dat geld 
mag niet verjubeld worden aan nut-
teloze frivoliteiten. Dat noemen wij 
potverteren over de rug van de bur-
ger. Dat geld moet natuurlijk worden 
teruggeven aan de belastingsbeta-
lers van de gemeente.
Met het verkiezingsjaar 2010 in zicht 
wil Velsen Lokaal doorgaan met kri-
tisch en opbouwend kijken naar de 
ontwikkelingen in Velsen. 
Of het nu gaat om grote projecten 
zoals de bebouwing Grote Buiten-
dijk, Blekersduin, Binnenhaven en 
het winkelcentrum IJmuiden, zo blij-
ven wij ook letten op de sociale as-
pecten voor het welzijn voor onze ge-

meenschap. 
De fractie kijkt daarbij naar het alge-
meen belang en of zaken wel goed 
zijn voor Velsen. Daarnaast biedt de 
fractie een helpende hand voor bur-
gers, die klem zitten tussen gemeen-
telijke procedures of dolgedraaid zijn 
door ambtelijke molens. Voor het 
contact kunt u onze gegevens vinden 
op www.velsenlokaal.nl
Afsluitend willen wij u een fijne Kerst 
toewensen en een nieuw jaar in voor-
spoed en gezondheid!
Namens de fractie van Velsen Lo-
kaal, 

Marianne Vos

De burger is het waard

Vorige week liep ik met mijn kinde-
ren over de kerstmarkt in Santpoort-
Noord. Een gezellige drukte zoals elk 
jaar, met verschillende standjes en als 
hoogtepunt voor de kinderen de éch-
te kerstman. Ik raakte die middag in 
gesprek met een inwoonster van de 
gemeente Velsen, die vertelde dat 
haar man voorlopig met vakantie was 
gestuurd. Niet om een weekje de lan-
ge latten onder te binden, maar omdat 
door de kredietcrisis de productie van 
het bedrijf waar hij werkte fors werd 
teruggebracht. Zij maakte zich zor-
gen over de financiële toekomst van 
haar gezin, al waren de gevolgen nu 
nog te overzien. Het huishoudboekje 
moest op de schop, dat wel. En met 
de kerst zouden ze zoals veel ande-
re Nederlanders thuisblijven, om daar 
met het hele gezin een fijne avond 

te hebben. ‘s Avonds dacht ik tijdens 
het koken nog eens na over het ge-
sprek, terwijl ik ondertussen probeer-
de te voorkomen dat mijn jongste 
zoon van twee vakkundig alle kerst-
versiering weer uit de kerstboom ver-
wijderde. Wat een leuk spelletje! 
En wat een contrast is die kerstge-
zelligheid met de zorgwekkende re-
aliteit van een kredietcrisis van een 
omvang die we nauwelijks kunnen 
inschatten. En daarbij een dreigende 
recessie… Het CPB voorspelt dat de 
economie met 0,75% gaat krimpen. 
Nu zijn VVD’ers van nature optimisti-
sche mensen, maar als ik de geluiden 
om mij heen hoor lijkt het mij toch dat 
dit wel een héél voorzichtige schatting 
is. Helaas kan een gemeente niet di-
rect veel aan een recessie doen. Wel 
ben ik er trots op dat de gemeen-

te Velsen, binnen haar beperkte mo-
gelijkheden, doet wat zij wél kan. Een 
prima voorbeeld is bijvoorbeeld de 
reservering van een half miljoen eu-
ro voor om- en bijscholing van werk-
nemers, zodat mensen ook in econo-
misch mindere tijden aan het werk 
kunnen blijven. 
Daarnaast is het huishoudboekje van 
de gemeente zelf inmiddels in orde. 
De meerjarig sluitende begroting is er. 
Een belangrijk resultaat voor de VVD.
Daarbij heeft de VVD zich altijd 
hard gemaakt voor ondernemers. Zo 
mag de OZB niet als een melkkoe ex-
cessief worden verhoogd, waar-
mee dit college – waar de VVD deel 
van uitmaakt - op bescheiden wij-
ze bijdraagt aan gezonde bedrijven. 
En daarmee aan de werkgelegen-
heid in de gemeente Velsen.  Uitein-

delijk zullen we de komende perio-
de met z’n allen moeten doorstaan. 
Dat wordt niet eenvoudig, maar dat 
kunnen we wel. Zeker als ik kijk naar 
de daadkracht en het enthousiasme 
dat er onder de mensen is. Door cre-
atief te zijn, door te denken in oplos-
singen en door verantwoord met geld 
om te gaan. 
Mijn oma  –die onder meer de reces-
sie van de jaren ’30 had meegemaakt-  
zei wel eens: ‘Och, we moeten het 
walletje maar bij het schuurtje laten; 
dan komt het wel goed’. 
En zo is het maar net. 
Ik wens u allen prettige kerstdagen en 
een heel gelukkig en vooral ook ge-
zònd 2009! 
 
Beryl Dreijer, fractievoorzitter VVD 
Velsen

Beste inwoners van Velsen
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Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag was de 
derde zaterdag van de maand 
en dus was voor de klootschie-
ters van s.v. Full Speed het per-
soonlijk gooien aan de beurt. 
Een korte route over de straat-
baan (fietspad)in Spaarnwoude 
en door het bos. De beste van 
drie gelden voor het kampioen-
schap. 
Ton kan deze wel afschrijven, 
zegge en schrijven één goede 
worp kwam uit zijn handen, de 
rest was brandhout. Ook was er 
gewoon gooien voor die leden 
die dat liever doen. Daar was 
Team1 met, Jan Sch., Joke, Son-
ja en Elly het beste met 91 en 8 
meter. Team 2 met, Lia, Cees en 

Bertie werd tweede met 94 scho-
ten en 29 meter. 
Op het straat-parcours werd 
Dirk eerste met 21 schoten en 26 
meter. Tweede Jan St. met 22-92. 
Derde Nico 23–3,  vierde Bertus 
25-3, vijfde Harm 25–1, zesde Ina 
28–3 en zevende Ton 31–70. 
Het bosparcours won Nico met 
12–97, tweede werd Dirk met 
12–21, derde Harm 14–51, vier-
de Bertus 14 – 44, vijfde Jan St. 
14–1, zesde Ton 15–55, zevende 
Ina 18–22. Een matige uitslag. 
Waarschijnlijk zijn door te zware 
boodschappentassen de armen 
een beetje uitgerekt. Voor info 
kijk op www.svfullspeed.nl, of bel 
Nico Prins via 0255–518648.

Onze Gezellen E1 
najaarskampioen
Haarlem-Noord - Onze Gezel-
len is najaarskampioen gewor-
den in de eerste klasse voetbal. 
Een geweldige prestatie voor 
Stan, Nino, Oscar, Tim, Quin-
ty, Ian, Rick, Mark en Dion. Tot 
op het laatst bleef het spannend, 
maar de mannen en het meis-

je van Onze Gezellen konden 
hier goed mee om gaan en heb-
ben uiteindelijk de titel binnen-
gesleept. Zoals de coaches Rob 
en Marc  al zeiden: ‘Elk kampi-
oenschap moet je vieren.’ En dat 
heeft het team dan ook flink ge-
daan.

Colleen Otten 
snelschaakkampioen
IJmuiden - Met een zaal rijk ge-
vuld aan schaakliefhebbers ging 
vrijdag jl. het snelschaakkampi-
oenschap van Kijk Uit van start. 
Om te voorkomen dat er niet tot 
de volgende ochtend geschaakt 
hoefde te worden, marathon-
schaak is immers een andere 
tak van sport, werd er besloten 

dat de competitie vijftien rondes 
lang werd. Als snel in de compe-
titie bleek dat Colleen Otten de 
favoriete van het toernooi was. 
Eén voor één werden de direc-
te tegenstanders van het bord 
geschoven en en passent wer-
den ook de iets minder direc-
te tegenstanders aan de zege-

kar gebonden. Aan het eind van 
het toernooi werd duidelijk dat 
er ook maar een iemand recht 
op de titel en de taartbon had. 
Uit de vijftien partijen die er ge-
speeld werden haalde Colleen 
een 100% score. Niemand heeft 
Colleen een strobreed in de weg 
kunnen leggen. 
Een tweede plek was weggelegd 
voor de kampioen van vorig jaar, 
Sinclair Koelemij. Ook hij had 
een hele hoge score, met slechts 
één punt minder stond hij on-
der Colleen. De oplettende le-
zer weet waar hij dat punt heeft 
moeten inleveren. 
Nummer drie met twee verlies-
punten werd Sebastiaan Wester-
op, terwijl Ingmar Visser met een 
verliespunt meer dan Sebastiaan 
met een vierde plek genoegen 
moest nemen. 
Daar waar bovenin de competitie 
de spelers alleen punten inlever-
de aan de tegenstander die bo-
ven hen stond, werd onderin de 
lijst kwistig met bord punten ge-
strooid. Jan Jansen en Harry Oli-
vier werden met zeven punten 
de best of the rest en daaronder 
waren nog een elf tal spelers die 
hier en daar wat punten bij el-
kaar schaakten. 
De complete uitslag is te zien op 
www.schaakclubkijkuit.nl 

Kersttoernooi bij Tennis-
centrum Velserbroek
Velserbroek - Nog even en het 
Kersttoernooi in Tenniscentrum 
Velserbroek gaat weer van start. 
Met veel enthousiasme hebben 
de tennisliefhebbers zich hier-
voor opgegeven. En het blijkt dat 
dit toch vaak deelnemers zijn die 
al jaren aan dit toernooi mee-
doen. De organisatie is dan ook 
blij dat ze net als vorig jaar weer 
eenzelfde aantal deelnemers 
mag begroeten.
Inmiddels zijn alle categoriëen 
geloot en heeft iedereen bericht 
gekregen van zijn eerste speel-
tijd. 

Na de kerstdagen start vanaf 27 
december het toernooi om 10.30 
uur.  Er zal tot 23.30 uur gespeeld 
worden.
Er kon worden ingeschreven 
voor de dames-, heren- en ge-
mengddubbel. Dit alles varië-
rend van niveau 8 tot en met ni-
veau 4. Hopelijk krijgen de toe-
schouwers vele leuke en span-
nende wedstrijdjes te zien.
De finalisten zullen uiteindelijk 
op dinsdagavond 30 december 
tegen elkaar strijden om de eer-
ste plaats. Ga gezellig een keer-
tje kijken.

Badmintonnen bij 
Onze Gezellen
Haarlem-Noord - Wie zin heeft 
in sportieve gezelligheid is van 
harte welkom bij Onze Gezellen. 
Badminton is een gezellige, ont-
spannende sport voor jong en 
oud. Badmintonnen kan op de 
woensdagochtend van 9.00 tot 

11.00 uur, op vrijdagavond voor 
de jeugd van 19.00 tot 20.30 uur 
en op vrijdagavond voor senio-
ren van 20.30 tot 23.00 uur. De 
locatie is de sporthal bij Ken-
nemer Gasthuis Locatie Noord. 
Belangstellenden kunnen twee 
keer gratis meedoen. Rackets 
zijn aanwezig. Bel voor nade-
re informatie naar: mevrouw B. 
Bartels via 023-5374341.

Oudejaars sneldamtoernooi
iJmuiden - Op dinsdag 30 de-
cember vindt in gebouw Jan Lig-
thart voor de eenentwintigste 
maal het oudejaars sneldam-
toernooi van IJmuiden plaats. 
Het toernooi, dat in 1988 klein-
schalig begon, is in de afgelopen 
jaren uitgegroeid tot één van de 
belangrijkste damevenementen 
rond de jaarwisseling. Door cir-
ca tachtig deelnemers wordt er 
in drie, op speelsterkte ingedeel-
de, groepen om de punten ge-
streden. 
Dit jaar zal de strijd om de titel 
in de hoogste groep vermoede-
lijk tussen een groot aantal in-

ternationale meesters en groot-
meesters gaan. Veel mag er ver-
wacht worden van de Afrikanen 
Sekongo, die vorig jaar tweede 
bij het NK sneldammen werd en 
Ndjofang, die onlangs het we-
reldrecord kloksimultaan ver-
beterde en het toernooi in 2004 
al eens won. Ook grootmees-
ters als de voormalige Wit-Rus 
Baljakin, Nederlands kampioen 
Ron Heusdens en oud Neder-
lands kampioen Erno Prosman, 
die afgelopen jaar vriend en vij-
and verraste door het wereldre-
cord blindsimultaan van Ton Sij-
brands te verbeteren, zijn van de 

partij. Outsiders voor een podi-
umplaats zijn nationale subtop-
pers als voormalig winnaar Bas 
Messemaker, Ben Provoost en 
Richard Mooser, die jarenlang 
één van de toppers van Damclub 
IJmuiden (DCIJ) was. 
In de twee andere groepen ko-
men vooral jonge talenten, spe-
lers uit de regio en gelegen-
heidsdammers in actie. In de 
tweede groep zal de 11-jarige 
Martijn van IJzendoorn, die vo-
rig jaar Europees welpenkampi-
oen werd, proberen om na zijn 
vierde plaats van vorig jaar een 
greep naar de titel te doen. Om 
dit te bereiken zal hij wel eerst in 
maar liefst zevenentwintig ron-
des af moeten rekenen met zijn 
(veel) oudere, geroutineerde te-
genstanders. Tot slot zou in de 
laagste groep een aantal jeugd-
spelers van DCIJ wel eens ho-
ge ogen kunnen gaan gooien. 
Zo heeft een aantal van hen in-
middels met succes in het twee-
de seniorenteam meegedaan en 
heeft het welpenteam van DCIJ 
vorig jaar bij het NK jeugdteams 
zilver veroverd. Zullen zij het 
hoofd koel houden met minder 
dan vijf minuten bedenktijd per 
partij? Belangstellenden zijn op 
de wedstrijddag vanaf 10.00 uur 
van harte welkom in gebouw Jan 
Ligthart, Eksterlaan 8 in IJmui-
den. Meer informatie over het 
toernooi en Damclub IJmuiden 
vindt u op www.damclubijmui-
den.nl.

Klaverjassen
IJmuiden - Op het kerstklaver-
jassen van vrijdag 19 decem-
ber waren er weer tien tafels be-
zet. De hoofdprijs ging naar de 
heer H. Clots. De DVD speler, 

beschikbaar gesteld door de se-
lectie van Stormvogels, ging naar 
de heer P.Horeman. 
De eerstvolgend klaverjasavond 
is op vrijdag 9 januari in de kanti-
ne van IJVV Stormvogels, Zuider-
kruisstraat 72 in IJmuiden. Aan-

vang 20.00 uur. De hoofdprijs in 
de loterij is dan een boodschap-
penmand.
Meer informatie Henk Retz: te-
lefoon 06-34040940 of hj.retz@
quicknet.nl. Zie ook kjv-stormvo-
gels.nl.
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Pitbullgup in tegenaanval
Velsen - Het deed mij bijzon-
der veel pijn om vorige week 
de poezenbabbels van Toosje te 
moeten lezen. Maar dit was toch 
even te veel gemiauw. 
Er stonden zeker wel dingen in 
die niet ontkend kunnen wor-
den, helaas. De vrijwilligers 
van de Dieren Ambulance Vel-
sen die er nu nog zitten hebben 
zeker wel het hart op de juis-

te plaats zitten. En ik als pitbull-
guppie kan het weten. De tijd 
dat het niet zo goed ging met 
de DAV (Dierenambulance Vel-
sen) was mede te danken aan 
het voormalig bestuurlijk trio. 
Daar is sinds kort verandering in 
gekomen. Een nieuw bestuurs-
lid probeert nu alles weer op or-
de te krijgen, maar met de in-
gezonden brief van vorige week 

Ingezonden brief
werd ook die persoon bena-
deeld, terwijl die er helemaal 
buiten stond. Ook vrijwilligers 
met de goede bedoeling om alle 
vermiste en/of gewonde dieren 
zo snel mogelijk te helpen wer-
den hierdoor in discrediet ge-
bracht. En dàt vind ik een kwa-
lijke zaak. 
Hoe het ook zij: Er moet nog een 
hoop gebeuren voor alles weer 
loopt zoals het moet lopen, maar 
daar zal in 2009 zeker verande-
ring in komen, ten gunste van 
mens en dier.

Een goed verzorgd pitbullguppie
Naam en adres bij redactie be-
kend 

Reactie op poezenbabbels
IJmuiden - Ik weet niet waar 
het baasje van Toosje het over 
heeft.
 Ik ben al ruin 6 jaar een vrijwil-
liger bij de Stichting Dierenam-
bulance Velsen. Ik doe dit werk 
nog steeds met veel plezier. De 
Stichting Dierenambulance, is 
in de 28 jaar dat zij nu actief is, 
uit gegroeid tot een volwaardig 
continubedrijf. Het werken bij de 
Stichting Dierenambulance Vel-
sen word steeds professione-
ler. Er zijn inderdaad wat wisse-
lingen geweest binnen de Stich-
ting, maar dit begon toen de 
WAO, WIA werd en er diverse 
vrijwilligers, die zonder werk za-
ten, weer aan het werk moesten 
en dus geen tijd meer hadden.
Het werven van nieuwe vrij-
willigers is niet alleen voor on-
ze Stichting moeilijk, maar in de 

huidige tijd hebben vele vrijwil-
ligersorganisaties het moeilijk 
om vrijwilligers te houden en te 
krijgen.
Wat de Stichting Dierenambu-
lance Velsen betreft; De Stich-
ting Dierenambulance Velsen 
is nog steeds 24 uur per dag 
en 7 dagen in de week bereik-
baar. Elk dier dat onze hulp no-
dig heeft word geholpen.
Er zijn momenteel een aantal 
chauffeurs niet actief, omdat zij 
ziek zijn of herstellende van een 
operatie. Met de mensen die nu 
wel beschikbaar zijn proberen 
wij het rooster op te vullen.
En ook op de centrale meld-
kamer zitten vrijwillgsters die 
dit werk met veel plezier doen. 
Wij werken in ploegendiensten. 
De meeste vrijwilligers die bij 
de Stichting Dierenambulan-

Ingezonden brief

Reactie poezenbabbels
In de Jutter van 18 december  
wordt door het baasje van Toos-
je een mening gegeven over het 
functioneren van de Dierenam-
bulance Velsen (DAV).  In de in-
zending wordt die mening in het 
perspectief van kat Toosje ge-
plaatst. Toosje stelt dat het alle-
maal veel beter was toen haar 
baasje nog bij DAV werkte.  Wat 
zegt dit over de briefschrijver? 
Daarna wordt gesteld dat de 
dierenambulance niet rijdt. Het 
tegendeel is waar. Met de als 
“duur” gekwalificeerde nieu-
we auto is de DAV uitstekend 
in staat haar taak te vervullen. 
In samenwerking met de ambu-
lance collega’s in Haarlem kan 
de bereikbaarheid verder wor-
den gegarandeerd.  En passant 
wordt een ‘menselijke oom’ op-
gevoerd. Wij doen in de me-
dia liever geen uitspraken over 
het gedrag van ex-vrijwilligers. 
Daarvoor hebben we de overige 

vrijwilligers te lief.  

Juist het laatste jaar is er veel 
positiefs te melden. Het nieu-
we materieel, een nieuw be-
stuur. Een bestuur dat bestaat 
uit enthousiaste mensen met 
oog voor de dieren en de men-
sen. Een bestuur met ambitie en 
kracht om nieuwe vrijwilligers te 
werven. Dat laatste is belangrijk. 
Het blijft vrijwilligerswerk waar-
door er altijd een hoog verloop 
is.  De zorg voor continuïteit 
staat blijvend hoog op de agen-
da. De baas van IJmuiden wordt 
opgeroepen om het bestuur te 
onderzoeken. Toosje kan niet 
weten dat die er niet is. Maar 
het College van Velsen is van 
harte welkom voor een rondlei-
ding of een ritje op de Dieren-
ambulance. Om deelgenoot te 
zijn van onze ambities en pres-
taties. Wellicht kan er van ge-
dachten worden gewisseld over 

Ingezonden brief

ce Velsen werken, hebben hier 
naast gewoon een fulltime baan. 
Daarom is het wel eens moeilijk 
om de ambulance elke dienst 
bemand te krijgen, maar als wij 
geen chauffeur hebben, dan 
kunnen wij een beroep doen op 
collega dierenambulances uit de 
omgeving. 
Als die geen chauffeur beschik-
baar hebben, rijden wij ook voor 
hen.
 Zo kunnen wij de hulp aan die-
ren die ons nodig hebben ga-
randeren.
 Ik denk dat het baasje van 
Toosje ergens de klok heeft ho-
ren luiden, maar ze weet niet 
waar de klepel hangt.
Ik hoop nog heel lang voor de 
Stichting Dierenambulance Vel-
sen te mogen rijden. Wij wer-
ken met mensen die van die-
ren houden en die allen een ge-
degen opleiding hebben gehad 
of krijgen.
Er is dus altijd hulp voor de die-
ren..

Een gemotiveerde vrijwilliger
(Naam bij de redactie bekend)

de subsidie.

Wat is eigenlijk het doel van dit 
baasje? Uit de gepubliceerde 
brief, waarbij openlijk geworven 
wordt voor een andere stichting 
met een ander doel en een an-
dere ambitie, blijkt een ande-
re intentie. Een kennelijk mis-
noegen dat anoniem wordt ge-
poneerd zonder weerwoord van 
de DAV. Dat is geen poezen ge-
babbel. Het is ook niet het open 
beleid van de DAV die dit op-
treden betreurt. Briefschrijver is 
welkom bij het bestuur om zijn 
of haar grieven te bespreken. 
Dat lijkt ons effectiever. Voor al-
le baasjes. Ook die van Toosje 
en Beppy. 

Bestuur Dierenambulance Vel-
sen.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Dierenbescherming 
start statiegeldactie
Regio- - De Dierenbescherming 
organiseert in samenwerking met 
een tweetal Albert Heijn super-
marktfilialen in IJmond een sta-
tiegeldactie. De opbrengst wordt 
direct besteed aan het Kerbert 
Dierentehuis in IJmuiden.
Vanaf eind december tot en met 
eind januari worden in de betref-
fende supermarkten groene zui-
len geplaatst waarin het winke-
lend publiek de statiegeldbon 
kan deponeren. De groene sta-
tiegeldzuilen zijn te vinden bij 
de flessenautomaten van de Al-
bert Heijn op het Dudokplein 
in IJmuiden en de Kerkweg in 
Heemskerk. 
Iedereen die dieren een warm 
hart toedraagt, kan zijn statie-
geldbon in de zuil met affiche 
deponeren. .

Aandacht voor dieren
Regio - De Dierenbescherming 
roept feestvierders op om tijdens 
de feestdagen rekening te hou-
den met dieren. Voor veel dieren 
is het geknal van vuurwerk een 
angstaanjagende gebeurtenis. 
Met wat handige tips voor eige-
naren is veel dierenleed te voor-
komen. 
Vuurwerk is voor dieren erg 
angstaanjagend. Door al het ge-
knal raken veel dieren in paniek, 
lopen weg of verwonden zich. 
Deze vervelende gevolgen van 
de feestelijke jaarwisseling zijn 
goed te beperken. Belangrijk is 
dat huisdiereigenaren tijdens de 
jaarwisseling extra goed op hun 
dieren letten. 
Een paar praktische tips: Laat 
de hond op oudejaarsnacht voor 
22.00 uur aangelijnd uit. Houd 
katten in huis en zorg dat katten-
luik, ramen en deuren gesloten 
zijn. Zorg dat het huisdier ge-
chipt en geregistreerd is en zijn 
naamkokertje om heeft zodat ze 
snel en makkelijk teruggevonden 

kunnen worden. Zorg dat er tij-
dens het afsteken van vuurwerk 
tenminste één huisgenoot bij de 
dieren blijft. Maar ga de dieren 
niet overdreven troosten, het dier 
krijgt dan de indruk dat er iets 
mis is. Het beste is het angstige 
gedrag van het dier te negeren 
en zo normaal mogelijk gedrag 
te vertonen. Vergeet ook niet de 
eerste dagen van het nieuwe jaar 
extra voorzichtig te zijn met het 
uitlaten van de hond met het oog 
op overgebleven vuurwerk. 
Ieder jaar weer zijn veel dieren 
rond de jaarwisseling slachtoffer 
van mishandeling door baldadi-
ge jongeren die ze letterlijk en fi-
guurlijk met vuurwerk bestoken. 
De Dierenbescherming vraagt 
de mensen extra alert te zijn op 
misbruik van vuurwerk naar die-
ren. Uiteraard doet de Dierenbe-
scherming een beroep op ieders 
fatsoen om vuurwerk niet dicht 
in de buurt van dieren af te ste-
ken. Verknal het niet voor de die-
ren.
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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 stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en 
op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

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

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

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

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00-12.00 uur: vrije inloop

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m 
vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur 
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, 
Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een afspraak 
tel. (0255) 56 72 00
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur  
voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur 

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 
terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) 

te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 
1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige 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: dagelijks 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 gehandicapten 

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

en urgenties

Brandweer 
Post Velsen-Zuid, Veiligheidsregio Kennemerland 
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: Adm.brandweer@velsen.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 53 23 24
E-mail: preventie@velsen.nl

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf 
aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich tele-
fonisch of per e-mail wenden tot het bestuurs secretariaat, 
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl.

Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, 

brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, 
communicatie, burgerzaken, mondiale bewustwording, 
regionale samenwerking, dierenwelzijn (inclusief die-
renambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester 
mr. P.A.G. Cammaert

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

en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum IJmuiden, 
Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich wenden tot 
wethouder AnneMieke Korf

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn, 
volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid en projecten KG-terrein, Groot 
Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder Margo 
Bokking

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, 
facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstverle-
ning en milieu kunt u zich wenden tot wethouder 
Karel Ockeloen

- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, asiel-
zoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder 
strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergun-
ning kunt u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, Pieter Vermeulen-
museum, Zijkanaal B, pontveren, en project Kustvisie 
kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt

Indeling wijkwethouders: 
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

OPENINGSTIJDEN STADHUIS I.V.M. 
FEESTDAGEN 

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

Woensdag 24 december 2008: sluiting stadhuis  om 
16.00 uur
Donderdag 25 december 2008 (1e kerstdag): stadhuis 
gesloten
Vrijdag 26 december 2008 (2e kerstdag): stadhuis 
gesloten 
Woensdag 31 december 2008: sluiting stadhuis om 
12.00 uur
Donderdag 1 januari 2009 (nieuwjaarsdag): stadhuis 
gesloten
Vrijdag 2 januari 2009: stadhuis gesloten
Maandag 5 januari 2009: stadhuis geopend vanaf 
10.00 uur

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-295-2008  Eendrachtsstraat 6 te Velsen-Noord; het 

veranderen van de gevels van een 
bedrijfsgebouw

BP-296-2008  Hagelingerweg 206 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een woonwagen

BP-297-2008  Keetberglaan 4 8000 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een ketelhuis

BP-298-2008  Olieweg 10 te Velsen-Noord; het plaat-
sen van een dichte luifel

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-376-2008  Kluijskenslaan 23 te Santpoort-Zuid; het 

plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-377-2008  Vleetstraat 42 te IJmuiden; het verande-

ren en vergroten van een woning met 
een uitbouw

BL-378-2008  Van Dalenlaan 55 te Santpoort-Zuid; het 
legaliseren van een erfafscheiding

BL-379-2008  Velserbroekstraat 8 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakkapel (voor-
gevel)

BL-380-2008  Oude Pontweg 180 te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van een erfafscheiding

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ont-
heffing op grond van de Wro te verlenen voor:
B1-10-2008 Halkade 9 te IJmuiden; het vernieuwen en 
vergroten van een bedrijfsgebouw (nrs. 9, 9 A, B en C)
BP-66-2008 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het 
 veranderen van het centrumgebouw 
BP-274-2008 Westerhoevelaan 39 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een balkon en het 
plaatsen van een luifel

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbe-
sluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter 
inzage van 29 december 2008 t/m 6 februari 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
 gedurende 6  weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
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ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/ 
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-114-2008 Harlingenstraat ong. te IJmuiden; het 
oprichten van een fietsenstalling

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 29 december 2008 t/m 6 februari 
2009. Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

AANLEGVERZOEK

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
AL-7-2008 Wijkeroogstraat ong. te Velsen-Noord; het 
herinrichten van het Wijkeroogplantsoen

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen geduren-
de 4 weken na deze publicatie worden ingediend bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden).

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
 zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 29 
december 2008 t/m 9 januari 2009 ter inzage.
B1-19-2008 Reyndersweg 1 te Velsen-Noord; het 

 verplaatsen van een strandpaviljoen en 

surfcentrum (nrs. 1, 3 en 5)
BP-193-2008  Grahamstraat 25 te IJmuiden; het 

oprichten van een basisschool en 32 
appartementen (nrs. 25 t/m 93)

BP-249-2008  Burgemeester Rambonnetlaan 7B te 
IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van de 2e verdieping van een woning

BP-261-2008  De Savornin Lohmanlaan 10 te Velsen-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning

BP-267-2008  Hoofdstraat 142 te Santpoort-Noord; het 
plaatsen van een luifel      

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B1-16-2008  Hoofdstraat 150 te Santpoort-Noord; het 

vergroten van twee bedrijfgebouwen
B2-13-2008 Kruitenstraat 1 te IJmuiden; het oprichten

van bedrijfsunits (bouwfase II)
B2-14-2008  De Vliet 19 te Velserbroek; het oprichten 

van een garage
BL-355-2008  Ans Rosendahlstraat 17 te Velserbroek; 

het legaliseren van een berging
BL-359-2008  Floraronde 101 te Velserbroek; het ver-

anderen en vergroten van een woning 
met een erker

BL-363-2008 Eyndenhoefflaan 11 te Santpoort-Noord; 
het legaliseren van een gevelwijziging 
(voorgevel)

BL-364-2008  Spanjaardsberglaan 14 te Santpoort-
Noord; het plaatsen van een dakkapel 
(achtergevel)

BL-365-2008  Hyacinthenstraat 32 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

BL-366-2008  Hogemaad 51 te Velserbroek; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een uitbouw

BP-328-2007  Valeriuslaan 86 te Driehuis; het veranderen
en vergroten van een bovenwoning met 
een dakopbouw

BP-161-2008  Evertsenstraat 2 te IJmuiden; het restau-
reren en intern verbouwen van een rijks-
monument (voormalig filtergebouw)

BP-171-2008  Halkade 44 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van 2 bedrijfsgebouwen tot 
1 bedrijfsgebouw (nrs. 44 en 48)

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 
weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch for mulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-113-2008  Vlietweg 20 te Santpoort-Noord; het 

 verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen     

SL-118-2008  K. Zegelstraat 9 te IJmuiden; het 
 verwijderen van een asbesthoudende 
schoorsteenpijp

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 
weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het  college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch for mulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in  combinatie met 
inloggen via DigiD).

Levende kerststal
Velsen-Zuid - Afgelopen zater-
dag was het een gezellige druk-
te rond de Engelmunduskerk in 
Oud-Velsen. Traditiegetrouw was 
er op het binnenpleintje weer 
een levende kerststal georgani-
seerd met schapen en een konijn 
en waren ook Joseph en Maria, 
met kindje, en kinderen verkleed 
als de wijzen uit het oosten aan-
wezig.  Verder kraampjes met 
kerstspullen waaronder mooie 

kerststukjes van de vrijwilligers. 
Ook de inwendige mens werd 
niet vergeten met kramen met 
oliebollen, Glühwein en erwten-
soep. Zowel in de kerk als op de 
binnenplaats werd de kerstsfeer 
nog extra benadrukt door , on-
der andere, een optreden van 
het zangkoor Obelisk uit Velser-
broek.  Al met al een sfeervolle 
aanloop naar de komende kerst-
dagen.

Nieuwjaars
bijeenkomst
gemeente
Velsen
IJmuiden - De jaarlijkse tradi-
tionele nieuwjaarsbijeenkomst 
van het College van burgemees-
ter en wethouders en de raads-
leden vindt plaats op maandag 5 
januari 2009. 
Tijdens deze openbare bijeen-
komst in de burgerzaal van het 
stadhuis is er gelegenheid tot 
het persoonlijk uitwisselen van 
nieuwjaarswensen tussen inwo-
ners en vertegenwoordigers van 
het bedrijfsleven, organisaties en 
maatschappelijke instellingen en 
leden van College en Raad. 
De burgemeester houdt de tra-
ditionele nieuwjaarstoespraak 
en de avond wordt muzikaal om-
lijst door Stephan Pronin, die op 
de piano sfeermuziek ten geho-
re brengt. 
De bijeenkomst begint om 20.00 
uur. Belangstellenden zijn van 
harte welkom.

Kerstprogramma Seaport TV
IJmuiden - Seaport TV heeft de 
komende dagen een speciaal 
programma en wel als volgt:

Woensdag 24 december: 13.00
uur: Vesperdienst Engelmundus-
kerk Driehuis met medewerking 
van de Cantorij en vrouwenklein-
koor Pro Deo. 
14.00 uur: Kerstspecial Velsena-
rij, met als gasten onder ande-
re Jaap de Vries en Margo Bok-
king.
19.00 uur: Vesperdienst Engel-
munsuskerk.
20.00 uur: Kerstspecial Velsena-
rij.

Donderdag 25 december:
13.00 uur: Vesperdienst Engel-
munduskerk.
14.00 uur: Kerstspecial Velsena-
rij.
16.00 uur: Baptistengemeen-
te IJmuiden, registratie van de 
kerkdienst van 24 december
19.00 uur: Vesperdienst Engel-
munduskerk.
20.00 uur: Kerstspecial Velsena-
rij.

21.00 uur: Baptistengemeente 
IJmuiden.

Vrijdag 26 december:
13.00 uur: Vesperdienst Engel-
munduskerk.
14.00 uur: Kerstspecial Velsena-
rij.
16.00 uur: Baptistengemeente 
IJmuiden.
19.00 uur: Vesperdienst Engel-
munduskerk.
20.00 uur: Kerstspecial Velsena-
rij.
22.00 uur: Baptistengemeente 
IJmuiden.

Bedreiging  
IJmuiden - Zondagavond zijn 
een 29-jarige vrouw en een 39-
jarige man uit IJmuiden in hun 
woning aangehouden, vanwe-
ge bedreiging met een vuurwa-
pen van een medewerker in een 
coffeeshop aan de Kanaalstraat, 
eerder die avond. De twee zijn 
in bewaring gesteld, samen met 
het gevonden wapen.


