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IJmuiden - Wat het geheim 
is van een gelukkig 65-ja-
rig huwelijk? ,,Dat is niet zo 
moeilijk’’, zegt bruidegom Ni-
co Ronde met een knipoog: 
,,Gewoon blijven ademen.’’ 
Maar zo simpel is het toch 
niet. Guurtje zegt serieus: 
,,Als je een verschil van me-
ning hebt moet je het oplos-
sen, niet weglopen, maar er-
over praten.’’

Guurtje Ronde-Zwart is inmid-
dels 88 jaar en haar echtgenoot 
Nico is nu 86. Zij ontmoetten el-
kaar al dansend op een straat-
feest na de bevrijding van Ne-
derland. Guurtje: ,,Ik was 21 
jaar en ging elke avond dansen. 
Straatfeesten waren er in de zo-
mer van 1945 elke dag. Jonge 
mensen van onze leeftijd kon-
den vijf jaar de deur niet uit, dus 
wij wilden wel. Op 20 augustus 
ontmoette ik Nico. Hij bracht mij 
‘s avonds naar huis. En de vol-
gende dag kwam hij mij weer 
ophalen. Zo is het begonnen.’’ 
Guurtje komt uit IJmuiden, maar 
moest in de oorlog evacueren 
naar Overveen. Nico groeide op 
in Noord-Brabant, maar kwam 
met zijn ouders in 1939 naar 
Haarlem.
Nico nam in 1946 vrijwillig 
dienst bij de Gezagstroepen. 
Daar kwam in 1947 de verplich-
te oproep voor dienst bovenop. 
Met de gedachte dat hij naar In-
dië zou gaan werd er alvast ge-

trouwd, maar Nico bleef zijn 
diensttijd in Nederland, bij het 
regiment Huzaren van Boreel. 
Omdat zo snel werd getrouwd 
en er niet veel verkrijgbaar was, 
was het een simpele ceremonie. 
Guurtje en Nico gingen vanuit 
IJmuiden op 20 december 1947 
lopend naar het stadhuis in oud-
Velsen en met de trein terug.
Zij zijn altijd in IJmuiden blij-
ven wonen, al was het op ver-
schillende adressen. Daar groei-
den ook hun drie kinderen op. 
Inmiddels hebben zij zes klein-
kinderen en zeven achterklein-
kinderen. Hun 65-jarig huwe-
lijksfeest vierden zij in Zalen-
centrum Velserduin met heel 
veel familie en vrienden om zich 
heen.

Meneer en mevrouw Ronde la-
chen wat af met elkaar. Nico 
Ronde heeft de lach aan zijn 
broek hangen. ,,Ik hou wel van 
wat fl auwekul’’, zegt hij zelf. Aan 
duur doen heeft hij een hekel. 
Beide tachtigers zijn nog be-
hoorlijk vitaal. Nico Ronde gaat 
dagelijks een rondje fi etsen. Hij 
heeft jaren bij Hoogovens ge-
werkt en bouwde in zijn vrije tijd 
miniatuurboten. Mevrouw Ron-
de gaat nog regelmatig de deur 
uit voor een rondje kienen. Brei-
en was haar grote hobby. 
Op hun trouwdag kregen zij be-
zoek van burgemeester Weer-
wind die een mooie fruitmand 
meebracht. En ook met hem 
werd heel wat afgelachen. (Ka-
rin Dekkers)

IJmuiden - Op de Planetenweg 
werd zaterdagavond om 19.20 
uur een 25-jarige vrouw uit IJmui-
den aangereden door een auto. 
De bestuurder van de auto reed 
door na de aanrijding. De vrouw 
vertelde dat zij de Planetenweg 
wilde oversteken en dat terwijl zij 
overstak een personenauto van-
uit de Pleiadenplantsoen de Pla-
netenweg kwam opgereden. On-
danks dat zij haar pas versnelde, 
werd zij toch geraakt. De vrouw 
kon ook nog vertellen dat het 

waarschijnlijk om een kleine grij-
ze personenauto ging. De vrouw 
liep letsel op aan haar enkel. De 
politie roept de bestuurder of an-
dere getuigen van het ongeval op 
zich te melden. Zij kunnen con-
tact opnemen met 0900-8844 of 
anoniem op 0800-7000.
Vorige week vond ook al een ern-
stig ongeval plaats op een zebra-
pad op de Planetenweg ( bij de 
kruisin met de Zuiderkruisstraat). 
Daarbij raakte een 79-jarige man 
ernstig gewond. 

Bestuurder rijdt door na 
aanrijding Planetenweg

7.000 euro voor de baby’s
IJmuiden - Leerlingen en het 
team van het Vellesan College 
hebben deze maand met diverse 
acties ruim 7.000 euro opgehaald 
voor Serious Request, de ac-
tie van Radio 3FM. Vorige week 
donderdag vertrok een aantal 
hoofdrolspelers met de bus naar 
Enschede om een cheque van 
7.004,22 euro aan de DJ’s in het 
Glazen Huis aan te bieden. Zij 
ondersteunen hiermee de Ro-
de Kruis-actie tegen babysterf-
te, Let’s Hear it For The Babies. 
De initiatiefnemers van de beste 
acties mochten donderdag mee 
naar Enschede. 
Er werd onder andere geld bij-
eengebracht met statiegeld, pan-
nenkoekenverkoop, koekjes en 
chocolaverkoop, een zeer kort 

kapsel van twee jongens en een 
collecte tijdens wedstrijden bij 
Telstar. 
De Vellesanactie werd gesteund 

door de gemeente Velsen, Folk-
erts Design & Printing, Deka-
Markt en Veldhuizen Intersport 
uit Beverwijk. (foto: You Tube)

Echtpaar Ronde 65 jaar getrouwd

Altijd blijven lachen
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Rode Kruis slaat 
nieuwe weg in
Velsen – Het Rode Kruis Velsen 
is een nieuwe weg ingeslagen. 
In een vergrijzende samenle-
ving blijkt het aantal hulpvra-
gen te stijgen en complexer te 
worden. Door een toenemende 
individualisering worden som-
mige mensen vergeten of bui-
tengesloten. Een aantal men-
sen weet niet op eigen kracht 
hulp te vinden. Het Nederland-
se Rode Kruis heeft daarom de 
cirkel van hulp ontwikkeld.
De afdeling Velsen van het Ro-
de Kruis heeft de eigen activi-
teiten onder de loep genomen. 
Zij hebben onderzocht wat het 
totale aanbod in Velsen voor 
kwetsbare mensen is en hoe 
organisaties zich inzetten voor 
deze doelgroep. In een nieuw 
uitgekomen rapport staat be-
schreven hoe het Rode Kruis 
Velsen zich gaat inzetten in de 
Velsense samenleving. Niet al-
le gevraagde organisaties heb-
ben meegedaan aan het onder-
zoek, maar wel voldoende om 
inzicht te krijgen in het aan-
bod. Het Rode Kruis heeft zich-
zelf de vraag gesteld of zij als 
vrijwilligersorganisatie de par-
tij zijn om hulp te bieden. Het 
antwoord is geworden dat zij bij 
een (mogelijke) noodsituatie de 
hulpverlening versterken, om-
dat dat is waar het Rode Kruis 
voor staat.

Het Rode Kruis heeft een cir-
kel van hulp ontwikkeld, waar-
bij steeds wordt bekeken of de 
activiteit binnen deze cirkel valt. 
Mensen worden voorbereid op 
een (dreigende) noodsitua-
tie en geholpen de gevolgen te 
beperken. De nazorg wordt ge-
daan tot die niet meer nodig is 
of kan worden overgedragen. 
Het Rode Kruis wil zich daarbij 
richten op mensen in een so-
ciaal isolement. In overleg met 
andere organisaties willen zij 
een papieren versie van de so-
ciale kaart van Velsen maken. 
Zij willen een sterke inzet van 
de telefooncirkel, niet alleen 
voor de veiligheid van deelne-
mers, maar ook gericht op het 
sociale aspect. Ook willen zij 
graag aansluiting bij het Maat-
jesproject en zich dan bezig-
houden met het vinden van een 
goede vrijetijdsbesteding voor  
deelnemers, waardoor mensen 
uit hun isolement gehaald kun-
nen worden. 
Het Rode Kruis Velsen vindt dat 
creatieve activiteiten in de zorg-
centra ook meer opengesteld 
moeten worden voor mensen 
uit de wijk zodat ze niet te lang 
op de wachtlijst blijven staan. 
Ook wil het Rode Kruis Velsen 
samen met andere organisaties 
activiteiten ontwikkelen om de 
doelgroep te bereiken. 

Amsterdam tegen 
komst Landal Spaardam
Regio – Amsterdam heeft zich 
uitgesproken tegen de ontwik-
keling van een bungalowpark 
bij Fort Benoorden in Spaarn-
dam. Wethouder Freek Ossel 
heeft dit standpunt uitgedragen 
in de vergadering van het Al-
gemeen Bestuur van recreatie-
schap Spaarnwoude waar hij na-
mens Amsterdam zitting in heeft.
De Partij voor de Dieren Am-
sterdam heeft zich vanaf het be-
gin verzet tegen het bungalow-
park. Esbi Bouw wil voor Landal 
Greenparks een park met 83 
bungalows op het terrein rond-
om Fort Benoorden bouwen. De 
bungalows zouden het recrea-
tieschap jaarlijks inkomsten op-
leveren, via de uitgifte van de 
grond aan pro-jectontwikkelaar 
Esbi Bouw. Wanneer het plan 
doorgang zou vinden, zou het 
bungalowpark echter deels in de 
ecologische hoofdstructuur wor-
den gebouwd.
De Partij voor de Dieren vindt dit 
onacceptabel. Daarnaast ont-
breekt maatschappelijk draag-
vlak voor de bouw van de va-
kantiewoningen bijna geheel en 
zou de ver-keersproblematiek in 
Spaarndam toenemen. Tot slot 

bleek de verwachte financiële 
opbrengst voor het re-creatie-
schap sterk tegen te vallen. Het 
recreatieschap kampt met finan-
ciële moeilijkheden en heeft de 
ko-mende jaren nieuwe bronnen 
van inkomsten nodig.
De gemeente Amsterdam heeft 
zich aanvankelijk opgesteld als 
voorstander van het bouwpro-
ject. Na druk van onder meer de 
Partij voor de Dieren stelde wet-
houder Ossel in zijn rol als alge-
meen bestuurslid van het recre-
atieschap, aanvullende eisen aan 
het plan. Het recreatieschap en 
Esbi Bouw hebben toen de kans 
ge-kregen het plan te verbete-
ren. In de optiek van het Amster-
damse college zijn beide partijen 
hier echter on-voldoende in ge-
slaagd. Daarom heeft het colle-
ge nu aangegeven tegen verde-
re doorontwikkeling van het plan 
te zijn.
Doordat Amsterdam zijn stand-
punt gewijzigd heeft, staken de 
stemmen in het recreatieschap 
en is het be-sluit aangehouden. 
De Partij voor de Dieren gaat er 
van uit dat het plan geen door-
gang zal vinden. Begin 2013 
komt er meer duidelijkheid. 

Win een etentje voor twee
Bos Vraagt! en Bos Kookt
IJmuiden - Iedere drie weken 
stelt Hans Bos van Bos Kookt! 
een vraag waarmee de lezers 
van de Jutter/de Hofgeest een 
etentje voor twee personen 
kunnen winnen in het sfeervolle 
restaurant aan de Groeneweg 
in IJmuiden. Dit is de vraag van 
week 52:

Bos informeert zijn gasten 
via Facebook en via een di-
gitale  
nieuwsbrief over zijn nieuw-
tjes zoals speciale menu’s, 
de  
borrelmiddagen (Bos Bor-
relt), nieuwe menukaart en 
bierproeverijen. Je kunt je 
aanmelden voor deze maan-
delijkse nieuwsbrief door 
een mailtje te sturen aan 
hans@boskookt.nl. De vraag 
van deze week is: Hoe heet 
de nieuwsbrief van Bos 
Kookt?

Weet jij het juiste antwoord op 

de vraag? Stuur dan voor 2 ja-
nuari een mailtje naar hans@
boskookt.nl. De winnaar krijgt 
persoonlijk bericht en kan op 
vrijdag 4, zaterdag 5 januari ko-
men eten. 
Je vindt Bos Kookt! aan de 
Groeneweg 80 in IJmuiden (te-
genover de Stadsschouwburg 
Velsen). Zie www.boskookt.nl, 
ook voor de menukaart.

Zorgleveranciers hulp 
in de huishouding
Velsen – De vier IJmondge-
meenten hebben de Europese 
Aanbesteding voor huishoude-
lijke hulp afgerond. De proce-
dure liep vertraging op door het 
kort geding dat Viva Zorggroep 
heeft aangespannen tegen de 
gemeenten. 
Viva Zorggroep verloor het kort 
geding over de tarieven, alsook 
het appèl dat zij vervolgens in 
hoger beroep aantekenden te-
gen de eerdere beslissing. De 
nieuwe overeenkomsten gaan 
per 1 januari 2013 in. De huis-
houdelijke hulp wordt in twee 
categorieën opgedeeld. In cate-
gorie 1 wordt de huishoudelijke 

hulp gegund aan: ThuiszorgIn-
Holland,
TSN Thuiszorg BV, Zorgkompas, 
Alfa&Zorg BV, ViVa!Zorggroep 
en TZorg BV. In categorie 2 voor 
huishoudelijke hulp zijn uit-
gekozen: ThuiszorgInHolland, 
TSN Thuiszorg BV, Zorgkom-
pas, Alfa&Zorg BV, De ZorgSpe-
cialist en TZorg BV. Dit betekent 
dat geen zaken meer worden ge-
daan met Omring. 
Met Viva Zorggroep wordt alleen 
nog gewerkt in categorie 1. Met 
deze bedrijven worden afspra-
ken gemaakt om cliënten hier 
niet de dupe van te laten wor-
den. (Karin Dekkers)

Nieuwjaarsduik bij 
Paviljoen Noordzee
IJmuiden aan Zee - Dinsdag 1 
januari wordt voor de 29ste keer 
de Nieuwjaarsduik, in samen-
werking met de IJRB en Unox, 
gehouden bij Paviljoen Noord-
zee. 
De aanvang is 12.00 uur, de duik 

om 13.00 uur. Deelname is gra-
tis. Na de duik ontvangt met een 
vaantje en gratis chocomel, erw-
tensoep of glühwein. De orga-
nisatie wenst een ieder een ge-
zond 2013 toe en begin daarom 
met deze verfrissende duik! 
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Donderdag 
27 december

Circus Renz t/m 6 januari, 
Veerplas, Camera Obscuraweg 
(t/o Ikea) Haarlem. Zie ook 
www.renz.nl.
Kerstvakantie activiteiten 
bij Informatieboerderij Zorg-
vrij t/m 6 januari (m.u.v. Eer-
ste kerstdag en Nieuwjaars-
dag). Zie voor actueel overzicht 
www.spaarnwoude.nl.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Café: Haarlem-
se Popscene: De Marginalen. 
21.00 uur. Toegang gratis. Klei-
ne zaal: LOS! 24.00 uur. Toe-
gang 5,-. Gratis voor studen-
ten. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 
28 december

Kidsdag (sneeuw en fun) bij 
SnowPlanet Velsen-Zuid. Van 5 
t/m 12 jaar. Van 09.00 tot 16.00 
uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Vogelraamhanger maken in 

het Pieter Vermeulen Musuem, 
Driehuizerkerkweg Driehuis. 
Vanaf 13.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Hope 
Springs’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Café: The Benelux. 
21.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 
29 december

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Wip Wollewap, tentoonstel-
ling in Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis. Van 13.00 tot 17.00 
uur. Activiteit: vogel raamhan-
ger knutselen van 13.30 tot 
14.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
The Peking Acrobats. Aanvang 
19.30 uur.
DJ Jack en Rob Zorn in Café 
IJmuiden, W. Barendszstraat 21 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Hope 
Springs’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Café: De Smet (cd-

presentatie). 21.00 uur. Toe-
gang gratis. Kleine zaal: 21.00-
04.00 uur 40 Up. Toegang 12,50. 
Café: Electric Café. 23.00-04.00 
uur. Toegang gratis.

Zondag
30 december

Poppenkastvoorstelling De 
Dieren Boerderij op Informa-
tieboerderij Zorgvrij, Genieweg 
50 Velsen-Zuid. Voor kinderen 
tussen de 2 en 8 jaar. Zie www.
spaarnwoude.nl. Toegang 5,-.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Wip Wollewap, tentoonstel-
ling in Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis. Van 13.00 tot 17.00 
uur. Activiteit: vogel raamhan-
ger knutselen van 13.30 tot 
14.30 uur.
Vogelraamhanger maken in 
het Pieter Vermeulen Musuem, 
Driehuizerkerkweg Driehuis. 
Vanaf 13.30 uur. 
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Café: Popquiz. 14.30 
uur. Toegang 10,- per team. 

Maandag 
31 december

Kidsdag (sneeuw en fun) bij 
SnowPlanet Velsen-Zuid. Van 5 
t/m 12 jaar. Van 09.00 tot 16.00 
uur.
Drankverloting bij Café 
Cheers, Kennemerlaan IJmui-
den. 14.00 uur. Oudejaarsnacht 
geopend.
Grote drankverloting bij Ca-
fé De Griffioen, Frans Naere-
boutstraat 9 IJmuiden. Aan-
vang 16.00 uur.

Van Oud naar Nieuw, Villa 
Westend, Westbroekplas Vel-
serbroek. Van 22.00 tot 04.00 
uur.
Beats for 2013, SnowPlanet 
in velsen-Zuid. Van 22.00 tot 
05.00 uur.
Flugel Firt New Years Night 
in Café Het Centrum, Kenne-
merlaan IJmuiden. Aanvang 
23.00 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Beide zalen: Pa-
tronaat Oud & Nieuw Feest! 
01.00-07.00 uur. Toegang 25,- 
vanaf 18 jaar.

Dinsdag
1 januari

Nieuwjaarsduik bij Paviljoen 
Noordzee, IJmuiden aan Zee. 
Aanvang 12.00 uur, de duik is 
om 13.00 uur. Deelname is gra-
tis.
Nieuwjaarswedstrijd bij RK-
VV Velsen in Driehuis. Pro-
gramma start om 14.00 uur.
Zanger Matt Jackson bij Ca-
fé IJmuiden, W. Barendszstraat 
21 IJmuiden. Aanvang 15.30 
uur.
Nieuwjaarsborrel bij Café De 
Griffioen, Frans Naerebout-
straat 9 IJmuiden. Aanvang 
16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Nieuwjaarsbij-
eenkomst met What The Funk. 
17.00 uur.
Happy Newyear met DJ Kees 
in Café Cheers, Kennemerlaan 
IJmuiden. Aanvang 18.00 uur.

Woensdag
2 januari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Wip Wollewap, tentoonstel-
ling in Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis. Van 13.00 tot 17.00 
uur. Activiteit: vogel raamhan-
ger knutselen van 13.30 tot 
14.30 uur.
Vergadering Wijkplatform 
Velsen-Noord in Wijksteun-
punt Watervliet, Doelmanstraat 
34 Velsen-Noord. Aanvang 
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Hope 
Springs’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
3 januari

Spelletjesmiddag in zwem-
bad De Heerenduinen, Heern-
duinweg IJmuiden. Voor kin-
deren tussen de 7 en 12 jaar. 
Aanvang 13.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Vogelraamhanger maken in 
het Pieter Vermeulen Musuem, 
Driehuizerkerkweg Driehuis. 
Vanaf 13.30 uur.
Nieuwjaarsreceptie met bin-
go voor kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 14.00 
tot 16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Dans la 
Maison’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Café: Sluwe Voszz. 
22.00 uur. Toegang gratis.Klei-
ne zaal: LOS! 24.00 uur. Toe-
gang 5,-, gratis studenten. Van-
af 18 jaar.

Verkeersdeskundige 
antwoordt bij OIG-IHD
IJmuiden - Tijdens de maande-
lijkse vergadering van de mede-
werkers van de Stichting OIG-IHD 
was op verzoek van de vrijwillige 
chauffeurs een verkeersdeskundi-
ge uitgenodigd. Twee dagen voor-
dat deze ontmoeting zou plaats-
vinden belde de verkeersdeskun-
dige echter af. 
Een telefoontje naar rijschool Van 
Sprang en Tempo gaf vervolgens 
de gewenste oplossing. In de per-
soon van Koos den Haring kwam 
er een bijzondere verkeersdes-
kundige aan het woord en kregen 

de medewerkers alle kans om hun 
vragen te stellen. Het aandachti-
ge publiek toonde aan dat de wij-
ze waarop de antwoorden werden 
gegeven beslist een toegevoeg-
de waarde was voor de kennis en 
de vaardigheid van de chauffeurs. 
Bovendien kreeg men de uitnodi-
ging om eens een kijkje te komen 
nemen in de instructiezaal van de 
opleiding. Als er een warme dou-
che zou mogen worden weggege-
ven dan zou deze dit keer beslist 
naar Koos den Haring van Van 
Sprang en Tempo zijn gegaan.

Concertorkest IJmuider 
Harmonie wijzigt koers
IJmuiden - Sinds haar oprich-
ting in 1945 richt het Concert 
Orkest van de IJmuider Harmo-
nie zich op het vertolken van 
specifieke composities voor 
harmonieorkest, met af en toe 
een uitstapje naar het lichte-
re genre van de amusements-
muziek. Onder invloed van ver-
schuivingen in de maatschap-
pelijke belangstelling voor de 
amateurmuziekbeoefening, is 
besloten de muzikale koers 
drastisch te wijzigen. De amu-
sementswaarde van het Con-
certorkest wordt het speerpunt 
van het beleid.
Dit betekent niet alleen ver-
andering van repertoire, maar 
ook zoeken naar samenwer-
king met andere beoefenaren 
van de professionele en ama-
teur kunstbeoefening (zang en 
dans) om gezamenlijk tot een 
presentatie met de beoogde 
hoge amusementswaarde te 
komen. Overigens is de IJmui-
der Harmonie hierin beslis niet 
uniek. Landelijk is veel aan-
dacht voor de metamorfose van 
de traditionele harmonie- en 
fanfarewereld. Zozeer zelfs dat 
de landelijke koepelorganisatie 

een voorzichtige start heeft ge-
maakt met het organiseren van 
concoursen voor dit soort or-
kesten.
Met de koerswijziging neemt 
het orkest tevens afscheid van 
de huidige dirigent Bert Ridder. 
Medio januari 2013 zal de mu-
zikale leiding worden overge-
nomen door Theo Bleeker die 
het orkest zal begeleiden op 
haar nieuw ingeslagen weg. 
Bleeker, zelf ooit begonnen bij 
de IJmuider Harmonie, heeft na 
zijn conservatorium opleiding 
carrière gemaakt bij de militai-
re korpsen.
Met de nieuw muzikale koers 
zal naar verwachting meer in-
teractie met publiek gaan ont-
staan met een totale podium-
presentatie inclusief ingehuur-
de artiesten. Het nieuwe amu-
sementsorkest hoopt hiermee 
niet alleen haar publiek van 
dienst te zijn maar ook nieu-
we leden naar de vereniging 
te trekken. Nog in 2013 wil 
het orkest zich in haar nieuwe 
vorm aan het publiek presen-
teren. Op dat moment zal ook 
de nieuwe naam van het orkest 
bekend worden gemaakt.

Regio – Het Leger des Heils in 
Kennemerland heeft van maan-
dag 26 november tot en met zater-
dag 1 december de jaarlijkse col-
lecte gehouden. De opbrengst van 
deze collecte was voor de regio 
Kennemerland totaal 3.735,97 eu-
ro. De regio Kennemerland is ont-
staan na een samenvoeging van 
de korpsen Beverwijk en Haar-
lem en bestaat uit de gemeenten 
Beverwijk, Castricum, Driehuis, 
Haarlem, Heemskerk, Velserbroek 
en Velsen. Het Leger des Heils wil 
iedereen die hiervoor gegeven 
heeft hartelijk bedanken Zie ook 
www.ldh-kennemerland.nl.

Opbrengst 
kerstcollecte 
Leger des Heils

IJmuiden - Vorige week maan-
dagmiddag heeft een 17-jarige 
bromfietsster op de Zeeweg ver-
wondingen opgelopen bij een 
aanrijding met een auto. De afde-
ling verkeersondersteuning is ter 
plaatse gekomen voor technisch 
onderzoek. De 17-jarige IJmuiden-
se werd met letsel aan haar hand 
vervoerd naar het ziekenhuis.

Aanrijding
met letsel



Bieb zelfstandig verder

Velsen – Op 1 januari is het 
een feit: Bibliotheek Velsen 
gaat verder als zelfstandi-
ge organisatie. Wat betekent 
dat nu eigenlijk? Wat gaat er 
veranderen en wat blijft het-
zelfde? Er is al zoveel veran-
derd, zijn er nog meer plan-
nen voor de toekomst? In 
gesprek met Martijn Mewe, 
sinds 15 mei 2011 directeur 
van Bibliotheek Velsen.

Martijn Mewe: ,,Hiervoor was ik 
secretaris van het Dutch Direc-
tors Guild, een belangenvereni-
ging voor film en televisie. Het 
werk was heel divers, van zoe-
ken naar geld voor producties 
tot lobbyen voor betere arbeids-
omstandigheden. Dat werk doe 
ik voor Bibliotheek Velsen ei-
genlijk ook. Wat er voor mij is 
bijgekomen is de interne orga-
nisatie die zijn eisen stelt. En ik 
kreeg meteen te maken met de 
plannen voor de verzelfstandi-
ging van de bibliotheek. Die la-
gen er al sinds 2009. Door de 
gemeenteraadsverkiezingen 
werden ze uitgesteld.’’

,,De reden voor de verzelfstan-
diging van de bibliotheek is 
het gegeven dat een biblio-
theek tegenwoordig geen kern-
taak meer is voor een gemeen-
te. Dankzij de gemeente Vel-
sen is dit ingewikkelde proces 
voor ons heel soepel verlopen. 
De gemeente had ervaring met 
de verzelfstandiging van Stads-
schouwburg Velsen en dat was 
merkbaar. Het proces is van al-
le kanten goed bekeken en aan-
gepakt. We krijgen nog wel een 
jaarlijkse subsidie van de ge-
meente Velsen. Ook worden we 
door de gemeente gesteund 
met het pensioengat voor on-
ze medewerkers en we krijgen 
een potje voor het weerstands-
vermogen om eventuele financi-
ele tegenvallers op te vangen.’’

,,Ook wij krijgen in 2013 te ma-
ken met bezuinigingen. Het gaat 
om een bedrag van 300.000 eu-
ro minder aan subsidie. We heb-
ben de oplossing gezocht in het 
afslanken van de organisatie en 
het uitbesteden van activitei-

ten. Door onbemande uren op 
de vroege ochtend, de komst 
van Coffee Star in IJmuiden en 
de vervroegde pensionering van 
een aantal werknemers zijn we 
terug gegaan van 47 naar 36 
vaste werknemers, in dit ge-
val van 27,5 naar 23,5 FTE’s, een 
besparing van 15 procent. Dat 
is allemaal zeer zorgvuldig ge-
gaan. Daarbij hebben de werk-
nemers een keuze gekregen 
en een goede regeling. Er zijn 
geen gedwongen ontslagen ge-
weest.’’

,,Ondanks het feit dat we min-
der medewerkers hebben, kun-
nen we als bibliotheek tegen-
woordig  toch meer bieden. Zo-
als verruimde openingstijden. 
Dat konden we realiseren door 
de selfservice, en de onbeman-
de uren aan het begin van de 
dag. Er is dan slechts één me-
dewerker aanwezig en je kunt 
je dan niet inschrijven. Alle me-
dewerkers hebben een trai-
ning gekregen zodat zij nu al-
le taken in de bibliotheek kun-
nen verrichten. In 2013 komen 
er nog meer trainingen aan. We 
moeten nog klantgerichter en 
pro-actiever inspringen op vra-
gen en wensen van bezoekers. 
Toch scoorden we qua klant-
gerichtheid van de bibliotheek 
bij de laatste metingen van het 
Burgerpanel zeer goed, zelfs 91 
procent voor klantvriendelijk-
heid. Door het nieuwe BiCatWi-
se digitale leensysteem gaan we 
nauwer samenwerken met an-
dere bibliotheken in de IJmond. 
Leden krijgen een nieuwe pas 
en er komen meer digitale mo-
gelijkheden.’’

,,Sinds juni hebben we Coffee 
Star in huis in IJmuiden. Ieder-
een kan binnenlopen voor een 
kopje koffie of een lunch. Dat 
levert meer aanloop op. Soms 
mopperen mensen dat ze bo-
ven geen koffie meer kunnen 
krijgen, maar iedereen mag zijn 
kopje koffie ook boven opdrin-
ken, tussen de boeken. Door de 
horeca uit te besteden kunnen 
onze medewerkers zich meer 
richten op bibiotheekwerk-
zaamheden.’’

,,De bibliotheek wil meer activi-
teiten ontplooien op het gebied 
van informatie en literatuur. Zo 
willen we nog meer met basis-
scholen ondernemen. We on-
derzoeken momenteel de mo-
gelijkheid scholen een eigen 
collectie te bieden, zowel met 
boeken als digitaal. Iets anders 
wat we samen met bibliotheek 
Haarlemmermeer onderzoeken 
zijn educatieve programma’s 
met leesconsulenten van de 
bibliotheek die samenwerken 
met een leescöordinator van 
scholen. Ook werken we sa-
men met Stichting Welzijn Vel-
sen in Velserbroek, in 2013 zul-
len we op dat gebied nog meer 
kunnen doen, ook met buurt-
huizen. Dan gaan we ook nog 
samenwerken met culturele 
organisaties in Velsen, hierover 
was op 15 december een poli-
tiek café.’’

,,We willen meer naar de men-
sen toe. Daarom zijn we in ge-
sprek met Kennemerhave voor 
een anti-kraak locatie in Vel-
sen-Noord, tot we in de nieu-
we Mel terecht kunnen. Ook 
werken we aan een nieuwe 
mobiele collectie voor oude-
ren, zieken en gehandicapten. 
Met een bus van Zorgbalans 
gaan we langs de zorgcen-
tra. Daar willen we meer gaan 
bieden, bijvoorbeeld een voor-
leesmoment voor demente-
ren en workshops over ‘media-
wijsheid’ voor ouderen. Wat we 
ook al jarenlang buiten de bi-
bliotheek doen is de Strandbi-
bliotheek. Daarover gaan we in 
februari sponsors zoeken. Vol-
gens die formule willen we ook 
in andere wijken een uitleen-
punt openstellen, mogelijk met 
‘bookcrossing’ waarbij je ook je 
eigen boeken kunt omruilen.’’

,,Het geven van informatie zien 
wij ook als een taak van de bi-
bliotheek. In de hal van de bi-
bliotheek van IJmuiden vind 
je VVV-informatie. Nieuw is 
dat wij samen met Bibliotheek 
IJmond Noord ook een Uitpunt 
worden van de website Uit in 
Noord-Holland met een zuil 
met regionale informatie, Uit 
in IJmond, waarop het regio-
nale aanbod van evenemen-
ten te vinden is. Als bibliotheek 
houden wij regelmatig bijeen-
komsten, niet alleen over lezen, 
maar bijvoorbeeld ook over ga-
meverslaving.’’

,,Door de techniek en bepaal-
de ontwikkelingen zal steeds 
meer mogelijk worden, ook 
op leesgebied. We denken bij-
voorbeeld aan het uitlenen van 
e-readers. Apps die waarschu-
wen als je leenperiode afloopt 
is nog maar een mogelijkheid 
die binnen ons bereik ligt. De 
kerntaak zal echter wel blijven: 
literatuur, informatie en educa-
tie.’’ (Karin Dekkers)

Fraaie stillevens op 
Buitenplaats Beeckestijn
Velsen-Zuid - Op 20 janua-
ri opent Buitenplaats Beeckestijn 
in Velsen-Zuid een tentoonstel-
ling met zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ 
stillevens. Met werk van onder an-
dere Blommers/Schumm, Rob Bir-
za, Pieter Boel (1622–1674), Elias 
van den Broeck (1649/50–1708), 
Jacques de Claeuw (1623–1694), 
Edwin Deen, Elspeth Diederix, Ger 
van Elk, Jacob Gillig (1636-1701), 
Jan Davidsz de Heem (1606–
1684), Matthijs Immink/Nathalie 
Faber, Richard Kuiper, Krista van 
der Niet, Scheltens & Abbenes, 
Frans Snijders (1579–1657), Nien-
ke Sybrandy, Michael Raedecker 
(o.v.), Diana Scherer. Hoe wordt 
het klassieke genre ‘stilleven’ ge-
bruikt door hedendaagse kunste-
naars, en hoe verhoudt hun werk 
zich tot de Hollandse 17e eeuwse 
werken in dit genre?
Deze tentoonstelling wordt de eer-

ste in een reeks van exposities 
waarin de rijke cultuurhistorie en/
of bijzondere tuinen van Beeckes-
tijn de inspiratie vormen. Beeckes-
tijn is één van de weinige in zijn 
geheel bewaard gebleven gro-
te buitens, die aan de duinrand in 
Kennemerland werden gesticht als 
zomerverblijven van Amsterdamse 
regenten. Openingstijden: 20 janu-
ari tot en met 17 maart. Donder-
dag tot en met zondag van 11.00 
tot 16.00 uur. In samenwerking 
met Kunsthandel P. de Boer en 
Pieter Vermeulen Museum. Mede 
mogelijk gemaakt door Vereniging 
Hendrick de Keyser en de Vrien-
den van Beeckestijn. Met dank 
aan: Galerie Diana Stigter, Galerie 
Martin van Zomeren, Grimm Gal-
lery, Look for Art Gallery, Ministe-
rie van Buitenlandse Zaken, Wil-
lem Baars Projects en alle deelne-
mende kunstenaars.

Tweede test nieuw type 
hoogoven succesvol
IJmuiden - De tweede test om 
met een nieuw type hoogoven 
ruwijzer te maken is succes-
vol verlopen, zo luidt de conclu-
sie nadat de proef met de zoge-
naamde HIsarna-installatie bij Ta-
ta Steel in IJmuiden begin deze 
maand is afgesloten. ,,We zijn er-
in geslaagd om te laten zien dat 
het mogelijk is om in deze proef-
installatie gedurende langere tijd 
ruwijzer te maken. Het unieke van 
deze installatie is gelegen in het 
feit dat kookskolen en ijzererts 
niet eerst hoeven worden voor-
bewerkt. Ze kunnen rechtstreeks 
worden ingezet”, aldus projectlei-
der Koen Meijer van Tata Steel. 
,,De doelstelling was om minimaal 
8 tot 12 uur op 80 procent van 
de productiecapaciteit te draaien 
en dat hebben we meer dan ge-
haald. In de laatste week hebben 
we zelfs op 100 procent van de 
capaciteit gedraaid. De samen-
werking met de andere partners 
in dit project verliep uitstekend. Er 
was veel synergie tussen de me-
dewerkers van de verschillende 
Europese staalbedrijven, die nor-

maalgesproken elkaars concur-
renten zijn. De volgende stap is 
het zorgvuldig analyseren van alle 
gegevens. Op basis daarvan wor-
den er in 2013 eventueel verbe-
teringen aangebracht aan de in-
stallatie en zal er nog een derde 
proef plaatsvinden. Als die ook 
succesvol verloopt, gaan we over 
naar de volgende fase van dit pro-
ject: opschaling naar een vijf maal 
zo grote proefinstallatie”, zo stelt 
Meijer. 
Als dit project slaagt, kan over tien 
tot twintig jaar staal worden ge-
maakt met zo’n 20 procent minder 
CO2-uitstoot, doordat voorbewer-
king van kookskolen tot cokes en 
ijzererts tot sinter (luchtige brok-
ken) of pellets (knikkers) niet lan-
ger nodig is om ruwijzer te ma-
ken. Deze productiestap kan dan 
worden uitgefaseerd.
HIsarna wordt financieel onder-
steund door de Europese Unie en 
het Ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie. 
De doorbraaktechnologie achter 
HIsarna is deels bij Tata Steel in 
IJmuiden bedacht.
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Stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer 
voor 7 januari 2013 naar Weekblad De Jutter & 
De Hofgeest, Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden 
of mail uw oplossing naar: info@jutter.nl met 
vermelding van uw telefoonnummer. 
Maximaal één inzending per adres.

Puzzel mee 
en win leuke 
Prijzen

  

Heerenduinweg 6, IJmuiden
Tel. 0255-531888

zwembad
De Heerenduinen Marktplein 56, 

1972 GC, IJmuiden
tel. 0255 537590

Kennemerlaan 96
 517494    IJmuiden
www.jackyhart.nl

Plein 1945 nr.52, IJmuiden, 
T (0255) 515477

www.vandeldenmode.nl

Heuvelweg 6-8, 
1981 LV Velsen-Zuid. 
Tel: 0255-545848. 

  

  

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

  

4 gratis 
entreebewijzen

Cadeaubon 
t.w.v. 20 euro

Cadeaubon 
t.w.v. 25 euro

Piste toegang voor 
2 personen t.w.v. 76 euro

Cadeaubon 
t.w.v. 20 euro

Cadeaubon 
t.w.v. 20 euro

Prijswinnaars bij 
De Vuurwerkwinkel
Velserbroek - Op maandag 17 
december stelde Tuinsuper de 
showroom van De Vuurwerkwin-
kel aan de Mandenmakerstraat 
15 in Velserbroek weer open 
voor het publiek. 
Afgelopen zaterdag had De  
Vuurwerkwinkel een extra  fees-
telijk tintje, omdat de prijsuit-
reiking plaats vond van de lo-
terij die Tuinsuper organiseer-
de onder haar klanten van 2011. 
Uit de genummerde bestellijsten 
die mensen vorig jaar inleverden, 
werden er drie getrokken. De-
ze drie gelukkige winnaars kre-
gen een vuurwerkbon voor een 
vuurwerkpakket  ter waarde van 
vijftig euro. Natuurlijk waren ze 
daarmee zeer in hun nopjes. Dit 
jaar wordt opnieuw zo’n loterij 
georganiseerd. 
Evenals de voorgaande twintig 
jaar staan Piet Nijssen en zijn 
medewerkers bij De Vuurwerk-
winkel klaar om de jaarwisse-
ling voor iedereen tot een kleur-
rijk feest te maken. Het is heel 
gemakkelijk voor de klanten om 
online te bestellen op Tuinsu-
per.com. Daar zijn ook de ope-
ningstijden van de showroom te 

vinden. Natuurlijk kunnen men-
sen voor een persoonlijk advies 
langskomen aan de Manden-
makerstraat 15. In de showroom 
kan via een videopresentatie al 
het vuurwerk bekeken worden, 
inclusief een veiligheidsinstruc-
tie. Nieuw in de collectie zijn de 
Powerboxen. Deze Powerboxen 
zijn een vuurwerkshow op zich! 
Ook is de Drgn-serie verder uit-
gebreid. Piet Nijssen merkt dat 
ook dit jaar het siervuurwerk 
weer het meest besteld wordt. 
Topper bij de jeugd is de echte 
Flower Thunder  die dit jaar als 
meest verkochte artikel naar vo-
ren komt.
Wie verstandig is schaft voor Ou-
dejaarsdag aanbreekt een speci-
ale vuurwerkbril aan. Bij DeVuur-
werkwinkel worden TNO-goed-
gekeurde exemplaren in twee 
maten verkocht voor nog geen 
twee euro. Soms is het nog niet 
eens nodig voor het eigen afge-
stoken vuurwerk, maar ter be-
scherming tegen wat andere 
mensen in de buurt zoal afste-
ken. Veiligheid gaat ook op de 
laatste dag van het jaar voor al-
les.

Frisse midwinterduik
IJmuiden - Vrijdag werd in 
Zwembad de Heerenduinen een 
midwinterduik gehouden in het 
buitenbad. Onder andere de les-
kinderen van de IJmuider Red-
dingbrigade gingen ijsblokjes 

duiken. Na de frisse duik was er 
warme chocolademelk met spe-
culaas in de koek en zopietent. 
Volgend jaar wordt het evene-
ment in de kerstvakantie gehou-
den. 

Onrust over 
ontslagen
bij HVC
Velsen – Onafhankelijk ge-
meenteraadslid Beryl Dreijer 
heeft aan het college van Velsen 
vragen gesteld over het mogelijk 
ontslag van voormalig ReinUnie-
medewerkers bij de Huisvuilcen-
trale, HVC. Bij de overname van 
ReinUnie zijn afspraken gemaakt 
over onder meer werkgaran-
tie. Nutsbedrijf HCV wil voor 58 
miljoen investeren in een nieu-
we overname, tegelijkertijd zou-
den 110 mensen hun baan drei-
gen te verliezen. De IJmondge-
meenten zijn aandeelhouder van 
HVC. Burgemeester en wethou-
ders van Velsen laten weten be-
kend te zijn met de onrust onder 
het personeel en de actiedrei-
ging. Er zou volgens hen geen 
sprake zijn van het verbreken 
van met de gemeente gemaak-
te afspraken. Wel wordt momen-
teel met de vakbonden en HVC 
over het sociaal plan gesproken, 
met name over werkgarantie en 
werkplaatsgarantie. De gemeen-
te Velsen is hierin geen partij. 
HVC verwacht hier in goed over-
leg uit te komen. Wat betreft de 
nieuwe overname zullen HVC en 
de vakbonden samen de kaders 
voor de afvloeiing van personeel 
bepalen. Het college zegt zeer 
tevreden te zijn over de over-
eenkomsten met HVC. Het eni-
ge wat minder tot tevredenheid 
stemt is het hoge ziekteverzuim 
bij HVC inzameling wat momen-
teel speelt. Wat betreft de over-
name van Stadsverwarming Pur-
merend laat het college we-
ten dat HVC de overname van-
uit bedrijfskundig oogpunt ver-
richt en de personeelskosten wil 
afstemmen op de hoeveelheid 
werk. AIJZ, Afvalschap IJmond 
en Zaanstreek, waarin ook de 
IJmondgemeenten zitting heb-
ben, hebben overigens tegen de 
overname van Stadsverwarming 
Purmerend gestemd.

IJmuiden – Raadslid Johan van 
Ikelen van Velsen Lokaal heeft 
onlangs raadsvragen gesteld aan 
het college over de opslag van 
bouwmaterialen aan het Moer-
bergplantsoen. Er was daar lan-
ge tijd sprake van een bouwop-
slag, terwijl de werkzaamheden 
aan dat deel van het plantsoen al 
waren afgerond. Het college van 
B&W antwoordde dat het bouw-
materiaal inmiddels is opgeruimd 
door Dura Vermeer. Het college 
heeft de bouwopslag toegestaan 
omdat er gewerkt werd aan de 
riolering in deze omgeving. Ook 
dat is inmiddels klaar, zodat de 
opslagplaats niet meer nodig is. 
Overigens zal eind dit jaar wor-

den gestart met de bouw van 28 
hofwoningen aan het Moerberg-
planstoen. Daarom wordt hier 
een bouwterrein met ketenpark 
ingericht.
Er wordt gestart met het aan-
brengen van de riolering naast 
de Vomar en de inrichting van 
het park vanaf de Vomar tot aan 
de bouwplaats. Pas na afronding 
dit project kan het Moerberg-
plantsoen volledig worden afge-
rond. Men verwacht dat het in-
richten van het park in het eer-
ste kwartaal van 2014 gereed zal 
zijn. Voor het noordelijk deel van 
het Gijzenveltplantsoen is nog 
niet duidelijk wanneer er ge-
bouwd wordt.

Tijdelijke bouwopslag
is opgeruimd

Velsen-Noord – B&W van de 
gemeente Velsen zijn druk be-
zig met overleg over uitgifte van 
het kadeterrein Grote Hout. Eind 
2011 is afgesproken dat er tot 
eind 2012 de tijd zou worden ge-
nomen om hiervoor een haven-
bedrijf te vinden die de kade gaat 
exploiteren. Als deze partner dan 
niet zou zijn gevonden zou het de 
ontwikkeling van de kade moe-
ten worden heroverwogen. Mo-
menteel zijn de overleggen met 
publieke havenbedrijven verge-
vorderd en in een cruciale fa-
se. Daarom heeft het college be-
sloten om de af te wijken van de 
deadline van 2 januari 2013. Zo 
kort mogelijk na de jaarwisseling 
zal men uitsluitsel geven over het 
resultaat van de overleggen.

Kade Grote 
Hout krijgt 
meer tijd
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KERST PUZZEL

Horizontaal
1. openstaande betrekking; 7. Europese hoofdstad; 13. korte
hevige wervelwind; 14. reisdocument; 15. windrichting (afk.); 17.
deel van bijenkorf; 19. schriftelijk bewijsstuk; 21. rondedans; 23.
stuk of defect; 24. laatstleden (afk.); 25. de onbekende (Lat.
afk.); 26. gesloten glazen veranda; 27. titanium (scheik. afk.); 28.
voormalige Nederlandse koningin; 30. een bepaalde smaak; 32.
in memoriam (afk.); 33. dicht oerwoud; 35. land in Azië; 39.
welgevallig (mooi); 42. schip der woestijn; 45. uitroep van pijn;
46. zuidvrucht; 48. algemene kiosk onderneming (afk.); 49.
meisjesnaam; 51. muzieknoot; 52. luide woordentwist; 55. breed
(weids); 57. zwaardwalvis; 59. briefomslag; 62. aardkluit; 63.
ontvangtoestel; 65. aangesloten bij een vereniging; 66.
gewrichtsaandoening; 70. Deense munt; 71. bloeimaand; 72.
land in het oosten van Afrika; 76. Frans lidwoord; 77. halfbloed;
79. soort leder; 82. aanspreektitel voor een koning; 84. zink
(scheik. afk.); 85. invetten (oliën); 88. bloemsoort; 90. smalle
doorgang (nauwte); 92. doorgestikte deken; 95. internationaal
autokenteken Israël; 96. deel van boom; 98. alvorens; 99.
dapperheid; 101. oosterlengte (afk.); 102. Nederlandse rivier;
103. geld terzijde leggen; 106. mager (fragiel); 109. land in Azië;
111. schil (huid); 112. gewicht; 113. botermals (donzig); 115.
lokspijs; 116. stek (twijg); 117. windrichting (afk.); 119. lofschrift;
121. nachtroofvogels; 123. deel van gelaat; 125. deel van thee-
servies; 126. Russisch snaarinstrument; 127. briljant (fenome-
naal).

Verticaal
1. zangvogel; 2. Poolse componist; 3. als onder (afk.); 4. soort
duif; 5. United States of America (afk.); 6. Europees land; 7.
kolder (gekte); 8. raad van toezicht (afk.); 9. middagslaapje; 10.
centraal station (afk.); 11. jongensnaam; 12. (ver)bond; 16.
aanleg (aard); 18. bergweide; 20. keel-, neus- en oorheelkunde
(afk.); 22. plaats in Gelderland; 29. honingdrank; 31. eikenschors
van schors ontdoen; 33. hondachtig roofdier; 34. weddenschap;
36. zonder eergevoel; 37. paraplu (afk.); 38. schaapkameel; 39.
drinkgeld; 40. binnenvaartuig; 41. iemand die stoffen schei-
kundig onderzoekt; 43. afgemat; 44. deel van Noord-Europa; 47.
gebergte in Zwitserland; 50. allemaal; 53. zangstem; 54. doping
bij o.a. wielrennen (afk.); 56. Nederlandse prinses; 58. novelle
(proza); 60. Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven
(afk.); 61. vod; 64. flesafsluiting; 67. tramgarage; 68. voormalig
tv-programma van Jan Lenferink; 69. heilige; 73. toespraak; 74.
deel van boom; 75. vrouwelijk lastdier; 78. stoom (wasem); 80.
voetbalstadion van Ajax; 81. plaats in Australië; 83. honingbij; 86.
een dorp in de gemeente Ooststellingwerf; 87. bolgewas (kleine
ui); 89. kever; 91. Engelse jenever; 93. uitvinder van de gloei-
lamp; 94. wijnhuis (café); 97. plaats in Drenthe; 100. mens
(Indisch); 102. werklust; 104. automatische halve overweg-
bomen (afk.); 105. lastdier; 107. hoes (foedraal); 108. hoffeest;
110. koraaleiland; 114. gevangenverblijf. 118. maanstand (afk.);
120. gewijzigde aansprakelijkheid (afk.); 122. persoonlijk voor-
naamwoord; 124. onzes inziens (afk.).
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KERST PUZZEL

Horizontaal
1. openstaande betrekking; 7. Europese hoofdstad; 13. korte
hevige wervelwind; 14. reisdocument; 15. windrichting (afk.); 17.
deel van bijenkorf; 19. schriftelijk bewijsstuk; 21. rondedans; 23.
stuk of defect; 24. laatstleden (afk.); 25. de onbekende (Lat.
afk.); 26. gesloten glazen veranda; 27. titanium (scheik. afk.); 28.
voormalige Nederlandse koningin; 30. een bepaalde smaak; 32.
in memoriam (afk.); 33. dicht oerwoud; 35. land in Azië; 39.
welgevallig (mooi); 42. schip der woestijn; 45. uitroep van pijn;
46. zuidvrucht; 48. algemene kiosk onderneming (afk.); 49.
meisjesnaam; 51. muzieknoot; 52. luide woordentwist; 55. breed
(weids); 57. zwaardwalvis; 59. briefomslag; 62. aardkluit; 63.
ontvangtoestel; 65. aangesloten bij een vereniging; 66.
gewrichtsaandoening; 70. Deense munt; 71. bloeimaand; 72.
land in het oosten van Afrika; 76. Frans lidwoord; 77. halfbloed;
79. soort leder; 82. aanspreektitel voor een koning; 84. zink
(scheik. afk.); 85. invetten (oliën); 88. bloemsoort; 90. smalle
doorgang (nauwte); 92. doorgestikte deken; 95. internationaal
autokenteken Israël; 96. deel van boom; 98. alvorens; 99.
dapperheid; 101. oosterlengte (afk.); 102. Nederlandse rivier;
103. geld terzijde leggen; 106. mager (fragiel); 109. land in Azië;
111. schil (huid); 112. gewicht; 113. botermals (donzig); 115.
lokspijs; 116. stek (twijg); 117. windrichting (afk.); 119. lofschrift;
121. nachtroofvogels; 123. deel van gelaat; 125. deel van thee-
servies; 126. Russisch snaarinstrument; 127. briljant (fenome-
naal).

Verticaal
1. zangvogel; 2. Poolse componist; 3. als onder (afk.); 4. soort
duif; 5. United States of America (afk.); 6. Europees land; 7.
kolder (gekte); 8. raad van toezicht (afk.); 9. middagslaapje; 10.
centraal station (afk.); 11. jongensnaam; 12. (ver)bond; 16.
aanleg (aard); 18. bergweide; 20. keel-, neus- en oorheelkunde
(afk.); 22. plaats in Gelderland; 29. honingdrank; 31. eikenschors
van schors ontdoen; 33. hondachtig roofdier; 34. weddenschap;
36. zonder eergevoel; 37. paraplu (afk.); 38. schaapkameel; 39.
drinkgeld; 40. binnenvaartuig; 41. iemand die stoffen schei-
kundig onderzoekt; 43. afgemat; 44. deel van Noord-Europa; 47.
gebergte in Zwitserland; 50. allemaal; 53. zangstem; 54. doping
bij o.a. wielrennen (afk.); 56. Nederlandse prinses; 58. novelle
(proza); 60. Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven
(afk.); 61. vod; 64. flesafsluiting; 67. tramgarage; 68. voormalig
tv-programma van Jan Lenferink; 69. heilige; 73. toespraak; 74.
deel van boom; 75. vrouwelijk lastdier; 78. stoom (wasem); 80.
voetbalstadion van Ajax; 81. plaats in Australië; 83. honingbij; 86.
een dorp in de gemeente Ooststellingwerf; 87. bolgewas (kleine
ui); 89. kever; 91. Engelse jenever; 93. uitvinder van de gloei-
lamp; 94. wijnhuis (café); 97. plaats in Drenthe; 100. mens
(Indisch); 102. werklust; 104. automatische halve overweg-
bomen (afk.); 105. lastdier; 107. hoes (foedraal); 108. hoffeest;
110. koraaleiland; 114. gevangenverblijf. 118. maanstand (afk.);
120. gewijzigde aansprakelijkheid (afk.); 122. persoonlijk voor-
naamwoord; 124. onzes inziens (afk.).



Velsen-Noord - Het Wijkplat-
form Velsen-Noord vergadert 
op woensdagavond 2 januari om 
20.00 uur in Wijksteunpunt Wa-
tervliet, Doelmanstraat 34.

Wijkplatform 
Velsen-Noord

Velsen-Zuid – Zaterdag 22 de-
cember was er het kerstvlees-
toernooi voor de klootschieters 
van Full Speed. Drieëntwintig  le-
den deden aan dit evenement 
mee. Er werd een aparte route 
gemaakt en ieder kreeg een pak-
je vlees, deels vers, deels inge-
vroren, waardoor de houdbaar-
heidsdatum ook opschuift. Het 
weer was druilerig maar te doen. 
Team 6 met Willem K., Randy en 
Jan St. werd eerste met 75 scho-
ten en 48 meter. Team 4 met Ton, 
Lina, Raymond en Dirk werd 
tweede met 82–44. Team 2 met 
Bertus, Bertie, Elly en Joke werd 
derde met 83–48. Team 1 met As-
trid, Gerda, Sander en Harm werd 
vierde met 91–5. Team 5 met Rob, 
Ina, Nico en Jan Sch. werd vijfde 
met 92–20. Team 3 met Lia, Cor-
ry, Willem P. en Dries werd zesde 
met 105–14. Op de agenda staat 
niets, en in het nieuwe jaar is de 
eerste activiteit de kienavond za-
terdag 9 maart 2013. Bel voor 
info Harm Jongman, telefoon 
0255–514780, of Ton Boot, tele-
foon 0255–510085. Zie ook www.
svfullspeed.nl.

Klootschieten

DCIJ-nieuws
Veel strijd, maar
weinig beslissingen
IJmuiden - In de onderlinge com-
petitie van de ‘Damclub IJmuiden’ 
is het dringen om de topposities 
te verkrijgen. Wedstrijdleider Cees 
Pippel was er ook nu weer in ge-
slaagd een programma samen te 
stellen waarbij de krachtsverschil-
len niet immens groot waren. Pip-
pel zelf zette zich tegenover de 
koploper Jesse Bos. Beiden stre-
den fel op winst maar van krachts-
verschil was nauwelijks sprake. 
Met verve werden de nieuwste va-
rianten beproefd. De spelers wa-
ren echter goed op de hoogte van 
de vele mogelijkheden en kon-
den geen winnend voordeel beha-
len. Een deling van de punten was 
de terechte uitslag. Willem Winter 
wilde, na een wat magere perio-
de, wel weer eens winnen. Tegen 
Jan Maarten Koorn rechte hij de 
rug en behaalde een fraaie winst. 
Casper Remeijer kwam eveneens 
tot winst. Koop de Vries kwam te-
gen de agressieve aanpak van Re-
meijer nauwelijks tot adequaat te-
genspel. Een verdiende en over-
tuigende winst voor de voormali-
ge clubkampioen. Joop Wind leek 
ook lange tijd op winst te staan.In 
het afspel echter slaagde Jacque-
line Schouten erin om alsnog re-
mise te maken. Voor Martin van 
Dijk liep het bepaald niet op rol-

letjes. Cees van der Vlis beet zich 
vast in de partij en kwam tot een 
gelijkwaardige puntendeling. 
Nicole Schouten (foto) die al ja-
renlang deel uitmaakt van het trai-
nersteam dat wekelijks de jeugd 
wegwijs maakt in de schoonheid 
van het spel was geenszins van 
plan te wijken voor de listen en la-
gen die Leo Binkhorst haar voor-
schotelde. Integendeel met uiterst 
risicovol spel behaalde zij een ver-
dienstelijke remise. Oud-strijders 
Piet Kok en Jan Apeldoorn ken-
nen elkaar van haver tot gort. Het 
wordt voor beiden lastig om te 
winnen. Ook nu weer viel er een 
deling van de punten te noteren.

Kom eens langs
bij Tweede Kans
Velsen-Noord - Sinds korte tijd 
is tweedehands kleding- en kof-
fiehuisje de Tweede Kans ge-
opend aan het Stratingplantsoen 
in Velsen-Noord.
Het winkeltje was tot nu toe nog 
niet zo goed zichtbaar. Have-
laar reclame uit Uitgeest bood 
uitkomst; Guido Havelaar ont-
wierp een prachtig reclamebord 
voor boven de entree. De Twee-
de Kans is een onderdeel van 
het project Totaal Jezelf, waar-
bij uitkeringsgerechtigden wor-
den uitgenodigd zich in te zetten 
voor de wijk. De inkomsten van 

het winkeltje vloeien terug in het 
project, dus in de wijk. De prijzen 
van kleding in het winkeltje zijn 
zeer laag, om rekening te hou-
den met eenieder met een kleine 
beurs. Op zoek naar een leuk ca-
deautje? Voor kleine prijzen zijn 
onder andere originele decora-
ties van mozaïek te koop. Tijdens 
de kerstvakantie is de Tweede 
Kans gesloten, vanaf de twee-
de week van januari zijn de ope-
ningstijden van dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 14.00 
uur. Meer weten? Buurtcentrum 
de Mel, telefoon 0251-210050.

Nieuwjaars-
receptie in
De Brulboei
IJmuiden - In buurthuis De Brul-
boei krijgen kinderen van 4 tot 
en met 12 jaar een eigen Nieuw-
jaarsreceptie met bingo! Op don-
derdag 3 januari zijn zij welkom 
van 14.00 tot 16.00 uur. De kin-
deren die nog niet kunnen lezen, 
graag met begeleiding. Er zijn na-
tuurlijk leuke prijzen en ook  hap-
jes en drankjes voor de kinderen. 
Entree 1,50 euro. Buurthuis De 
Brulboei, Kanaalstraat 166, IJmui-
den, telefoon 0255 510652.

IJmuiden - De politie is vorige 
week maandag rond 17.15 uur 
naar de Zuiderkruisstraat/Pla-
netenweg gegaan, waar een on-
geval had plaatsgevonden tus-
sen een voetganger en een au-
to. De 56-jarige automobilist had 
de 79-jarige voetganger vermoe-
delijk te laat gezien. De 79-jari-
ge Ijmuidenaar, die bij het over-
steken over het zebrapad liep, 
werd met ernstig letsel naar het 
ziekenhuis gebracht. De afdeling 
Verkeersondersteuning heeft 
een onderzoek ingesteld naar de 
toedracht van de aanrijding.

Man (79) 
ernstig gewond

Obelisk bij OIG-IHD
IJmuiden - Woensdagavond 19 
december 2012 werd het jaarlijks 
Kerstfeest voor de gasten van de 
Stichting OIG-IHD weer gehou-
den in het gebouw De Abeel in 
de Abelenstraat. 
De inschrijving liet al zien dat er 
een grote opkomst te verwach-
ten was en bovendien had dit 
jaar het koor Obelisk haar toe-
zegging gegeven om dit geza-
menlijke feest extra glans te ge-
ven. 
Met de zeven busjes van OIG-
IHD verzorgden de medewer-
kers/chauffeurs het ophalen en 
terugbrengen van de gasten. 
Bij aankomst werden de gasten 
onthaald op koffie met krenten-
brood en tijdens de avond wer-

den zij voorzien van een drank-
je en een hapje. Met de aanwe-
zigheid van het voltallige koor 
Obelisk ontstond er een boeien-
de, sfeervolle avond. Dankzij de 
voortreffelijke dirigent Cynthia 
Verboom, met de muzikale on-
dersteuning van Linda en Edwin 
Lucassen, werd er een program-
ma opgevoerd dat door de gas-
ten ademloos werd gevolgd. 
Aan de uitnodiging aan de gas-
ten om mee te zingen of te dan-
sen werd gretig gehoor gegeven. 
De inspirerende wijze waarop 
dit koor het repertoire uitvoerde, 
was voor de gasten en de me-
dewerkers een waardevolle be-
leving en werd ervaren als een 
sfeervol Kerstfeest 2012.

Debutanten op Tata 
Steel Chess Tournament
IJmuiden - Aan de Groot-
meestergroep C van het Ta-
ta Steel Chess Tournament 
doen in 2013 liefst negen de-
butanten mee. De organisa-
tie heeft inmiddels dertien 
van de veertien spelers vast-
gelegd. De uitnodiging voor 
de veertiende speler is gere-
serveerd voor de winnaar van 
het Groningen Open, dat van 
19 tot en met 30 december 
2012 plaatsvindt. Het jaarlijk-
se schaakfestival in Gronin-
gen viert net als het Tata Steel 
Chess Tournament een lus-
trum (de toernooien bestaan 
respectievelijk 50 en 75 jaar).
Met de komst van de debu-
tanten Krikor Mekhitarian 
(Brazilië) en Fernando Peral-
ta (Argentinië) is het Zuid-
Amerikaanse continent goed 
vertegenwoordigd. Het is al-
weer enige tijd geleden dat 
er schakers uit dit wereld-
deel aan het Tata Steel Chess 
Tournament deelnamen. 
Een andere opmerkelij-
ke nieuwkomer is de jonge 
grootmeester Salem Saleh, 
afkomstig uit de Verenigde 
Arabische Emiraten, niet be-
paald een land met een rijke 
schaaktraditie.
De zes overige debutanten 

zijn Igor Betinsky (gepro-
moveerd uit de tienkampen 
2012), de Italiaan Sabino Bru-
nello, de jonge IJslander Hjör-
var Steinn Gretarsson en de 
Nederlanders Twan Burg, Da-
vid Klein en Miguoël Admi-
raal. 
De laatste plaatste zich als 
beste Nederlander via het 
Cultural Village Toernooi, dat 
in november in Wijk aan Zee 
werd gespeeld. Admiraal is 
woonachtig in Velserbroek, 
waarmee het TSCT een regi-
onale speler mag begroeten.
Onderhandelingen met twee 
andere rechthebbenden in 
de Grootmeestergroep C lie-
pen spaak. Met BDO-winnaar 
Yaroslav Zherebukh kwam de 
organisatie niet tot financië-
le overeenstemming, terwijl 
CVT-winnaar Rozentalis in ja-
nuari tot zijn spijt verhinderd 
is. De nummers twee in de-
ze toernooien (respectieve-
lijk Burg en Brunello) hebben 
hun plaatsen ingenomen.
Het 75e Tata Steel Chess 
Tournament vindt plaats 
van 11 tot en met 27 januari 
2013 in sporthal De Moriaan 
in Wijk aan Zee. De toegang 
voor het publiek is gratis. Zie 
ook www.tatasteelchess.com.
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Wind in de rug voor Velsen-Noord
Velsen-Noord – De afgelopen 
jaren is enorm veel gebeurd in 
Velsen-Noord. Positieve zaken 
zoals de stichting van Vrien-
den van Velsen-Noord, de op-
levering van het gerenoveerde 
Wijkeroogpark en de effecten 
van het project Frisse wind in 
Velsen-Noord. Maar bijna een 
jaar geleden verwoestte een 
brand buurtcentrum De Mel. 
Door snel reageren is deze 
ramp omgezet in een nieuwe 
kans: samenvoeging van het 
nieuw te bouwen buurtcen-
trum met de plannen voor de 
brede school. Een gesprek met 
wijkwethouder Robert te Beest 
en directeur stichting Welzijn 
Velsen, Allart van Deventer.

Wat wethouder Te Beest en direc-
teur Van Deventer meteen kwijt 
willen is dat er veel meer men-
sen en organisaties actief be-
zig zijn met de ontwikkelingen 
in Velsen-Noord dan zij zelf. In 
de eerste plaats hebben zij het 
dan over de inwoners en onder-
nemers van Velsen-Noord, die zo 
betrokken zijn dat zij bij elk plan 
en bij elke gebeurtenis de han-
den uit de mouwen steken om 
van een niet ideale situatie iets 
moois te maken. Jarenlang werd 
Velsen-Noord toch een beetje be-
schouwd als een stiefkind. Maar 
in de afgelopen jaren hebben ve-
len ervoor gezorgd dat het ‘kind’ 
extra aandacht kreeg en zo kon 
opbloeien. Ten tweede zijn het de 
buurtwerkers van Stichting Wel-
zijn Velsen die met creatief den-
ken en inspringen op vragen van 
bewoners tal van nieuwe pro-
jecten hebben opgezet. En waar 
hebben we het dan over?

De brand die De Mel op 1 januari 
2012 verwoestte had een positief 
neveneffect. Nog dezelfde dag 
werden er koppen bij elkaar ge-
stoken en plannen gesmeed: veel 
activiteiten van het buurtcentrum 
konden worden verplaatst, zoals 
naar Watervliet en De Schulpen. 
Die beslissingen kwamen dezelf-

de week nog rond, mede dank-
zij Zorgbalans kon het sociale en 
culturele leven in Velsen-Noord 
na de brand doorgaan. ,,Een ide-
ale oplossing’’, aldus wethouder 
Te Beest. ,,Ruimtes die overdag 
of ‘s avonds leeg stonden worden 
nu gebruikt. Vrijwilligers van ver-
schillende organisaties werken 
nu samen. Verder werden ook 
al heel snel nieuwe plannen ge-
maakt voor herbouw van De Mel. 
We waren al bezig met plannen 
om een deel van De Mel aan te 
passen en activiteiten voor oude-
ren te integreren. Nu kan er een 
compleet nieuw buurtcentrum 
komen voor jong en oud, gecom-
bineerd met de brede school, nu 
nog De Triangel. Ook dat hadden 
we in korte tijd voor elkaar. Met 
als voorwaarde dat de oude lo-
caties van de school worden ont-
wikkeld voor  woningbouw.’’

In 2008 werd het project Fris-
se Wind in Velsen-Noord gestart. 
Anno 2012 zijn de effecten van 
dat frisse windje aardig merkbaar. 
Kijk eens naar de nieuwe wonin-
gen in Velsen-Noord, het Stra-
tingplantsoen en de herinrichting 
van de Wijkerstraatweg. Het Wij-
keroogpark is begin dit jaar op-
geleverd en vormt een prachti-
ge groene zone tussen wonen en 
snelweg. Er zijn maatregelen ge-
nomen om het vrachtverkeer uit 
het centrum te weren. Het Rol-
landsplantsoen is opgeknapt. De 
Pontweg is autoluw geworden en 
veel veiliger voor de honderden 
fietsers richting pont en vice ver-
sa. Er is een betere doorsteek ge-
komen voor het langzaam verkeer 
richting Beverwijk, over of onder 
de Velsertraverse, vlakbij het Wij-
keroogpark. En alles is in samen-
spraak met bewoners van Velsen-
Noord tot stand gekomen, hoewel 
er natuurlijk altijd andere menin-
gen zijn. Op verzoek van betrok-
kenen zijn de plannen om de Vlet-
terliedenstraat af te sluiten niet 
doorgegaan.

,,Velsen-Noord is voor Stichting 

Welzijn Velsen soms een beet-
je de proeftuin van Velsen’’, al-
dus directeur Allart van Deventer. 
,,Dankzij het enthousiaste team is 
al heel veel tot stand gekomen. 
Projecten waarbij mensen elkaar 
ontmoeten en leuke dingen doen. 
Waar overlast wordt teruggedron-
gen door samenwerking en ver-
antwoordelijkheid nemen. Denk 
aan Koffie Totaal, eens in de 14 
dagen op woensdagmiddag. Win-
keltje Tweede Kans, onderdeel 
van Totaal Jezelf. Onbenutte Kan-
sen, een project voor mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt, is nu 
een koffiehuisje en tweedehands-
winkeltje voor iedereen. Dankzij 
deze wijkinitiatieven wordt Vel-
sen-Noord steeds mooier en ge-
zelliger. Ook zo enthousiast zijn 
onze jongerenwerkers die met de 
jeugd aan de gang gaan.’’

,,Nog niet alles is klaar, er lig-
gen nog uitdagingen en er is nog 
meer moois op komst’’, zegt wet-
houder Te Beest. ,,Zo werken we 

nu hard aan Sportpark Rooswijk 
dat volgend jaar zomer klaar moet 
zijn. Het was niet altijd makke-
lijk, clubs moesten schikken om 
uit te komen met de herindeling. 
En sommige gebruikers moeten 
verhuizen omdat het nu eenmaal 
een sportpark is. We hebben de 
kans aangegrepen om het soci-
aal veilig en aantrekkelijk te ma-
ken, met een rondje om voor trim-
mers en wandelaars. Er is wat te-
genslag met vervuilde grond maar 
desondanks zijn we van de zomer 
klaar. Waar we ook nog mee be-
zig zijn is een JOP, Jongeren Op-
vang Plek, op het plantsoen bij de 
Pontweg. Dankzij sponsoring van 
de winkeliers komt er twee jaar 
gratis Wifi op deze plek. Weer zo’n 
mooi typisch Velsen-Noords initi-
atief. En waar ook nog aan wordt 
gewerkt is de inrichting van de 
Wijkermeerweg. Ik wil de over-
gang tussen industrie en wonen 
verzachten. Daar komt het nieuwe 
centrum waar De Mel stond, maar 
daarachter die oude gebouwen, 

daar willen we iets mee doen. De 
bedrijven mogen natuurlijk blij-
ven, maar aan het uiterlijk wil-
len we iets doen. Ook willen we 
iets gaan doen met De Schouw, 
het oude buurtcentrum van Tata 
Steel dat nu leeg staat. Ik hoop 
aan het einde van mijn ambts-
periode, over anderhalf jaar, dit 
soort zaken te hebben afgerond. 
Er is inmiddels miljoenen in Vel-
sen-Noord gestoken, in de toe-
komst zal Velsen-Noord gelijkge-
schakeld zijn met andere wijken.’’
Het mooie van Velsen-Noord is 
dat zoveel samen wordt gedaan. 
Net als in een goed huwelijk gaat 
dat niet vanzelf. Organisaties en 
bewoners steken er veel energie 
in om Velsen-Noord een duwtje 
in de rug te geven. Wooncorpo-
raties, bewoners, wijkplatform en 
wijkteam nemen hun verantwoor-
delijkheid zeer serieus en komen 
zo tot de mooiste resultaten. Zo 
wordt Velsen-Noord van zorgen-
kindje een voorbeeldige volwas-
sene. (Karin Dekkers)

Alles voor Serious Request
Charmain en Alissa 
collecteren bij Telstar
Velsen-Zuid - Onlangs hebben twee leerlingen van het Vellesan Col-
lege bij wedstrijden van Telstar gecollecteerd voor Serious Request en 
daarbij 343 euro opgehaald. Charmain en Alissa hebben daarvoor toe-
stemming van het bestuur van Telstar gekregen. Serious Request van 
Radio 3FM houdt deze week een grote landelijke actie tegen baby-
sterfte. Leerlingen en team van het Vellesan College organiseren hun 
eigen acties. De meest ludieke acties en goede opbrengsten leveren 
op 20 december een rit naar Enschede op, waar het totaalbedrag zal 
worden aangeboden aan de DJ’s in het Glazen Huis. Met deze mooie 
opbrengst maken Alissa en Charmain daar natuurlijk wel kans op. Vrij-
dagavond 14 december wonnen de Telstardames met 7-0 van PEC 
Zwolle. Vorige week maandagavond speelde Telstar heren gelijk te-
gen de Graafschap, 0-0. De sfeer was er dus wel in het Tata Steel Sta-
dion. Alissa en Charmain bedanken Telstar en alle supporters voor hun 
goede gaven.

Veel inspiratie na 
ondernemerscafé
Driehuis - Donderdag 13 de-
cember zat Oma’s kamer van Ca-
fé Middeloo vol met ondernemers 
uit Driehuis en Velsen-Zuid. Het 
thema van de avond ‘Meer winst 
met social media’ viel blijkbaar bij 
velen in de smaak.
De aanwezigen kregen een hel-
dere en inspirerende presentatie 
van gastspreker Walter Kort. So-
cial media, waaronder LinkedIn, 
Facebook en twitter zijn ook voor 
ondernemers en bedrijven be-
langrijke communicatiemiddelen. 
Er was veel interactie tijdens de 
presentatie waar veel tips werden 
behandeld. 
Als tweede onderdeel had het 

nieuwe organisatieteam Busi-
ness aan tafel bedacht. Hierdoor 
kwam iedereen met bekende én 
onbekende collega-ondernemers 
in contact. In het onderdeel ‘Op-
merkelijke zaken’ brachten vier 
ondernemers in enkele minuten 
ideeën naar voren, ter inspiratie 
van alle andere aanwezigen. Met 
de netwerkborrel als afsluiter kon 
er teruggekeken worden op een 
succesvolle avond.
Het Ondernemerscafé is een initi-
atief van Ondernemersvereniging 
Driehuis. Zie ook www.onderne-
mend3huis.nl. Daarop wordt ook 
de datum van het volgende On-
dernemerscafé vermeld.
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Zeehondenkind 
vernoemd naar 
Josephine de Ruijter

Velsen – Vorige week zondag 
heeft EHBZ, Eerste Hulp Bij Zee-
honden, een belangrijke belof-
te ingelost. De eerste geredde 
zeehondenpup van het seizoen 
werd genoemd naar Josephine 
de Ruijter. 

Josephine de Ruijter maakte de-
ze zomer, samen met haar va-
der Erik, het liedje ‘Zeehonden-
kind’. Dat liedje bleek de start 
van een breed gedragen actie 
om EHBZ,  weer goed op de rails 
te helpen. De vrijwilligersorgani-
satie EHBZ had te kampen met 
een oude, kapotte ambulance en 
een lege kas. Zondag toog Dave 
de Koning van de EHBZ er op uit 
in een de nieuwe ambulance die 
weer een leuk aantal jaren mee 
moet kunnen. Aan boord van al-
les wat een goede ambulance 
verplicht bij zich moet hebben. 
Het vijf weken oude zeehonden-
kind was bij zijn moeder weg-
geblazen en landde uiteindelijk 
moederziel alleen op de IJmui-
der Noordpier. EHBZ heeft sa-
men met KNRM de pup van de 
pier gehaald, eerste hulp toege-
past en hem, nadat hij met Jo-
sephine had kennis gemaakt en 
een naam had gekregen, naar 
Pieterburen gebracht om te ge-
nezen en aan te sterken. 

Startsein bouw Stad-
spark IJmuiden fase 4
IJmuiden - Aan de Graham-
straat, achter de Vomar, vond 
woensdagmiddag de officiële 
aftrap plaats voor de bouw van 
nog eens 28 eengezinswonin-
gen, de zogenaamde fase 4 
van het project Stadspark. Op 
het bouwtrein, dat de afgelo-
pen maanden bouwrijp is ge-
maakt, stond een verwarmde 
evenemententrailer waar ge-
nodigden, toekomstige bewo-
ners en belangstellenden wel-
kom werden geheten en waar 
gezamenlijk een toast op deze 
nieuwbouw werd uitgebracht.

De heer Dressel van Dura Ver-
meer Bouw Amsterdam refereer-
de in zijn openingswoord aan het 
feit, dat ongeveer 10 jaar gele-
den begonnen werd met de aan-
leg van het Stadspark. ,,Door de 
omstandigheden heeft het erg 
lang geduurd voordat we met de-
ze vierde fase van start konden 
gaan’’, aldus Dressel. 
Hij bedankte tenslotte de ge-
meente Velsen, andere betrok-
ken instanties en kopers voor het 

gestelde vertrouwen. Wethouder 
Vennik complimenteerde vervol-
gens de kopers met hun nieu-
we ‘Stadsparkwoning’. ,,Ik woon 
hier zelf in de buurt en ik kan u 
zeggen dat het een prima om-
geving is om te wonen. En we 
gaan straks ook verder met het 
aanleggen en afmaken van het 
park waardoor het helemaal een 
prachtige omgeving wordt’’, ver-
volgde Vennik.
 De 28 koopwoningen komen te 
liggen in een U-vorm met de tui-
nen naar elkaar toe waardoor een 
binnenplaats ontstaat waar privé-
parkeerplaatsen worden gereali-
seerd. De nieuwe woningen heb-
ben een oppervlakte van 111 tot 
117 m2, zijn ruim en praktisch in-
gedeeld, beschikken over een 
volledig bruikbare tweede verdie-
ping en hebben een vanaf prijs 
van 208.000 euro, vrij op naam.
Veel meer informatie is te vinden 
op de website: www.stadspark-
ijmuiden.nl of via de verkopen-
de makelaar Bon & Breed in Vel-
serbroek: www.bon.nl (Joop Wa-
ijenberg)

Zorgtalent in opleiding gezocht
Zorglunch Passion4Care 
Regio - Op 18 januari houdt de 
Talentenpool aan het Kenau-
park in Haarlem in de vorm van 
een zorglunch een presentatie 
voor geïnteresseerde verzorgen-
den, die werken willen combine-
ren met leren. De Talentenpool 
beschikt over een oplossing voor 
de toenemende vraag naar gedi-
plomeerden in de zorg. Voor her-
intreders of schoolverlaters zon-
der startkwalificatie verzorgen-
de is de Talentenpool in staat om, 
na een uitgebreide intake en een 
EVC (eerder verworven compe-
tenties) maatwerk voor een com-
binatie van werken en leren te 
bieden. De vergrijzing, de toena-
me van cliënten of patiënten met 
ingewikkelde verzorging op maat 
en het vertrek  van de babyboo-
mers, zijn volgens de Talentenpool  
de drie belangrijkste oorzaken van 
personeelstekort in de verpleeg- 
en verzorgingstehuizen. De ar-

beidsmarktcijfers laten zien dat de 
tekorten de komende jaren alleen 
maar zullen oplopen en dat de be-
hoefte aan goed gekwalificeerd 
personeel steeds groter zal wor-
den. Tijdens de lunch zal de co-
ordinator Werkend Leren van het 
Passion4Care zorgproject ingaan 
op de verzorgende taken, de coa-
ching en de eisen die worden ge-
steld aan een landelijk erkend di-
ploma. Zij gaat in op de algemene 
basiszorg, transfertechnieken en 
bijvoorbeeld de noodzaak van een 
EHBO-diploma, omdat het uit-
gangspunt wordt dat de toekom-
stige verzorgende meer zelfred-
zaam zal moeten zijn. Het project 
Passion4Care krijgt een vervolg 
met een masterclass voor direc-
tie en HR-management verpleeg- 
en verzorgingshuizen, tevens be-
gin 2013. De lunch zal eveneens 
voorjaar 2013 worden herhaald. 
Zie ook www.detalentenpool.nl.

Oud en nieuw bij Villa Westend
Mathijs Rumping en 
Guilliano maken cd
Velserbroek - Maandag 31 de-
cember staat het bekende gala-
feest ‘Van Oud Naar Nieuw’ in 
Villa Westend op het program-
ma. Speciaal voor dit eindejaars-
feest heeft organisator By Night 
Events in samenwerking met de 
artiesten Guilliano en Mathijs 
Rumping een unieke single ge-
produceerd. Deze single zal ex-
clusief worden gereleased tij-
dens het feest in Villa Westend.
De Velserbroeker Mathijs Rum-
ping, bekend van onder meer 
X Factor en de afgelopen edi-
tie van The Voice Of Holland, 
heeft samen met zijn dorpsge-
noot Guilliano de afgelopen we-
ken veelvuldig in de studio door-
gebracht. Een aantal prachtige 
tracks met aanstekelijke house-
beats en goed ingezongen voca-
len is het resultaat. Rumping be-
haalde de liveshows van The Voi-

ce of Holland en heeft besloten 
zich vol op zijn muzikale carriè-
re te storten.
Guilliano is de artiestennaam 
van de 24-jarige Velserbroeker 
Jeroen Stoop. Stoop behaalde 
eerder al een nummer 1 notering 
in de Nederlandse I-Tunes top 30 
van Q Music met zijn remix van 
Anita Meyer’s ‘Why tell me why’. 
Sindsdien heeft deze jonge DJ 
veel nummers geproduceerd en 
treedt hij wekelijks op in binnen- 
en buitenland.
De Velserbroekse DJ en zanger 
hebben nu dus de handen ineen 
geslagen en gaan in het nieuwe 
jaar de hitlijsten bestormen met 
hun muzikale samenwerking. 
De single is op maandag 31 de-
cember in Villa Westend voor het 
eerst te horen tijdens het gala-
feest waar jong en oud vanaf 21 
jaar welkom is.

Velsen – De beleidsregels 
voor bijzondere bijstand gaan 
per 1 januari 2013 verande-
ren. Het drempelbedrag dat in 
2012 is ingesteld vervalt welis-
waar, maar om binnen het bud-
get te blijven verdwijnt de ca-
tegoriale tegemoetkoming voor 
chronisch zieken, die in 2012 
al werd gehalveerd. Een ande-
re aanpassing van de regels is 
dat van belanghebbenden kan 
worden gevraagd uit te gaan 
van eigen kracht. Ook kan een 
beroep worden gedaan op het 
eigen netwerk van deze per-
soon. Dat houdt in dat er de 
aanvrager zelf ook zijn best 
moet doen om zaken op te los-
sen, anders te zien, of hulp van 
een bekende uit zijn eigen om-
geving accepteert.

Nieuwe regels 
bijzondere 
bijstand

Velsen – De gemeenteraad 
heeft een amendement aange-
nomen dat het college oproept 
om het budget van 103.974 euro 
volledig te besteden aan man-
telzorg. Van dit bedrag gaat 
geld naar Socius voor een lo-
kaal mantelzorgsteunpunt. Van-
af hier wordt mantelzorgonder-
steuning gegeven in de vorm 
van informatie, advies, begelei-
ding, vroegsignalering en res-
pijtzorg. Socius moet zorgdra-
gen voor een grotere bekend-
heid van het mantelzorgsteun-
punt in Velsen en gaat ook de 
Dag van de Mantelzorg invul-
len. Ook moet zij met ande-
re organisaties samenwerken 
die actief zijn op het gebied van 
mantelzorg. Stichting Thuiszorg 
Gehandicapten (STG) krijgt 
subsidie voor ondersteuning 
en respijtzorg aan kinderen 
en volwassenen met een ver-
standelijke handicap en autis-
me. Voor deze doelgroep hou-
den zij ook brusjesdagen (voor 
broertjes en zusjes van). Con-
text krijgt subsidie voor psy-
cho-educatie aan mantelzor-
gers die hier niet op een ande-
re wijze voor verzekerd zijn. In 
2013 gaat Context vier cursus-
sen in de regio Midden-Kenne-
merland geven: twee over bor-
derline en twee over een ander 
onderwerp (schizofrenie, de-
pressie of psychiatrie in de fa-
milie). De vierde subsidie gaat 
naar Zorgbalans voor twee ont-
moetingscentra voor dementie 
in Velsen, Zeestroom in Zeewijk 
en Polderstroom in Velserbroek. 
Daarnaast organiseert Zorgba-
lans samen met Alzheimer Ne-
derland informatiebijeenkom-
sten, de Alzheimercafés, waar-
onder bijeenkomsten voor man-
telzorgers. Ook organiseren zij 
van deze subsidie mantelzorg-
gespreksgroepen over demen-
tie. (Karin Dekkers)

Ton voor 
mantelzorg
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Zacht en zeer wisselvallig
Na twee koude en zeer 
sneeuwrijke decembermaan-
den (2009 en 2010) verliep de-
cember 2011 ronduit zacht en 
ook dit jaar lukt het Koning 
Winter niet in de laatste maand 
van 2012. Waarschijnlijk blijft 
het tenminste tot en met Drie-
koningen (6 januari) dit weer.
Een traditionele groene Kerst 
dus, in ieder geval met regen 
en wind. Zo’n weerbeeld tij-
dens de laatste fase van de-
cember is meer regel dan uit-
zondering. Een koude decem-
bermaand met veel sneeuw 
blijft een zeldzaam verschijnsel 
in Nederland.
Ook in de periode tussen kerst 
en de jaarwisseling blijft het 
op vrijwel alle dagen zacht en 
flink wisselvallig. Tevens waait 
het van tijd tot tijd stevig in de 
IJmond (tot kracht 7).
De dagtemperaturen komen 
doorgaans uit op een graad 
of 9-10 en ook de Noord-Hol-
landse nachten leveren geen 
kou op met meestal 4-7 gra-
den.
Weerbepalend blijven die-
pe depressies op het bekende 
traject IJsland-Schotland.

In het kielzog van die diepe la-
gedrukgebieden worden regel-
matig actieve randstoringen en 
buiengebieden meegenomen. 
December belooft dan ook 
een zeldzaam natte maand te 
worden. Zo’n situatie met een 
krachtige straalstroom in de 
bovenlucht kan in theorie wel 
zes weken aanhouden. Voor-
beelden daarvan hadden we in 
1988, 1989, 1990 en in 2007.
 
Voor diegenen die nog op win-
tersport gaan is dit weertype 
in West-Europa niet bepaald 
sneeuwzeker.
Ook in de Alpen komt de zach-
te oceaanlucht aan en dat be-
tekent dat het pas op 2200 
meter hoogte vriest. Zeker die-
genen die op 1300-1500 me-
ter hoogte vertoeven kunnen 
maxima tot 10-12 graden ver-
wachten. Het is dus zaak om 
het hogerop te zoeken om 
goed uit de voeten te kunnen. 
Voor meer weerinformatie 
en fraaie foto’s, kijk eens op 
de geheel vernieuwde web-
site www.weerprimeur.nl

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Informatieboerderij Zorgvrij
Poppenkastvoorstelling 
De Dieren Boerderij
Velsen-Zuid - Zondag 30 de-
cember is er een leuke poppen-
kastvoorstelling op Informatie-
boerderij Zorgvrij. Wanneer De 
Dieren Boerderij is opgebouwd 
kunnen de kinderen samen met 
Boer Bert helpen de dieren in de 
boerderij wakker te maken. Het 
avontuur kan beginnen. Na af-
loop is er een Meet en Greet met 

de dieren van De Dieren Boer-
derij en een leuke kleurplaat. 
De voorstelling duurt ongeveer 
25 minuten en is voor kinderen 
tussen de 2 en 8 jaar. Toegang 
5 euro. Informatieboerderij Zorg-
vrij, Genieweg 50 in Velsen-Zuid 
(Spaarnwoude), telefoon 023–
5202828. Zie ook www.spaarn-
woude.nl/facebook Zorgvrij.

Grote Club Actie keert 
ruim 170.000 euro uit
Velserbroek - Tijdens de Gro-
te Clubavond op dinsdag 11 de-
cember hebben de aanwezi-
ge clubs uit handen van Motor-
huis-directeur Henk Vessies hun 
cheques overhandigd gekregen. 
De totale opbrengst in de regio 
Kennemerland is 174.642,87 eu-
ro. Alle verenigingen waren ui-
teraard zeer verheugd met de 
opgehaalde bedragen die door 
middel van de verkoop van Gro-
te Clubactie loten tot stand is ge-
komen. De opbrengsten zijn zeer 

welkom in de clubkas. ,,We zijn 
trots op alle bedragen die door 
leden van de clubs opgehaald 
zijn met de Grote Clubactie’’, al-
dus Vessies. 
,,De opbrengsten helpen de ver-
enigingen om te kunnen doen 
waar ze goed in zijn, namelijk 
sport en recreatie bieden in de 
regio voor jong en oud. Boven-
dien vinden wij het belangrijk om 
ook alle vrijwilligers eens in het 
zonnetje te zetten. Zij zijn een 
onmisbare schakel.’’

Tata: energie besparen
met warmhoudkamers
IJmuiden - Tata Steel gaat jaar-
lijks zo’n 10 miljoen m³ gas be-
sparen door plakken staal op 
temperatuur te houden in zoge-
naamde warmhoudkamers tot-
dat ze bij de Warmband tot rol-
len staal kunnen worden uitge-
walst. De plakken koelen dan 
minder af en hoeven daardoor 
niet meer helemaal opnieuw te 
worden opgewarmd voor het uit-
walsen. Dat scheelt tijd en ener-
gie in de plakkenoven van de 
Warmband. Begin december zijn 
drie warmhoudkamers in ge-
bruik genomen, elk 14 bij 23 me-
ter groot en 4 meter hoog. Het 
dak bestaat uit luiken die open 
kunnen schuiven, waardoor de 
kraan boven de installatie plak-
ken in de warmhoudkamers kan 
neerleggen of weghalen. Met dit 
project kan ongeveer een hal-
ve dagproductie van de Warm-
band op temperatuur gehouden 
worden en stijgt de zogenaamde 
warme inzet van plakken staal in 
de Warmband naar verwachting 
met zo’n 15%. Tata Steel heeft 4,5 
miljoen euro in de realisatie van 
dit project geïnvesteerd. ,,Ik ben 
trots op onze medewerkers die 
dit project hebben gerealiseerd”, 
zo zegt Dook van den Boer, di-
recteur Tata Steel in IJmuiden. 
,,Het laat maar weer eens zien 
hoe we door onze technologi-
sche kennis bij Tata Steel in staat 
zijn om projecten te bedenken 
en implementeren die winst op-
leveren voor ons bedrijf én voor 
het milieu. En dit is slechts één 

van de vele projecten waarmee 
we de hoeveelheid energie voor 
het maken van een ton staal in-
middels met bijna 30% hebben 
gereduceerd sinds 1989”, aldus 
Van den Boer.
Warme plakken staal gaan per 
trein uit de staalfabriek naar het 
AOV-terrein (Afwerking, Opslag 
en Verzending) achter de Warm-
band. Als de plakken niet direct 
in de Warmband kunnen wor-
den ingezet, kunnen ze vanaf nu 
worden opgeslagen in de warm-
houdkamers. Zou dat niet ge-
beuren, dan zouden ze binnen 
48 uur zijn afgekoeld. De warm-
houdkamers zijn zo goed geïso-
leerd dat het temperatuurverlies 
beperkt blijft, conform het princi-
pe van de theemuts. Elke kamer 
houdt met een isolatielaag van 
25 cm ongeveer 2.500 ton staal 
warm. Het dak van de kamers 
bestaat uit verrijdbare luiken, 
waardoor er op een willekeurige 
positie een opening kan worden 
gemaakt. Laden en lossen kan 
zo zeer selectief en zonder on-
nodig energieverlies plaatsvin-
den. Dit project levert meerdere 
voordelen op: Tata Steel spaart 
geld uit, er wordt minder gas ge-
bruikt, minder CO2 uitgestoten 
en de capaciteit van de Warm-
band wordt groter. Deze warm-
houdkamers vormen een uniek 
concept, tot stand gekomen door 
een samenwerking tussen de af-
deling Projects & Technical Con-
sultancy van Tata Steel en de fir-
ma Heilig uit Heerhugowaard.

Regio - De politie heeft de af-
gelopen weken meerdere mel-
dingen binnengekregen over 
mensen die met nep-kaartjes 
(met nieuwjaarsgroet of kerst-
wens) langs de deuren gaan om 
zo geld te incasseren. Onder an-
dere in Nieuw-Vennep bleken 
twee jongeren langs de deu-
ren te gaan die zich voordeden 
als krantenbezorgers van een lo-
kale krant. Dit bleek bij navraag 
bij de bewuste krant echter niet 
het geval te zijn. Vorig jaar bleek 
dit helaas ook al een veel voor-
komend verschijnsel. De poli-
tie adviseert mensen om in dit 
soort gevallen te controleren of 
ze zowel de bewuste krant als 
een identiteitsbewijs of kaart-
je van de krant bij zich hebben. 
Mocht dit niet het geval zijn en 
twijfelt u, dan kunt u altijd bel-
len met 0900-8844. Denkt u dat 
u te maken heeft met echte op-
lichters, bel dan 1-1-2, daar pak 
je ook daders mee.

Oplichting

Santpoort-Noord - In een wo-
ning aan de Pastorieweg werd 
vorige week donderdagnacht 
omstreeks 04.15 uur ingebro-
ken. De inbrekers kwamen via 
de achterzijde de woning bin-
nen en forceerden hierbij het 
raam. Diverse kostbaarheden, 
waaronder electronica, wer-
den meeegenomen uit de wo-
ning. De politie stelt een onder-
zoek in.

Woninginbraak

IJmuiden - De politie heeft vo-
rige week maandag twee man-
nen aangehouden rond 22.55 
uur op verdenking van dief-
stal van stroomkabels. De ver-
dachten, een 24-jarige man 
uit Schiedam en een 25-jarige 
man zonder vaste verblijfplaats, 
hadden in hun auto stroomka-
bels liggen die meer dan ver-
moedelijk van diefstal afkom-
stig waren. De verdachten wer-
den ingesloten en de politie 
heeft een onderzoek ingesteld.

Diefstal

Velserbroek – Het college van 
Velsen wijst een locatie aan 
de Roosensteinweg  in Velser-
broek aan als voorkeurslocatie 
voor zogenaamde ‘skaeve hu-
se’. Het gaat om een locatie na-
bij de gemeentewerf en Groen-
rijk. Hier wil de gemeente per-
sonenen huisvesten waarvoor zij 
een zorgplicht hebben en die niet 
tussen andere huishoudens kun-
nen wonen. Het begrip ‘skaeve 
huse’ komt uit Denemarken waar 
met deze woonvorm goede erva-
ringen zijn opgedaan. De volgen-
de stap is overleg met partners 
die noodzakelijk zijn voor de rea-
lisatie van deze huisvesting.

Skaeve husen 
in Velserbroek
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Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om geen persoonlijke uitnodigingen te versturen.  Deze publicatie komt 
daarvoor in de plaats. (foto’s: Noord-Hollands Archief en Erik Baalbergen)

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Het gemeentebestuur van Velsen wenst u een goede gezondheid in 2013. 

Voor een persoonlijke uitwisseling van nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur van Velsen u hierbij uit 
voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Deze vindt plaats op maandag 7 januari 2013 van 17.00 tot 19.30 uur in de Stads-
schouwburg Velsen, Groeneweg 71 te IJmuiden.

Circa 1930 2012

Openingstijden stadhuis
Rond de feestdagen zijn de openingstijden van het stadhuis van Vel-
sen gewijzigd:

Maandag 31 december   Gesloten
Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)  Gesloten
Woensdag 2 januari   Open vanaf 10.30 uur

• Donderdag 3 januari: Velsen-
Zuid voor de brandweerkazerne 
van 13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Driehuis 
Driehuizerkerkweg naast de kerk 
van 13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Santpoort-
Zuid naast het station van 13.00 
tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Santpoort-
Noord Hagelingerweg/Burge-
meester Weertsplantsoen van 
13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Santpoort-
Noord Hagelingerweg/Biezen-
weg brandplaats van 13.00 tot 
19.00 uur.

Kerstboomverbranding
Op donderdag 3 januari om 18.30 
uur aan de Heerenduinweg in 
IJmuiden en op donderdag 3 janu-
ari om 18.30 uur aan de Hagelin-
gerweg tegenover de tuincentra. 

Niet verbranden?
Op zaterdag 5 januari 2013 neemt 
HVC Inzameling (voorheen Rein-
Unie) de kerstbomen mee die  
’s morgens vóór half 8 bij de onder-
grondse ophaallocaties liggen of op 
de plek waar de grijze en groene af-
valbakken horen te staan.

Checklist (brand)veilig 
het jaar uit voor gebouwen
De statistieken tonen aan dat de 
schade aan gebouwen, bijvoor-
beeld door vuurwerk, tijdens de-
ze periode van het jaar veel gro-
ter is dan de rest van het jaar

Het merendeel van deze schades 
zijn gelegenheidsschades, dat wil 
zeggen dat de daders niet alle con-
sequenties van hun daden overzien. 

Er is een checklist ‘(Brand)veilig 
het jaar uit’ opgesteld. Met 10 een-
voudig te realiseren maatregelen 
kunt u het preventieniveau van ge-
bouwen aanmerkelijk verbeteren. 

U vindt de checklist op www.vel-
sen.nl.

Regels afsteken vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan 
regels gebonden. Vuurwerk mag 
uitsluitend op 31 december 2012 
van 10.00 uur tot 1 januari 2013  
02.00 uur worden afgestoken.

Tijdens de jaarwisseling 2012/2013 
is het verboden om vuurwerk af te 

steken op schoolpleinen en de omge-
ving daarvan (5 meter). De politie zal 
optreden tegen degenen die dit ver-
bod overtreden. 

Overtreding kan leiden tot een hech-
tenis van maximaal drie 3 maanden 
of een fikse geldboete.

Kerstbomeninzameling
Net als vorig jaar kunnen de 
kerstbomen weer bij de ge-
meente worden ingeleverd om 
verbrand te worden. Elke inge-
leverde boom is 50 eurocent 
waard. De inleverplekken staan 
hieronder. Op 3 januari is de 
kerstboomverbranding aan de 
Heerenduinweg in IJmuiden en 
de Hagelingerweg in Santpoort-
Noord.

Inleveren: wanneer, hoe laat en 
waar?
• Donderdag 3 januari: IJmuiden 

Kennemerplein, Plein 40-45, Ca-
nopusplein van 13.00 tot 16.00 
uur.

• Donderdag 3 januari: IJmuiden 
Heerenduinweg brandplaats van 
13.00 tot 19.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Velsen-
Noord, Stratingplantsoen van 
13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Velserbroek 
Vestingplein van 13.00 tot 17.00 
uur.
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Adviseurs Socius geven 
informatie aan ouderen
Ouderenadviseurs van Socius 
Maatschappelijke Dienstverleners 
geven ouderen informatie en ad-
vies op allerlei vlak. Ze zijn van-
af 1 januari 2013 te vinden aan de 
Dokweg 27a.

Vanaf 1 januari 2013 kunnen oude-
ren in Velsen voor informatie, ad-
vies, ondersteuning en bemidde-
ling terecht bij Socius Maatschappe-
lijk Dienstverleners. Socius zit aan 
de Dokweg 27a in IJmuiden. De ou-
derenadviseurs zijn onafhankelij-
ke hulpverleners die ouderen infor-
matie en advies geven over allerlei 
diensten en voorzieningen. Ze kun-
nen informatie geven over wonen, 

zorg, welzijn en vervoer, begeleiden 
bij de aanvraag van zorg en helpen 
met formulieren invullen, verwij-
zen en bemiddelen naar instanties 
en een luisterend oor bieden bij ver-
driet of verlies. 

Aan de Dokweg 27a zitten ook So-
ciaal Raadslieden, de Formulieren-
brigade, het Centrum Mantelzorg 
en MEE. U kunt bellen met 088 88 
76 900 of binnenlopen voor een af-
spraak. Meer informatie op www.so-
cius-md.nl. 
Socius zit in het gebouw van Janus 
makelaardij. Buslijn 74 van Con-
nexxion stopt vlakbij, halte Vissers-
haven. 

Fase 4 Stadspark van start
Woensdag 19 december is door wethouder Vennik de feestelijke eerste paal 
geslagen voor nieuwbouwproject Stadspark fase 4 aan de Grahamstraat in 
IJmuiden. De bouwwerkzaamheden van 28 hofwoningen gaan hiermee van 
start. Project Stadspark is een ontwikkeling van Dura Vermeer Vastgoed in 
samenwerking met de gemeente Velsen. In 2014 zal de oplevering plaatsvin-
den. (foto: )

Inloopbijeenkomst be-
stemmingsplannen IJmui-
den West en Havengebied
Op woensdag 9 januari organi-
seert de gemeente een inloopbij-
eenkomst over twee nieuwe be-
stemmingsplannen. Het gaat hier-
bij om het voorontwerp van de 
bestemmingsplannen ‘IJmuiden 
West’ en ‘Havengebied’.

De gemeente moet elke tien jaar de 
bestemmingsplannen actualiseren. 
Beide bestemmingsplannen geven 
een nieuwe, meer globale regelge-
ving aan de percelen die binnen dit 
plan vallen Tijdens de bijeenkomst 
kunnen de bestemmingsplannen 
worden ingezien en is gelegenheid 

voor het stellen van vragen. 

De bijeenkomsten worden gehouden 
in de Felison Terminal aan het Sluis-
plein 55. Voor het bestemmingsplan 
Havengebied kunt u tussen 16.30 en 
19.00 uur terecht, voor het bestem-
mingsplan IJmuiden West bent u 
welkom van 19.00 tot 20.30 uur. Tij-
dens deze bijeenkomsten kan u de 
plannen bekijken en vragen stellen. 
Beiden plannen zijn ook digitaal te 
bekijken op www.velsen.nl en liggen 
nog ter inzage tot 25 januari (Haven-
gebied) en 1 februari (West). Tot die 
datum kan u een reactie indienen.

Tolerantiegrenzen 
vastgesteld over agressie 
tegen hulpverleners
Rond de jaarwisseling neemt het 
geweld tegen werknemers met 
een publieke taak opvallend toe.

Het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie heeft de laatste ja-
ren steeds meer aandacht voor dit  

onderwerp. De gemeente, politie en 
het Openbaar Ministerie hebben 
afspraken gemaakt hoe wordt op-
getreden tegen geweld van werkne-
mers met een publieke taak. Deze 
afspraken staan op www.velsen.nl.

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerela-

teerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van de vakspecialisten via 14 0255.

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 tot 16.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 15 
december 2012 tot  en met 19 de-
cember 2012 de volgende aanvra-
gen om omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Geen mededelingen 

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Santpoort-Noord: Santpoortse 
Dreef 138, veranderen woning (in-
pandig)(19/12/2012) w12.000580; 
Kerkweg 11(gemeentelijk monu-
ment), restaureren en verbouwen 
woning (19/12/2012) w12.000581.

Driehuis: Geen mededelingen 

Velserbroek: Geen mededelingen 

Velsen-Noord: Geen mededelingen 

Santpoort-Zuid: Harddraver-
slaan 54, kappen boom (18/12/2012) 
w12.000579.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit, kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft ge-
nomen (college van Burgemees-
ter en wethouders van Velsen of 
Burgemeester van Velsen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met 

inloggen via DigiD).In spoedei-
sende gevallen kan een voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van ver-
gunningverlening is tussen haak-
jes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden: Zuiderkruisstraat 3, 
plaatsen platformlift (19/12/2012) 
w12.000504.

Santpoort-Noord: Hagelinger-
weg 301, kappen boom (18/12/2012) 
w12.000500.

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

Velserbroek: Schoener 47, kappen 

boom (19/12/2012) w12.000501; J. 
Michaelpad 38, starten kapsalon aan 
huis (19/12/2012) w12.000503.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Driehuis: Geen mededelingen

Bijzondere bijstand
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben in hun vergadering 
van 18 december 2012 besloten 
tot vaststelling van de Beleidsre-
gels bijzondere bijstand 2013 ge-
meente Velsen

Toelichting
In deze beleidsregels is de bevoegd-
heid van het college tot het verlenen 
van bijzondere bijstand uitgewerkt. 
Ze bevatten onder andere voorwaar-
den en bedragen. 

Nieuw in deze regels is, dat het drem-
pelbedrag is vervallen. Daar staat te-
genover dat de categoriale tegemoet-
koming voor chronisch zieken is ge-
schrapt. Verder maken de regels het 
mogelijk meer dan voorheen een be-
roep te doen op alternatieven en op 
de eigen kracht van de belangheb-
benden.

Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in wer-
king op 1 januari 2013. De tot dan 
geldende regels zijn ingetrokken.

Publicatie
De beleidsregels liggen vanaf 27 de-
cember 2012 gedurende acht we-
ken ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De regels worden ook gepubliceerd  
in de Regelingenbank op de website 
van de gemeente Velsen: www.Vel-
sen.nl.

Toelatings-
tijden jaar-
wisseling

De burgemeester van Velsen maakt 
met inachtneming van artikel 3:41, 
lid 2 van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend dat hij met gebruikma-
king van artikel 2:22 van de gewij-
zigde Algemene Plaatselijke Veror-
dening 2009 heeft besloten alle ho-
recabedrijven in Velsen toe te staan 
om van maandag 31 december 2012 
op dinsdag 1 januari 2013 de gehele 
nacht bezoekers in hun horeca-in-
richting toe te laten.

Bestemmingsplannen IJmuiden West en Havengebied
Op woensdag 9 januari organi-
seert de gemeente een inloopbij-
eenkomst over twee nieuwe be-
stemmingsplannen. Het gaat hier-
bij om het voorontwerp van de 
bestemmingsplannen ‘IJmuiden 
West’ en ‘Havengebied’

De gemeente moet elke tien jaar de 
bestemmingsplannen actualise-
ren. Beide bestemmingsplannen ge-
ven een nieuwe, meer globale regel-
geving aan de percelen die binnen 
dit plan vallen Tijdens de bijeen-
komst kunnen de bestemmingsplan-
nen worden ingezien en is gelegen-
heid voor het stellen van vragen. De 

bijeenkomsten worden gehouden in 
de Felison Terminal aan het Sluis-
plein 55. Voor het bestemmingsplan 
Havengebied kunt u tussen 16.30 en 
19.00 uur terecht, voor het bestem-
mingsplan IJmuiden West bent u 
welkom van 19.00 tot 20.30 uur. Tij-
dens deze bijeenkomsten kan u de 
plannen bekijken en vragen stellen. 

Beiden plannen zijn ook digitaal te 
bekijken op www.velsen.nl en liggen 
nog ter inzage tot 25 januari (Haven-
gebied) en 1 februari (West). Tot die 
datum kan u een reactie indienen.
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Regelingen sportaccommodaties 2013

Mededelingen

De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de ge-
meentelijke sportaccommodaties voor 2013 vastgesteld. Er zijn drie rege-
lingen: de Regeling sportterreinen 2013-2014; de Regeling sporthallen en 
gymlokalen 2013-2014 en de Regeling zwembad De Heerenduinen 2013.

De volledige regelingen zijn te vinden op de websites 
- www.velsen.nl : Bestuur& Organisatie>Beleid > Cultuur, Sport & Vrije Tijd 
> sportbeleid of via: Regelingen & Verordeningen (regelingenbank)
- www.sportloketvelsen.nl (sport & gemeente > sportaccommodaties in Vel-
sen)
- www.zwembadvelsen.nl (algemeen > huisregels en regeling zwembad).

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

Zwembad De Heerenduinen m.i.v. 1 januari 2013
Losse baden:
- Kinderen 0 en 1 jaar    gratis
- 16 jaar en ouder     € 4,95
- Onder 16 jaar, 65 +    € 4,40
- Daluren     € 4,40
Meerbadenkaarten:
- 10 baden- kaarten    (prijs van) 9 losse baden
     + 1 bad gratis
- 25 baden- kaarten    (prijs van) 20 losse baden
     + 5 baden gratis
- 50 baden- kaarten    (prijs van) 35 losse baden
     + 15 baden gratis
- 100 baden- kaarten    (prijs van) 60 losse baden
     + 40 baden gratis 

Zwemles:
 - Maandkaart kinderen 2x per week, 
   30 min./45 min.     € 43,65 / 65,50
 - Maandkaart volwassenen 1x per week € 35,15
 - Instroomcursus weekend   € 76,70
- Losse les     € 10,10

Sportterreinen 2013-2014 m.i.v. 1 juli 2013 
- Voetbalveld     €  3.176,00
- Kunstgrasveld voetbal    €  9.530,00
- Kunstgrasveld hockey    €  6.823,86
- Honk- softbalveld    €  2.540,00
- Korfbalveld     €  2.540,00
- Handbalveld     €  2.036,00
- Rugbyveld     €  2.415,00
- Atletiekcomplex     € 11.794,60

Sporthallen 2013-2014 m.i.v. 1 juli 2013
- Plaatselijke sportverenigingen vast gebruik,
   per uur     €  41,60
 - Competitie gebruik, per uur  €  55,40
 - Overige gebruikers, per uur  €  46,00

Gymzalen 2013-2014 m.i.v. 1 juli 2013 
 - Plaatselijke sportverenigingen vast gebruik,
   per seizoen/uur     € 358,00
 - Plaatselijke sportverenigingen losse uren € 12,10
 - Overige gebruikers vast gebruik, 
per seizoen/uur     € 440,00
- Overige gebruikers losse uren  € 16,80

In de raadsvergadering van 13 december 2012 zijn de volgende belasting-
verordeningen 2013 vastgesteld:

verordening Onroerende-zaak belastingen 2013
verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2013
verordening Hondenbelastingen 2013
verordening Rioolheffingen 2013
verordening Afvalstoffenheffing 2013
verordening Precariobelasting 2013
verordening Toeristenbelasting 2013
verordening Watertoeristenbelasting 2013
Legesverordening 2013
verordening Marktgelden 2013
verordening Standplaatsgelden 2013
verordening Lijkbezorgingsrechten 2013
verordening Parkeerbelasting 2013 
Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeerbelasting 2013

Bovengenoemde verordeningen zijn opgenomen in het register “gepubli-
ceerde belastingverordeningen 2013”. De verordeningen treden in werking 
op 1 januari 2013.

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

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling Belastingen en Invorde-
ring, telefoonnummer 0255-567322.




