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Winter heeft Velsen in zijn greep

Velsen - Overlast en sneeuwpret gingen de afgelopen week hand in hand. Terwijl het verkeer zich stap-
voets over de besneeuwde wegen worstelde, bouwde de jeugd sneeuwpoppen, gooide sneeuwballen 
of zoefde met een slee de witte heuvels af. In het weekeinde gebeurden veel meer ongelukken dan nor-
maal. In de Hoofdstraat in Santpoort-Noord raakte een vrouw gewond aan haar hoofd toen zij van haar 
fiets viel. In veel gevallen bleef de schade gelukkig beperkt tot een deuk. (foto: Reinder Weidijk)

Kerst op Jan Campert
Driehuis - Donderdag 17 de-
cember was weer het jaarlijkse 
kerstfeest op de Jan Campert-
school. De kinderen hadden hun 
best gedaan om samen met hun 
juf of meester hun klaslokaal in 
kerstsfeer te brengen.
Op het schoolplein zorgden een 
kerstboom, lichtslingers, een 
kerstman, een kraam met glüh-
wein samen met de sneeuw voor 
de juiste kerststemming. Kin-

deren, leerkrachten, ouders en 
grootouders zongen onder be-
geleiding van het ‘schoolorkest-
je’ kerstliedjes. Na het zingen 
gingen de kinderen naar hun 
eigen klaslokaal waar de tafels 
feestelijk gedekt waren en een 
buffet klaar stond. In hun feest-
kleding genoten de kinderen van 
het eten wat door de ouders  ver-
zorgd was. Een zeer geslaagde 
kerstviering.

Schaatsbaan even open
Santpoort-Noord - Afgelopen za-
terdag opende de kerstman in ei-
gen persoon de schaatsbaan. Voor 
de tweede maal hadden mensen 
van de Harddraverij en de Oranje-
vereniging het landje van Hop om-
getoverd tot een prachtige ijsbaan. 
Ruim een week was de baan aan 
het opvriezen, voordat het ijs vei-
lig genoeg was om op te schaat-
sen. De sneeuw was hier spelbre-
ker, want dat isoleerde het ijs en 
het bevroor daarom minder snel. 
Er mochten alleen kinderen tot 
13 jaar op het ijs. Een aantal vol-
wassenen kon de baan niet aan. 
De kinderen maakten er zaterdag-
middag dankbaar gebruik van, op 
schaatsen of met de slee gingen 
zij de ijsbaan op. Jochem (7) heeft 
nieuwe schaatsen, achter een stoel 
maakt hij voorzichtige passen. Zijn 
zus Stine (8) en haar vriendin Me-
rel hebben meer lef, zij zwieren in 
het rond. Op een gegeven moment 
durft Jochem de stoel los te laten 
en hij krijgt steeds meer zelfver-
trouwen. Hij heeft een muts op met 
de tekst: ‘IJsmakers Santpoort’. ,,Ik 
heb geholpen’’, zegt hij trots. ,,Jo-

chem heeft gisteren het ijs getest, 
die grote kerels durfden dat niet 
zelf’’, lacht zijn moeder. Dat zij daar 
gelijk in hadden, bewijst even la-
ter de kerstman. Hij wil de ijsbaan 
op, zet een been neer en het ijs 
begint vervaarlijk te kraken. Ge-
schrokken haalt hij zijn been te-
rug. ,,Het ijs is veel beter geprepa-
reerd dan vorig jaar, toen staken 
de grassprieten er door heen. Ik 

geloof dat ze er nu een zeil onder 
gelegd hebben’’, zegt de moeder 
van Jochem. Wie het koud had ge-
kregen, werd getrakteerd op een 
beker warme chocolademelk. Voor 
de kinderen was het een mooi be-
gin van de kerstvakantie. Helaas 
kon er alleen op zaterdagmiddag 
geschaatst worden, vanaf zondag 
gooide de sneeuw roet in het eten. 
(Carla Zwart)

Overlast én sneeuwpret

IJmuiden - Vorige week vrij-
dagavond een 71-jarige man in 
zijn woning in de Homburgstraat 
overvallen. Er werd bij de man 
aangebeld en toen hij opendeed 
stond er een man voor de deur 
met een mes. Hij riep dat hij geld 
moest hebben. De bewoner voel-
de zich bedreigd en gaf een on-
bekend bedrag af. De verdach-
te ging er toen vandoor. Het gaat 
om een ongeveer 20-jarige blan-
ke man, die geheel in het zwart 
was gekleed.

Overvallen
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Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Wij wensen 
u prettige 

feestdagen

Donderdag 24 december 
is het kantoor aan de 

Zeeweg van De Jutter/
De Hofgeest

gesloten! 

Donderdag 31 december is 
het kantoor aan de Zeeweg

vanaf 12.00 uur 

gesloten!
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, 
tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Weerwind ontvangt bruidsparen
‘Dat is briljant’ 
IJmuiden – Het afgelopen jaar 
waren er 41 echtparen in de 
gemeente Velsen, die hun dia-
manten bruiloft vierden. Zij wa-
ren zestig jaar getrouwd. Der-
tig paren waren vrijdag in zalen-
centrum Velserduin bijeen voor 
een informeel samenzijn. Bur-
gemeester Franc Weerwind was 
hun gastheer.
,,Jullie verdienen respect. Uw 
generatie is een voorbeeld voor 
de mijne, want jullie hielpen 
mee met de wederopbouw van 
Velsen’’, aldus de burgemees-
ter. ,,Bovendien bent u al zestig 
jaar getrouwd, dat is briljant. Ik 
kom straks bij ieder van u langs 
voor een praatje en dan hoop ik 
te horen hoe u dat voor elkaar 
heeft gekregen. Daar kan ik van 
leren.’’ 
Het echtpaar Wals komt oor-
spronkelijk uit Amsterdam, zij 
waren daar buren van elkaar. De 
heer Wals had al lang een oog-
je op zijn buurmeisje, zij zag hem 
niet staan. In de oorlog moest hij 
werken als dwangarbeider, daar-
na ging hij varen. Toen hij tus-
sen twee zeereizen in thuis was, 
raakte het aan en binnen drie 

maanden was het stel getrouwd, 
om een huis te kunnen krijgen. 
In 1952 stopte meneer Wals met 
varen en ging hij in IJmuiden bij 
Scheveningen Radio werken, 
waar hij tot aan zijn pensionering 
bleef. Het paar hecht aan het ge-
loof, de spreuk ‘Mijn oog zal op 
u zijn’ is hun motto. ,,Verder zijn 
we goed en lief voor elkaar, we 
hebben een fantastisch huwelijk, 
het is één van onze zegeningen’’, 
vertelt meneer Wals.
Het IJmuidense echtpaar 
Hoekstra leerde elkaar kennen 
in Ermelo. Meneer vervulde daar 
kort na de oorlog zijn dienst-
plicht, mevrouw werkte er als 
verpleegkundige. Na een kor-
te kennismaking correspondeer-
den zij met elkaar, dit leidde tot 
een bruiloft. 
Op de vraag wat het geheim van 
hun lange huwelijk is, zegt me-
neer Hoekstra: ..Het is een kwes-
tie van geven en nemen.’’ Zijn 
vrouw vult aan: ,,Vaak een beet-
je meer geven dan nemen.’’ De 
man begint helemaal te stralen 
als hij zijn vrouw aankijkt en be-
vestigt: ,,Ja, jij gaf me heel veel.’’ 
(Carla Zwart)

Hoog bezoek voor Sarah
Santpoort-Noord - ,,Hai lieverds!’’ Zo verwelkomt Annelies Verwer 
al jarenlang haar gasten. De laatste jaren doet ze dat in Restaurant 
DingeS’Poort aan de Hoofdstraat. Vorige week werd de sympathie-
ke gastvrouw 50 jaar en dat werd op grootse wijze gevierd. Ze kreeg 
zelfs een van ‘s werelds beste illusionisten op bezoek, Hans Klok. Hij 
had tussen de voorbereidingen op het kerstcircus in Carré even tijd 
gemaakt om bij Annelies langs te gaan. ,,Ik vond het geweldig dat hij 
er was’’, vertelt de kersverse Sarah. ,,Hij is zo’n lieverd!’’
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Driehuis - Een 72-jarige vrouw 
is maandagmiddag omstreeks 
16.20 uur op de Da Costalaan 
het slachtoffer geworden van 
tassenrollerij. Zij werd aange-
sproken door een jonge vrouw 
van rond de 20 jaar die haar naar 
de weg vroeg. Een andere vrouw 
van ongeveer 50 jaar heeft ver-
volgens haar portemonnee uit de 
tas gestolen. De 72-jarige dame 
bemerkte de diefstal maar kon 
niet voorkomen dat het tweetal 
vluchtte in een lichtkleurige per-
sonenauto. Het voertuig had een 
buitenlands kenteken. De  tas-
senrolsters zijn richting IJmuiden 
gereden. De zaak wordt onder-
zocht. De politie verzoekt getui-
gen contact op te nemen de po-
litie in Velsen, 0900-8844.

Tassenrollerij Fort benoorden wordt 
bezoekerscentrum
Regio - Het Fort benoorden 
Spaarndam maakt deel uit van 
de Stelling van Amsterdam. Op 
15 december hebben Gedepu-
teerde Staten van de provincie 
Noord-Holland besloten dat dit 
fort het derde bezoekerscen-
trum van de Stelling van Amster-
dam wordt. De andere twee for-
ten van de Stelling die ontwik-
keld worden tot bezoekerscen-
trum zijn het Forteiland Pampus 
en het Fort aan de Nekkerweg bij 
Purmerend.
De Stelling van Amsterdam is 
een typisch voorbeeld van Hol-
lands waterbouwkundig vernuft 
en militaire historie. De provincie 
Noord-Holland spant zich in om 
de Stelling toegankelijk te ma-
ken voor een zo groot mogelijk 
publiek en zo voor toekomstige 
generaties te behouden.
ESBIbouw ontwikkelt bij het Fort 
benoorden Spaarndam een re-
creatiepark. Nu de provincie 
Noord-Holland het fort heeft 
aangewezen als locatie voor een 
derde bezoekerscentrum, zal ES-
BI Bouw ook dit bezoekerscen-
trum realiseren. 
Gedeputeerde Rinske Kruisin-
ga is verheugd over de komst 
van een bezoekerscentrum in 
Fort benoorden Spaarndam: ,,Dit 
bezoekerscentrum komt op een 
mooie plek in het Recreatiege-
bied Spaarnwoude en zal door 
de combinatie met het recreatie-
park een breed publiek kunnen 
interesseren voor de Stelling van 

Amsterdam.” Gedeputeerde Sta-
ten hebben eerder gekozen voor 
de ontwikkeling van bezoekers-
centra aan de oostzijde (Fortei-
land Pampus) en aan de noord-
zijde (Fort aan de Nekkerweg) 
van de Stelling van Amsterdam. 
Met de keuze voor het Fort be-
noorden Spaarndam krijgt de 
Stelling nu ook aan de westzijde 
een bezoekerscentrum.
Gedeputeerde Staten hebben 
zich bij de keuze voor Fort be-
noorden Spaarndam laten advi-
seren door een deskundige ju-
ry. Er waren twee plannen inge-
diend voor de ontwikkeling van 
een westelijk bezoekerscentrum. 
De jury adviseerde om voor het 
plan van de kersverse onderne-
mer van het fort, ESBIbouw, te 
kiezen. 
Directeur Mark Petter van ES-
BIbouw reageerde enthousiast 
op het nieuws: ,,Wij zijn erg blij 
en willen graag met de Stichting 
Krayenhoff en de provincie het 
bezoekerscentrum ontwikkelen.” 
De Stichting Krayenhoff zet zich 
al jaren in voor het behoud en 
beheer van de Stelling van Am-
sterdam in Spaarndam.
De andere kandidaat, het fort bij 
Aalsmeer, is niet gekozen als lo-
catie voor het derde bezoekers-
centrum.
De provincie heeft wel aangege-
ven dat zij de gemeente Haar-
lemmermeer graag wil onder-
steunen bij de ontwikkeling van 
een publieke functie in dit fort.

Nieuwjaar in duin en bos
Santpoort-Noord - Begin janu-
ari heeft het bos doodse aanblik. 
Maar is dat echt zo? Als je goed 
kijkt en luistert, valt er nog ge-
noeg te ontdekken. Ganzen die 
over vliegen, spechten die voed-
sel zoeken, struiken die hun dik-
ke knoppen beschermen tegen 
de kou. De eerste tekenen van 
het nieuwe groeiseizoen zijn al 
te zien. Een wandeling om lek-
ker een frisse neus te halen en 
onderweg te ontdekken dat het 
bos al weer aan het nieuwe jaar 

begonnen is! Verzamelen zondag 
3 januari om 11.00 uur bij het in-
formatiepaneel op de parkeer-
plaats ingang Duin en Kruidberg, 
aan de Duin en Kruidbergerweg 
in Santpoort Noord.
De wandeling duurt ongeveer 
twee uur. Kosten zijn 2,50 euro 
voor volwassenen en 1,50  euro 
voor kinderen/65+. Aanmelden 
is verplicht via www.npzk.nl of 
bij Duincentrum De Zandwaai-
er (niet op ma). (foto: Jowien van 
der Vegte)

Kerst-
programma
op Seaport FM  
IJmuiden - In de Kerstperio-
de zit u bij Seaport FM meer 
dan goed. Sinds 10 december is 
het radiostation van Velsen al in 
kerstsfeer maar de echte aftrap 
is er op donderdag 24 decem-
ber om 12.00 uur met de Kerst 
Top 50. Deze lijst is in de afgelo-
pen weken samengesteld uit de 
ingezonden favorieten van het 
publiek. Sommige noteringen 
zijn natuurlijk niet echt verras-
send maar een flink aantal van 
de kerstsongs in deze lijst kun-
nen toch als bijzonder omschre-
ven worden. Ook de lokale Vel-
sense artiesten ontbreken niet. 
De lijst is tussen 12.00 en 16.00 
uur te horen en Erik Beekman 
is de presentator. Tijdens deze 
uren komen ook vele kerst- en 
Nieuwjaarsboodschappen van 
luisteraars en gemeentelijke on-
dernemers en instellingen voor-
bij. Op eerste kerstdag een pro-
grammering die ’s morgens be-
gint met een kerstdienst vanuit 
Hoofddorp en na 12.00 uur een 
vervolg krijgt in de studio met 
Erik Beekman en Rene Verstra-
ten. Ook op tweede kerstdag zal 
er een kerstige invulling worden 
gegeven aan de programmering. 
Genoeg redenen dus om de-
zer dagen af te stemmen op Vel-
sens lokale radiozender Seaport 
FM. Seaport FM is te beluisteren 
via de kabel op 89.0, FM 107.8 en 
wereldwijd via internet op www.
seaportplaza.nl. 

ChildsLife zamelt geld in
Regio - Hulporganisatie Childs-
Life heeft een actie opgezet om 
samen met restaurants in de re-
gio geld in te zamelen. Gasten 
in de deelnemende restaurants 
wordt gevraagd 1 euro extra af 
te rekenen. Voor dit bedrag kan 
een kind in bijvoorbeeld Kenia of 
Roemenië drie dagen eten! Fees-
telijk uit eten in december wordt 
zo ook feestelijk voor veel kinde-
ren in gebieden waar grote ar-
moede heerst. 
De actie loopt tot en met 17 ja-
nuari in Le Chevalier in Haarlem, 
Café ‘t Hemeltje in Bloemendaal, 
Restaurant IJmond in IJmuiden 
en Villa Westend in Velserbroek.
ChildsLife is een internationale 
hulporganisatie met het hoofd-
kantoor in Haarlem. ChildsLife 

zet zich in voor kinderen die op-
groeien in extreme armoede. De 
organisatie verbetert het leven 
van deze kinderen door ze scho-
ling, voedsel en opvang te bie-
den. ChildsLife richt zich voorna-
melijk op arme kinderen, straat-
kinderen en (aids)weeskinderen. 
Door middel van verschillen-
de structurele projecten in meer 
dan 30 landen maakt ChildsLife 
haar missie waar: het bieden 
van wereldwijde praktische hulp 
aan kinderen en hun omgeving. 
Op het moment heeft ChildsLife 
16.000 kinderen per maand in 
haar hulpprogramma’s.
Voor meer informatie over 
ChildsLife, de restaurantactie en 
de deelnemende restaurants. Zie 
ook www.childslife.nl.

Nieuwjaarsduik in 
teken van Cliniclowns
IJmuiden aan Zee - Vrijdag 1 
januari, klokslag 13.00 uur zul-
len de meest dapperen onder 
ons een ijselijk koude duik in 
de Noordzee nemen als frisse 
start van het nieuwe jaar. Ook in 
IJmuiden aan Zee doet men mee 
aan deze Unox duik.
De nieuwjaarsduik wordt geor-
ganiseerd door Redding Briga-
de IJmuiden en Paviljoen Noord-
zee. Opgeven kan nu al bij Pavil-
joen Noordzee via 0255-514004. 
Mensen die hopen op mildere 
weersomstandigheden kunnen 
zich ook op de dag zelf nog van-
af 11.00 uur opgeven bij Pavil-
joen Noordzee.
Dit jaar staat de Nieuwjaarsduik 
in IJmuiden in het teken van de 
Cliniclowns. Hoewel deelname 

gratis is, kan men iets doneren 
in de klaarstaande collectebus-
sen in Paviljoen Noordzee.
Voor deelnemers is de snert en 
chocomel of glühwein na af-
loop gratis. Belangrijke aanra-
ders voor duikers zijn: warme 
kleding mee, zoals een badjas en 
badslippers en voldoende hand-
doeken.
Op de dag zelf dient men zich 
van te voren aan te melden, ook 
als je je al hebt opgegeven. Ga je 
met een groep noteer dan van te 
voren alle namen en een waar-
schuwingstelefoonnummer dat 
in geval van een calamiteit kan 
worden gebeld. Dat geeft minder 
wachttijden. Bij deze inschrijving 
ontvangt men de consumptie-
bonnen. 

Kerstdiensten 
Hervormde Gemeente
IJmuiden - De Nederlands Her-
vormde Gemeente IJmuiden 
West organiseert in de Nieu-
we Kerk aan Kanaalstraat 250 
een kerstnachtdienst op 24 de-
cember om 22.00 uur en op eer-
ste kerkdag een dienst om 10.00 
uur. 
De kerk zal tijdens de kerst-
nachtdienst bijzonder mooi ver-
licht zijn door honderden licht-
jes. Het thema van de dienst is: 
Ben je al versierd.’ Ds. L.P.J. van 
Bruggen zal voorgaan in deze 
dienst. Naast de kerstliederen 
die samen worden gezongen, zal 

er muzikale medewerking zijn 
van Sander Cornelissen, bas-ba-
riton, Lijda de Boer, dwarsfluit, 
Barend van der Kamp en Arij Rij-
ke op orgel. Na de dienst is er 
gelegenheid om onder het genot 
van een kopje warme chocola-
demelk (na) te praten. 
Op eerste kerstdag zal voorgaan 
ds. L.P.J. van Bruggen en zal de 
muzikale medewerking verzorgd 
worden door kerkkoor de Nieu-
we Kerk. Bij beide diensten zijn 
belangstellenden die het kerst-
feest mee willen vieren van har-
te welkom.

Kerstviering
Leger des Heils
Regio – Donderdag houdt het 
Leger des Heils aan Geysendorf-
ferlaan 4 in Beverwijk een kerst-
nachtdienst om 22.30 uur onder 
leiding van de kapiteins de Vries. 
Aan de dienst wordt onder meer 
medewerking verleend door de 
Praisegroep Reflection en het 
Mannenkoor van het Leger des 
Heils. Iedereen is van harte wel-
kom.

World Servants willen 
4000 oliebollen verkopen
IJmuiden - World Servants Vel-
sen gaat ook dit jaar weer echte 
kwaliteit oliebollen bakken voor 
het goede doel! Met deze orga-
nisatie gaan dit jaar maar liefst 
acht personen op ontwikkelings-
werk in Ghana en Malawi. Hier 
zullen ze een kliniek, medische 
stafwoningen en een school 
gaan bouwen. Om dit werk te 
kunnen doen hebben zij 19.160 
euro nodig. Dit geld proberen ze 

bij elkaar te krijgen door het or-
ganiseren en uitvoeren van di-
verse acties. Oliebollen bestellen 
kan via www.worldservantsvel-
sen.nl of 06-47836777. Ook is het 
mogelijk uw bestelling tussen 
10.00 en 15.00 uur zelf op te ha-
len in De Rank, Koningin Wilhel-
minakade 265 in IJmuiden. Voor 
bestellingen buiten de gemeente 
Velsen wordt 1,50 euro bezorgd-
kosten gerekend. 
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Oudjaarsloop onder 
barre omstandigheden
Santpoort-Noord -  Zondag 20 
december was het opnieuw zo-
ver. De Oudjaarsloop van Sport-
centrum Santpoort stond weer 
op het programma. De loop werd 
voor de negentiende keer geor-
ganiseerd door enkele leden. 
De fanatieke lopers konden on-
der barre weersomstandigheden 
kiezen uit verschillende afstan-
den variërend van 8 tot 16 kilo-
meter. 
Veel lopers trotseerden sneeuw 
en ijzel. Een fantastische pres-
tatie van de lopers. De lopers 
waren na hun sportieve pres-
tatie door John van Deudekom 
uitgenodigd in zijn sportschool 
in Santpoort voor een heerlijke 
kop erwtensoep met roggebrood 
en spek en een heerlijk drank-

je. Veel lopers zijn al jarenlang 
verbonden aan de loopgroep en 
daarom werden na afloop weer 
vele oude herinneringen opge-
haald. 
De loopgroep is iedere zondag 
om 09.30 uur aanwezig bij de 
ingang van Duin en Kruidberg. 
Na een warming-up wordt er in 
groepsverband gelopen in het 
mooie natuurgebied. De fana-
tieke lopers verzamelen ook op 
woensdagavond, dan vanaf de 
sportschool, om hun trainingski-
lometers te maken. Een ieder die 
belangstelling heeft is van harte 
welkom in deze gezellige loop-
groep. 
Foto’s van de oudjaarsloop zijn te 
vinden op www.straatvolley.nl, bij 
de rubriek foto’s oudjaarsloop. 

Topjudoteam 
naar Japan
Velserbroek - Op maandag-
avond 21 december is er een 
judoploeg van acht jonge judo-
talenten, variërend van bijna 12 
tot 15 jaar samen met twee be-
geleiders van Ben Rietdijk Sport 
uit Velserbroek, vertrokken naar 
Japan, om daar mee te doen aan 
het: Sanex Inlternational Youht 
Team Tournament dat word ge-
houden in de Global Arena te 
Fukuoka, Japan. Al deze jongens 
zijn kampioen in de -15 jaar, ie-
der in zijn eigen gewichtsklas-
se en komen van verschillende 
judoscholen in Noord-Holland. 
De komende acht dagen krijgen 
zij speciale trainingen en work-
shops, bedoeld om op zeer hoog 
niveau te kunnen trainen. En te 
leren, met het oog in de toe-
komst uit te kunnen komen op 
Europese kampioenschappen  
Wereld kampioenschappen en/
of Olympische Spelen. 

Een kleurrijke combinatie
Rode Kardinaalshoedjes 
bij Museum Jan Makkes
Velserbroek - Op de eeuwenou-
de Museumboerderij Jan Mak-
kes is tot en met 3 januari weer 
een prachtige tentoonstelling 
van het werk en het leven van de 
kleurrijke schilder Jan Makkes 
te zien. Op 27 december, derde 
kerstdag, komt vocaal ensemble 
Voce di Luna optreden.
Vorige week bezocht een bijzon-
der kleurrijk gezelschap de ten-
toonstelling. Vrouwenbeweging 
de Rode Kardinaalshoedjes uit 
Castricum begon hun dagje uit 
bij Museumboerderij Jan Mak-
kes. Daar werden ze door El-
lie Makkes ontvangen met kof-
fie en thee. Ondertussen vertel-
len de dames over hun bewe-
ging, die wereldwijd de naam 
Red Hat Society heeft. In Castri-
cum schijnen zelfs drie groepen 
te zijn. De Rode Kardinaalshoed-
jes gaan op hun uitgaansdag ge-
kleed in paars en uiteraard on-
der rode hoeden, op pad. In de 
maand van hun verjaardag mag 
dat een paarse hoed zijn. Eens in 
de maand organiseert een van 
de zeventien lady’s, want leden 
mag je ze niet noemen, het dag-
je uit. De Rode Kardinaalshoed-
jes zijn opgericht door Queen 
Madeleine en bestaan uit lady’s, 
freules en hertoginnen. Een van 
hen heet Lady Tena, omdat ze al-
tijd zo hard moet lachen. Een an-
dere lady kreeg, vanwege haar 

wisselende contacten, de naam 
Lady Chatterley.
Kleur ontmoet kleur op de Mu-
seumboerderij van Jan Makkes, 
waar Ellie graag vertelt over de 
beroemde kunstenaar. Er draait 
zelfs een film over zijn leven. En 
in de sfeervolle boerderij, ooit 
een tuinhuis, anno 1378 of 1578, 
is heel veel prachtig werk van de 
overleden Jan Makkes te zien. 
Jan had een bijzondere band met 
Maria. ,,Maria, zijn moeder en ik 
waren de drie vrouwen in zijn le-
ven,’’ zegt Ellie. ,,In die volgorde.’’ 
Tien jaar na zijn dood vertelt zij 
op betrokken wijze over Jan. Hoe 
hij van school naar school ging,  
hoe zijn moeder en vader er al-
les aan deden om Jan aan een 
opleiding of vaste betrekking te 
helpen, hoe hij hulppastoor was 
in Frankrijk en van wie hij leer-
de schilderen, niet de minsten. 
Maar ook over hoe depressief 
Jan Makkes kon zijn, naast zijn 
periodes van enorme gedreven-
heid om te scheppen.
Een bezoek aan Museumboerde-
rij Jan Makkes, aan Hofgeester-
weg 22a in Velserbroek is zeker 
in deze kerstperiode een aanra-
der. Ook als u geen rode hoed 
heeft. De toegang is gratis. Ope-
ningstijden tot en met 3 janua-
ri dagelijks van 11.00 tot 18.00 
uur. Parkeren kan heel dichtbij 
bij VSV. (Karin Dekkers)D-team SC Santpoort 

derde van Nederland
Velserbroek - Bij het NK voor 
jeugdteams is het D-team van 
SC Santpoort spelend in het Pol-
derhuis in Velserbroek derde ge-
worden, een geweldige prestatie 
verantwoordelijk daarvoor wa-
ren Sjoerd Haver, Dave en Cherl 
Looyer en Marits van Rees. De 
uitstekende jeugdopleiding met 
allemaal gediplomeerde schaak-
meesters in vijf verschillende 
groepen, ingedeeld naar speel-
sterkte werpt al jaren hun vruch-
ten af, Proficiat! Bij de Grand 
Prix Toernooi deden maar liefst 
22 jeugdspelers van Santpoort 
mee, waarvan er tien met een 
beker naar huis gingen te weten: 
Groep 1: eerste Wim Laurens 

Gravemaker, Dave Looyer en 
Marits van Rees. Groep 2: eer-
ste Cherl Looyer. Groep 3: eerste 
Roelof Srikker. Groep 4: tweede 
Daan Koetzier, derde Robin An-
ne Gravemaker. Groep 6: twee-
de Jonathan Koutstaal. Groep 8: 
tweede Joos van Ties Rutjens, 
derde Eldon Beeren.
Op 15 december heeft het twee-
de van Santpoort gewonnen met 
5-3 van Krommenie 2 Stefan 
Fokkink, Nathalie van der Len-
de, Wim Gravemaker en Bas Ha-
ver wonnen allemaal hun par-
tij Daan Haver en invaller Henk 
Swier speelden beiden remise. 
Zie ook www.schaakclubsant-
poort.nl.

Woningbouw 
Grote Buiten-
dijk gaat door
Velsen - Tijdens de raadsver-
gadering op 17 december is dan 
eindelijk de knoop doorgehakt. 
Een grote meerderheid van de 
gemeenteraad heeft positief ge-
reageerd op het al maanden ge-
leden voorgestelde plan ‘B’. Dit 
betekent dat aan de kant van de 
Hofgeest twee maal 150 wonin-
gen en/of appartementen zul-
len worden gebouwd, na ver-
plaatsing van de sportvelden. Er 
was nog enige discussie over het 
aantal van ‘circa’ 70 grotere wo-
ningen aan de Grote Buitendijk. 
Vooral woordvoerster Beryl Dre-
ijer van de VVD vond dat bijvoor-
beeld 80 kleinere woningen ook 
een mogelijkheid zou moeten 
zijn indien dit kostentechnisch 
beter zou zijn omdat de gemeen-
te kostenneutraal wil bouwen. 
Over dit onderwerp zal dus nog 
wel enige discussie gaan plaats-
vinden. Ook de omschrijving 
‘speelvoorziening’ vond zij wat 
mager. Komt er dan één wipkip 
of wordt het een echte speel-
tuin? In alle gebieden tezamen 
waar woningbouw gaat plaats-
vinden zal gemiddeld in de ver-
houding 30 procent sociaal en 
70 procent vrije sector worden 
gebouwd. Bij de bepaling van 
het definitieve programma en de 
fasering ligt de nadruk op door-
stroming en bouwen voor jonge-
ren en starters, waarbij ook spe-
cifiek aandacht aan ouderen zal 
worden besteed. Nagenoeg alle 
woordvoerders van de politieke 
partijen waren eensgezind van 
mening dat ondanks de nieuwe 
bebouwing, de Grote Buitendijk 
zijn groene en open uitstraling 
moet behouden. De dichtheid 
van de Grote Buitendijk zal daar-
mee beduidend lager zijn als het 
bestaande deel van Velserbroek. 
(Joop Waijenberg) 

Kerstfeest Hummelhoek
Santpoort-Zuid - Op de laat-
ste schooldag van het jaar 2009 
werd het kerstfeest gevierd op 
peuterspeelzaal Hummelhoek 
in Santpoort-Zuid. Wanneer al-
le ouders vertokken zijn maken 
de kinderen zich klaar voor een 
wandeling naar het tuincentrum 
Oxalis om daar de dennentakken 
te kopen voor het maken van de 
kerststukjes. Tijdens de wande-
ling houden de kinderen een ket-
ting vast zodat ze bij elkaar blij-
ven. Vooraf is afgesproken dat 
de ketting niet losgelaten wordt 
en dat er in de winkel alleen ge-
keken wordt met de ogen. De 
kinderen houden zich aan de af-
spraak. Op de besneeuwde weg, 

die het lopen moeilijk maakte, 
werd het een gezellige wande-
ling met veel kerstgezang. In het 
tuincentrum werden ze harte-
lijk ontvangen door de eigenaar 
van het tuincentrum. Er werden 
mooie kersttakken en kaarsen 
uitgezocht. De kinderen kregen 
een rinkelende kerstbal mee die 
ze thuis in de kerstboom kun-
nen hangen. Terug op de peuter-
speelzaal werden de prachtig-
ste kerststukjes gemaakt en na-
tuurlijk werd het feest afgesloten 
met pannenkoeken, koffertjes en 
chocomel. 
Het was een geslaagde afsluiting 
van het jaar 2009 en hopen op 
een mooie nieuwe start in 2010. 



24 december 2009 pagina 11

Velserbroek - Donderdag 31 
december wordt de kledingver-
koop van het Leger des Heils in 
het Kruispunt aan de Zonbastion 
3 in Velserbroek georganiseerd. 
Voor mensen die op een voorde-
lige manier zich in de kleding wil-
len steken. Er is volop keus voor 
heren, dames en kinderkleding. 
De verkoop is om de veertien da-
gen van 10.00 tot 12.00 uur. Op 
deze dag krijgen de bezoekers 
oliebollen bij de koffie, gebakken 
door de jeugd van de kerk. 

Kledingverkoop
Leger des Heils

Jurre definitief in
Z@ppsport voetbalteam
Velserbroek - Vorige week zon-
dag was de het laatste afvalmo-
ment voor het Z@ppsportvoet-
balteam. Een gelegenheidself-
tal waar D-junioren voor gese-
lecteerd zijn via een voetbalclinic 
van Moves & Skills. Sinds 1 no-
vember jl. zijn de geselecteerde 
jongens elke week een hele dag 
aan het trainen en laten daar het 
beste van zichzelf zien.
Na een geweldige laatste trai-
ning van de assistent-trainer van 
Manchester United Rene Meu-
lensteen is het definitieve team 
bekend gemaakt. En Jurre Dek-
ker uit Velserbroek, zelf voetbal-
lend in de D1 van Onze Gezellen, 
zit daar bij! Nog een paar trainin-

gen en een oefenduel, dan gaan 
de jongens naar niets minder 
dan het hotel in Noordwijk Huis 
ter Duin. Zij zullen vervolgens 
met een spelersbus, als echte 
profs op woensdag 30 december 
het Junior Masters Toernooi spe-
len in de Amsterdam Arena.
Hier zullen zij spelen tegen de 
hoogste D-amateurs. Wie dit 
toernooi wint gaat Nederland in 
mei 2010 vertegenwoordigen in 
Zuid-Afrika! 
Het Z@ppsportvoetbalteam 
wordt nog steeds gevolgd elke 
zondag om 08.40 uur op Neder-
land 3. Jurre succes in de Arena 
met je team, en geniet van deze 
unieke belevenis!

Samenzang
op Vestingplein
Velserbroek - Ook in 2009 zal 
Dorpsvereniging Velserbroek 
wederom een Kerstsamenzang 
organiseren. Even leek het erop 
dat het niet ging lukken, maar 
door steun van vele enthousias-
telingen en onder andere finan-
ciële steun van Winkeliersver-
eniging Velserbroek is het ge-
lukt! Op donderdag 24 december 
vanaf 19.00 uur houden zij hun 
jaarlijkse samenzang op het Ves-
tingplein in Velserbroek! Dorps-
vereniging Velserbroek nodigt 
iedereen uit om gezellig mee te 
zingen met Popkoor Decibel en 
een gelegenheidsorkest van So-
li, onder leiding van Dirigent Aad 
van der Kraan. Uiteraard on-
der genot van Glühwein (16+) 
of warme chocolademelk. De 
kerstvrouwen lopen rond om bij 
u een bijdrage in de onkosten op 
te halen. Ook kunt u lichtgeven-
de mutsen kopen, waarvan de 
opbrengst toekomt aan de orga-
nisatie van de Kerstsamenzang 
2010. Voor vragen en/of spon-
soring kunt u contact opnemen 
met Jacqueline Staats, telefoon 
06-53765275 of 023-5490282.

Nieuwjaarsconcert 
in ’t Mosterdzaadje 
Santpoort-Noord - Het Bo-
ne Brass Ensemble uit het hoge 
noorden van Nederland zal op 
zondag 3 januari om 15.00 uur 
het nieuwjaarsconcert in ’t Mos-
terdzaadje verzorgen.
Dit uniek Nederlands kamer-
muziek gezelschap laat het pu-
bliek kennismaken met de heel 
bijzondere, zangerige en soms 
ook fluisterzachte samenklank 
van drie tenortrombones en één 
bastrombone. 
Het Bone Brass Ensemble be-

staat uit de trombonisten Jan 
Jager, Jan Bults, Tjark Jan Wie-
renga en Wessel Bruggink. Laat 
u verrassen door een paar bij-
zonder professionele en gepas-
sioneerde trombonisten. Zie ook 
www.bonebrass.nl. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord, telefoon 023-5378625, 
vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. 

Nieuwjaarsconcert in 
Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - Zaterdag 
9 januari om 19.30 uur vindt in 
de Dorpskerk een echt Nieuw-
jaarsconcert plaats met mooie 
en feestelijke werken van Beet-
hoven, Massenet, Mascagni en 
Mahler.  De orkestleden zijn al-
lemaal feestelijk gekleed. Bo-
vendien is er een drankje met 
‘bubbels’ na afloop. Prosit! Het 
symfonieorkest heet Camera-
ta en bestaat uit talentvolle jon-
ge mensen. Het is het jonge-
renorkest van de muziekschool 
in Bloemendaal. Camerata trad 
al vaker op onder andere in de 
Philharmonie, ook eerder al in de 
Dorpskerk, maar ook op ande-
re locaties zoals buiten op land-
goed Elswout, het Archion en 
met een ruime delegatie trad het 
vorig jaar op in London!
Annelies Smit is de enthousi-
aste dirigente van dit orkest. 
Met haar bijzondere initiatieven 
maakt ze klassieke orkestmuziek 
toegankelijk voor een breed pu-
bliek. Om die reden ontving An-
nelies in juni 2008 de ‘Olifant’, de 
Haarlemse cultuurprijs. Annelies 
Smit is dirigente van verschillen-
de jeugdorkesten, het Haarlems 
amateurorkest en een oratori-
umkoor. Ze is ook initiatiefneem-
ster van veel muzikale reizen, zo-
als jongeren orkestreizen naar 

Parijs en London. 
Het Nieuwjaarsconcert begint 
om 19.30 uur. Er is geen pauze. 
Meteen na afloop is er voor ie-
dereen een glas om te proosten 
op het nieuwe jaar. Toegangs-
prijs is inclusief een drankje na 
afloop, 6 euro per persoon, kin-
deren (tot en met 12 jaar) 4 euro. 
Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 
67, Santpoort-Noord. Zie ook 
www.cultuurindedorpskerk.nl.

Bijzondere jam
in De Halve Maan
Santpoort-Noord - Vorige week 
woensdag is de laatste jamsessie 
van dit jaar gehouden in café de 
Halve Maan in Santpoort Noord. 
Deze jamsessie werd georga-
niseerd op een historische dag, 
namelijk exact op de dag dat 38 
jaar geleden café de Halve Maan 
werd opgericht door de heer Wil-
lem Koster. 
Een buitengewone debutant was 
Tom de Man (9). Tom zit sinds 
een paar weken op drumles bij 
Kees van Lent en gaf blijk van 
een bijzonder gevoel voor rit-
me. Na een korte uitleg van ses-
siedrummer/leider Nils de Heer 
pikte Tom onverstoorbaar en 
met zichtbaar plezier foutloos 
ritmes op van gast keyboard-
player Koen Tieskens en sessie-
bassist Rafael Fernandes. Ook 
Sponk-drummer Loek Bartelings 
gaf Tom de Man nog een paar tip 
& tricks mee om thuis verder op 

te kunnen studeren. Omdat het 
de laatste jamsessie van het jaar 
was vond de sessieband het no-
dig om de huidige uitbaters Dirk 
Tromp en Martine Schubert op 
een bijzondere manier te bedan-
ken voor hun gastvrijheid het af-
gelopen jaar.
Rond tien uur nodigde sessielei-
der Nils de Heer Dirk en Marti-
ne uit om de sessieband te ver-
gezellen op het podium. Na een 
korte en geestige speech ver-
wijderden laatstgenoemde een 
fleecedeken van de bassdrum 
van het drumstel om het nieuwe 
customized bassdrumvel met het 
officiële logo van de Halve maan 
te onthullen. Deze in het diep-
ste geheim voorbereide geste 
van de sessieband viel zichtbaar 
in de smaak. Met speciale dank 
aan Tom Makkes.
De volgende jammsessie staat 
gepland op 13 januari 2010.

Lichtjes in
oud Velsen
Velsen-Zuid –  Zaterdag aan 
het einde van de middag leek 
oud-Velsen wel een plaatje van 
Anton Pieck. Na de samenzang 
in de Engelmunduskerk, met het 
Goede Herderskoor en het En-
gelmunduskoor, werden men-
sen die de kerk verlieten aange-
naam verrast. Ruim 200 waxine-
lichtjes stonden aan beide kan-
ten van de straten en gaven een 
sprookjesachtige sfeer. Voor 
het voormalige cachot kwamen 
men bij vuurkorven bij elkaar om 
wijn en chocolademelk te drin-
ken. Dit was een initiatief van de 
Stichting Dorp Velsen. ,,Die be-
staat sinds 1967 en werd opge-
richt omdat het dorp dreigde te 
verdwijnen’’, vertelt voorzitter 
Rob van den Brink. ,,Het bestuur 
richtte zich voornamelijk op de 
renovatie, maar stapte vorig jaar 
op. Nu is er een nieuw bestuur 
met nieuwe activiteiten, We be-
dachten dit zodat bewoners el-
kaar kunnen ontmoeten.’’  
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Optreden zanger Steef V. bij 
De Wildeman, Hoofdstraat 142, 
Santpoort-Noord. Aanvang 16.00 
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: 90’s Now. 23.00-04.00 uur. 
Toegang 11,-.

Zondag 27 december

Kerstexpostitie op Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a, Velserbroek, van 
11.00 tot 18.00 uur met optreden 
Voce di Luna.
Christmas Carols in de Oud-
Katholieke Engelmunduskerk, 
Kon. Wilhelminakade 119 IJmui-
den. Aanvang 16.00 uur.
Robin Razz in de Zeeweg-
bar, Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.

Maandag 28 december

36ste Rabo Dubbelkamp voor 
basisscholieren in Sporthal Zee-
wijk, van 9.30 tot 16.15 uur.
Kerstexpostitie op Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Da-
gelijks te bezoeken van 11.00 tot 
18.00 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Millenni-
um: Mannen die vrouwen haten’. 
Aanvang 20.30 uur.

Dinsdag 29 december
 

36ste Rabo Dubbelkamp voor 
basisscholieren in Sporthal Zee-
wijk, van 9.30 tot 16.16 uur.
Kerstexpostitie op Museum-
boerderij Jan Makkes, van 11.00 
tot 18.00 uur. 
Winterfestival in zwembad de 
Heerenduinen. Waterspelletjes 
van 14.00 tot 16.00 uur voor 8 t/
m 14 jaar.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Millenni-
um: Mannen die vrouwen haten’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 30 december

Kerstexpostitie op Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Da-
gelijks te bezoeken van 11.00 tot 
18.00 uur. 

Donderdag 31 december

Kerstexpostitie op Museum-
boerderij Jan Makkes, van 11.00 
tot 18.00 uur. 
Oudejaarsdrankverloting in 
Café ‘t Centrum. Aanvang 16.00 
uur.
Spetterend Oud en Nieuw-
feest in Café De Griffioen, Frans 
Naereboutstraat 9 IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur. Inleg 40,- in-
cl. onbeperkt drinken. Reserve-
ren gewenst.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Millenni-
um: Mannen die vrouwen haten’. 
Aanvang 20.30 uur.

Oud en Nieuwfeest vanaf 21.00 
uur bij De Wildeman, Hoofdstraat 
142, Santpoort-Noord.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: A Champagne Supernova. 
01.00 tot 07.00 uur. Toegang 35,- 
vanaf 18 jaar. Kleine zaal en Ca-
fé: OO’s Bye Bye Nullies Party. 
01.00 tot 07.00 uur. Toegang 25,- 
vanaf 18 jaar.

Donderdag 24 december

Kersttoernooi in tenniscen-
trum Velserbroek tot en met 30 
december.
Kerstexpostitie op Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Da-
gelijks te bezoeken van 11.00 
tot 18.00 uur. 
Samenzang op het Vesting-
plein in Velserbroek. Aanvang 
19.00 uur.
Kerstavond in Café IJmuiden. 
Jill, Yanni en de gezelligheids 
dj’s. Aanvang 20.00 uur.
Kerstnachtdienst Hervorm-
de Gemeente, Nieuwe Kerk, Ka-
naalstraat 250. Aanvang 22.00 
uur.
Christmas school party in 
Seasons, Kennemerlaan IJmui-
den. Vanaf 22.00 uur. Toegang 
gratis vanaf 16 jaar (recht op 
toegang onder voorbehoud).
Kerstnachtdienst in de Ba-
patisten Gemeente IJmuiden, 
Eemstraat 28-30. Aanvang 22.00 
uur.
Kerstviering Leger des Heils, 
Gesendorfferlaan 4 Beverwijk. 
Aanvang 22.30 uur.
Kerstsamenzang in kerstnacht 
op het Dorpsplein in Santpoort-
Noord. Aanvang 24.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Beide zalen: 
The Begenning. 22.00-04.00 uur. 
Toegang 15,-/20,- vanaf 18 jaar. 
Café: Irrational Library’s Christ-
mas Crapshoot. 21.00 uur. Toe-
gang gratis.

Vrijdag 25 december
Eerste Kerstdag
Kerstexpostitie op Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a, Velserbroek, van 
11.00 tot 18.00 uur. 
Optreden zanger Nico Bak-
ker bij De Wildeman, Hoofd-
straat 142, Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 26 december

Tweede Kerstdag
Kerstexpostitie op Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a, Velserbroek, van 
11.00 tot 18.00 uur. 
Kerstconcert Soli in het So-
li-Centrum, Hagelingerweg 325 
in Santpoort-Noord. Aanvang 
13.00 uur.
Amsterdamse middag, Ca-
fé De Griffioen, Frans Naere-
boutstraat 9 IJmuiden. Aanvang 
14.00 uur. Toegang gratis.

Wat is
er te 
doen

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Opgeven noodzake-
lijk, uiterlijk 2 dagen van tevo-
ren bij de beheerder. Kosten 6,-
Internetcursus, maandagmid-
dag voor senioren. Kosten 15 eu-
ro voor drie middagen. Opgeven 
bij de beheerder.
Filmavond vanaf oktober el-
ke 3e donderdagavond van de 
maand. Aanvang 19.30 uur. Kos-
ten 2,- incl. kopje koffie/thee. De 
eerstkomende filmvoorstelling is 
op donderdag 21 januari.
Kerst-inn zaterdag 26 decem-
ber van 12.00 tot ca. 16.00 uur. 
Op 7 december, op werkdagen,  
tussen 10.00 tot 11.30 uur kan 
men kaarten à 8,50 kopen bij de 
beheerder. 
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-
, vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Nieuwjaarsreceptie maandag-
middag 4 januari van 14.15 tot 
16.15 uur.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

023-5386528.
Restaurant is geopend op 
maandag en woensdag van 
12.00 tot 13.00 uur. U kunt a la 
carte komen eten, waarbij u 
naast een hoofdgerecht ook een 
soepje vooraf en toetje geser-
veerd krijgt. Kosten 6,-. 
Open tafel. Op vrijdag 25 de-
cember, 1e Kerstdag, is er 
geen open tafel.
Kerst-inn zaterdag 26 decem-
ber vanaf 11.00 uur. Koffie met 
gebak, diverse hapjes en optre-
den Diego’s. Kosten 7,50.
Erwtensoepmaaltijd donder-
dag 7 januari tussen 12.00 en 
13.00 uur. Kosten 2,50 p.p.
Yoga voor senioren op dins-
dagmiddag. Zij kunnen zich 
weer opgeven.
Internetcursus voor senioren 
op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aan-
nemen.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffice van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Wonenplus: Voor vele vormen 
van dienstverlening: zoals klus-
jes, boodschappen en/of ver-
voer: tel. 0255-518888.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Oudejaarviering met Guus van 
der Berghe op donderdag 31 de-
cember om 15.00 uur.

Aandacht voor dieren 
rond de feestdagen
Regio - De Dierenbescherming 
roept feestvierders op om tijdens 
de feestdagen rekening te hou-
den met dieren. Voor veel dieren 
is het geknal van vuurwerk een 
angstaanjagende gebeurtenis. 
Met wat handige tips voor eige-
naren is veel dierenleed te voor-
komen. Vuurwerk is voor dieren 
erg angstaanjagend. Door al het 
geknal raken veel dieren in pa-
niek, lopen weg of verwonden 
zich. Deze vervelende gevolgen 
van de feestelijke jaarwisseling 
zijn goed te beperken. Belang-
rijk is dat huisdiereigenaren tij-
dens de jaarwisseling extra goed 
op hun dieren letten. Een paar 
praktische tips: Laat de hond op 
oudejaarsnacht voor 22.00 uur 
aangelijnd uit. Houd katten in 
huis en zorg dat kattenluik, ra-
men en deuren gesloten zijn. 
Zorg dat het huisdier gechipt en 
geregistreerd is en zijn naamko-
kertje omheeft, zodat ze snel en 
makkelijk teruggevonden kun-

nen worden. Zorg dat er tijdens 
het afsteken van vuurwerk ten-
minste één huisgenoot bij de 
dieren blijft. Maar ga de die-
ren niet overdreven troosten, het 
dier krijgt dan de indruk dat er 
iets mis is. Het beste is het ang-
stige gedrag van het dier niet te 
veel aandacht te geven en zelf zo 
normaal mogelijk gedrag te ver-
tonen. Vergeet ook niet de eer-
ste dagen van het nieuwe jaar 
extra voorzichtig te zijn met het 
uitlaten van de hond met het oog 
op overgebleven vuurwerk. Ieder 
jaar weer zijn veel dieren rond de 
jaarwisseling slachtoffer van mis-
handeling door baldadige jonge-
ren die ze letterlijk en figuurlijk 
met vuurwerk bestoken. De Die-
renbescherming vraagt de men-
sen extra alert te zijn op misbruik 
van vuurwerk naar dieren. Uiter-
aard doet de Dierenbescherming 
een beroep op ieders fatsoen om 
vuurwerk niet dicht in de buurt 
van dieren af te steken. 

IJmuiden - Vorige week vrijdag 
omstreeks 20.15 uur is een 71-
jarige man in zijn woning in de 
Homburgstraat gedwongen geld 
af te geven. Er werd bij de man 
aangebeld en toen de bewoner 
opendeed stond er een man voor 
de deur met een mes. Hij riep dat 
hij geld moest hebben. De be-
woner voelde zich bedreigd en 
gaf een onbekend bedrag af. De 
verdachte ging er toen vandoor. 
Het gaat om een ongeveer 20-
jarige blanke man, die geheel in 
het zwart was gekleed. De politie 
stelt een onderzoek in.

Overvallen 
in woning

Martin Kossen 
wint NK SBO 
Scootersprint
IJmuiden - Zondag 13 decem-
ber werd Martin Kossen uit 
IJmuiden gehuldigd in het Bra-
bantse Boekel. Hij won het Ne-
derlands Kampioenschap SBO 
Scootersprint in klasse 70. Na 
een druk seizoen met veel sleu-
telen, testen en ‘tunen’ is het 
hem gelukt om dit seizoen als 
eerste te eindigen. Samen met 
zijn vriend Derek Schmidt en zijn 
vader Wim Kossen hebben zij 
door het gehele land deelgeno-
men aan officiële sprintwedstrij-
den. De sprintwedstrijden wer-
den georganiseerd door Stich-
ting Brommersprint Organisa-
tie (SBO). Dit seizoen is het hem 
gelukt om in 6.86 seconden de 
150 meter af te leggen. De over-
handigde beker, shirt en bloe-
men waren een leuke beloning 
voor een geweldige zomer.   Nieuws uit de

buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Zuid-Afrika is een land van gro-
te tegenstellingen. In de geschiede-
nis van Zuid-Afrika wordt een groot 
aantal oorlogen beschreven. Niet al-
leen tussen de kolonisten en de oor-
spronkelijke bevolking, maar ook 
tussen de verschillende stammen en 
kolonisten en (Nederlandse) boe-
ren. Deze oorlogen hebben geleid 
tot grote verdeeldheid in het land. 
De Apartheid is een van de groot-
ste strubbelingen van de afgelopen 
eeuw geweest. Na de lange geschie-
denis van kolonisatie en onderdruk-
king was de Apartheid een soort lo-
gisch gevolg. Hoewel de Apartheid 
in 1991 is afgeschaft zijn de gevol-
gen nog duidelijk zichtbaar. Overal 
waar wij komen worden wij hartelijk 
verwelkomd door zwarten (ik vind 
het zelf nog steeds nogal oneerbie-
dig klinken, maar hier is het een al-
ledaags woord.) Alle publieke func-
ties, zoals douanebeambte, tanksta-
tionbediende en bedieningsmede-
werkers in restaurants worden ver-
vuld door de donker gekleurde me-
demens. De blanken die wij tot nu 
toe zijn tegengekomen zien wij voor-
al in de kroeg, op terrasjes en op het 
strand. Het geeft aan dat het werk-
zame leven van blanken veel meer 
in de kantoren plaatsvindt. Op een 
avond kregen wij uitleg van een Ne-
derlandse restauranteigenaar. Hij 
vertelde dat positieve discriminatie 
er voor gezorgd heeft dat er nu veel 
zwarten op (hoge) posities zitten, 
terwijl zij hiervoor niet zijn opgeleid. 
Ook worden de meeste overheids-
banen gereserveerd voor zwarten, 
met als gevolg dat er minder werk is 
voor blanken. De restauranteigenaar 
woont nu twee jaar in Zuid-Afrika en 
heeft in die tijd een duidelijke me-
ning gevormd. ,,Je kunt een zwar-
te vergelijken met een 5-jarig kind. 
Als je zegt wat het moet doen, zal 
het zijn taken prima uitvoeren, maar 
morgen moet je het hele riedeltje 
weer van voor af aan uitleggen.’’ Dit 
gesprek heeft mij behoorlijk over-
donderd en ik ben het er absoluut 
niet mee eens. In dit land lopen he-
le slimme, ontwikkelde zwarten rond.  
Daarnaast kun je ze het verschil in 
ontwikkeling niet kwalijk nemen, 
want ze weten vaak niet beter. Blan-
ken zijn hier gewoon binnen komen 
vallen en hebben de westerse maat-
schappij opgedrongen. Dat blanken 
zich eerder, of beter gezegd anders, 
hebben ontwikkeld wil nog niet zeg-
gen dat deze manier ook de beste is. 
Misschien vinden zwarten hun eigen 
manier van leven, zonder scholing, 
stromend water en elektriciteit, wel 
veel plezieriger. Dat blanken die ma-
nier van leven nou toetsen aan blan-
ke normen en waarden...

Marlieke is in Zuid-Afrika om 
vrijwilligerswerk te doen. Je kunt 
haar steunen door een bijdrage 
te storten op 12.17.74.228 t.n.v. 
Be More te Nijmegen o.v.v. M.  
Bruntink. Haar weblog vind je op 
marliekebruntink.be-more.nl

Marlieke 
in 

Afrika

Marlieke 
in 

Afrika

Provincie gaat
verder met N208
Velsen - De provincie verandert 
de A208, langs Haarlem-Noord 
en Santpoort/Velserbroek, in de 
N208. De toegestane snelheid is 
teruggebracht naar 70 kilometer 
per uur en enkele voorbereiden-
de werkzaamheden zijn al uitge-
voerd. Op maandag 25 janua-
ri 2010 starten de werkzaamhe-
den aan de op- en afritten en de 
weg zelf.
Voor bestemmingsverkeer van 
en naar Velserbroek, Santpoort-
Noord en Driehuis gelden van 
maandag 25 januari 2010 tot en 
met vrijdag 27 februari 2010 ver-
schillende omleidingsroutes. De 
op- en afritten Velserbroek en 
Spaarndam worden in deze peri-
ode na elkaar afgesloten om het 
asfalt te kunnen vervangen. De 
omleidingen worden met borden 
aangegeven. 
Tijdens de werkzaamheden zijn 
overdag op de N208 in beide 
richtingen twee rijstroken open. 
Doorgaand verkeer tussen Haar-
lem en de Velsertunnel kan dus 
altijd over de N208 rijden. Vanaf 
14 februari 2010 krijgt dit door-
gaande verkeer te maken met 
versmalde en verschoven rijba-
nen. Tijdens werkzaamheden in 

de avond en nacht blijft er voor 
het verkeer op de N208 altijd één 
rijstrook per rijrichting beschik-
baar.
De werkzaamheden aan de N208 
en de op- en afritten zouden eind 
november beginnen. Omdat de 
aannemer extra tijd nodig bleek 
te hebben, zijn tot nu toe alleen 
voorbereidende werkzaamhe-
den uitgevoerd. Wel is de snel-
heidsverlaging naar 70 km/u di-
rect ingesteld en ook tijdens de 
uitvoeringsstop van kracht ge-
bleven. Deze snelheidsverlaging 
is namelijk niet zo zeer aan de 
werkzaamheden gekoppeld, als 
wel aan de vermindering van de 
geluidsoverlast voor omwonen-
den; een belangrijke doelstelling 
van dit project. Ook kan, vanwe-
ge het weghalen van delen van 
de vangrail, de veiligheid bij een 
hogere snelheid niet meer gega-
randeerd worden. De maximaal 
toegestane snelheid op de N208 
blijft ook na de herinrichting 70 
kilometer per uur. 
De verlate start van de werk-
zaamheden heeft geen invloed 
op de totaalplanning; de N208 is 
in augustus 2010 klaar. Zie ook 
www.noord-holland/a208. 

Gift voor voedselbank
IJmuiden – Directeur Robert 
van Westerhoven van Rigo verf 
en wand overhandigde vrijdag 
in buurtcentrum de Brulboei het 
mooie bedrag van 1030 euro aan 
medewerkers van de voedsel-
bank. Een groot aantal werkne-
mers kozen er dit jaar voor om 
geen kerstpakket te ontvangen. 
Het geld, dat hiermee werd uit-
gespaard, was voor de voedsel-
bank en komt goed terecht. 
Zo krijgen mensen die onder het 
minimum leven ook een extra-
tje met Kerst. Veel mensen la-
ten hun hart spreken en dat doet 
de medewerkers van de voed-
selbank goed. Winkeliers schie-
ten te hulp en bedrijven orga-
niseren van alles. Zo gaf sport-
school Rietdijk een speciale kor-
ting, in ruil voor een sinterklaas-
cadeau voor de kinderen uit de 

doelgroep. En iemand die ano-
niem wil blijven, geeft elk jaar 
geld aan slager Duin, die dan 
een vleespakket komt bezorgen. 
De medewerkers zijn op dit mo-
ment een offerte aan het maken 
voor een koelcel, waarin zij hun 
spullen kunnen bewaren. Een 
groot regionaal bedrijf heeft toe-
gezegd dit geheel of gedeeltelijk 
te zullen financieren.
Ook komen veel mensen spon-
taan hun eigen kerstpakket 
langsbrengen. Zij komen de-
ze week voor een dichte deur te 
staan, want de Brulboei is tijde-
lijk gesloten.
Op woensdagmorgen 30 decem-
ber zal het buurtcentrum open 
zijn voor de ontvangst van goe-
de gaven, waarvoor de mede-
werkers de gulle gevers bij voor-
baat bedanken.

Ichthus viert kerst
Driehuis - Na een korte in-
leiding door directeur Volmer 
werd in een sfeerrijk aangekle-
de zaal op het Ichthus Lyceum 
aan de Wolff en Dekenlaan voor 
de 35ste keer het kerstfeest ge-
vierd onder leiding van muziek-
leraar Dolf Schelvis en Sjoerd 
Jansen. Voor Schelvis een moei-
lijk moment omdat dit zijn laatste 
schooljaar is en hij dus volgend 
jaar als toehoorder in de zaal zal 
zitten. Door het Ichthus kerst-
koor werden onder leiding van 
Schelvis diverse liederen ten ge-
hore gebracht waarvan een deel 
in het teken stond van Afrika. Dit 
mede in verband met de actie 
voor het project Edukans Kenia 
waaraan door het Lyceum wordt 
deelgenomen. Tevens gaan twee 

leerlingen van de school naar 
Kenia om ter plekke ondersteu-
ning te geven en ervaring op te 
doen. Het thema van deze kerst-
viering stond dit jaar in het kader 
‘Talent’. Door één van de leerlin-
gen werd in dit verband gewezen 
op de vele mogelijkheden die het 
Ichthus Lyceum biedt waarbij ie-
dere leerling de mogelijkheid 
heeft om zijn of haar talenten
ten volle te benutten. De kerst-
viering werd tenslotte afgesloten 
met een blijk van hulde aan 
‘opa Schelvis’ met een bijbeho-
rende bos bloemen. Meer infor-
matie over het Lyceum en alle 
onderwijsmogelijkheden staan 
op www. ichthuslyceum.nl of via 
telefoonnummer 0255-546400. 
(Joop Waijenberg)

LGV is er klaar voor
Velsen – Lijsttrekker van de LGV 
is Gerard Vosse, die dat ook was 
bij de verkiezingen in 2006. Op-
vallende nieuwkomer is Floor Bal. 
Hij heeft in de politieke arena 
woelige tijden gekend, maar ge-
zien zijn overduidelijke kwaliteiten 
op bestuurlijk vlak is de LGV ver-
heugd dat hij zich kandidaat heeft 
gesteld. 
Op alle beleidsterreinen zal de 
LGV duidelijk van zich laten horen, 
maar ook de gemeentelijke be-
stuurlijke structuur zal veel aan-
dacht krijgen. De twee steunfrac-
tieleden Alma Tol en Leo Kwant 

staan op de lijst, evenals fractie-
medewerkster Greetje Broek. Op 
eigen verzoek heeft Don Verhulst 
gekozen voor een lagere plaats. 
Met Greetje Broek en Alma Tol 
heeft de partij twee veelbeloven-
de vrouwen. De LGV is van me-
ning dat de kandidaten een juis-
te afspiegeling vormen van de sa-
menleving. Of het nu gaat om ge-
zondheidszorg, sport, maatschap-
pelijke dienstverlening, onderwijs, 
financiën of ruimtelijke invulling, 
zij zullen hun vrouwtje en manne-
tje staan. Op de lijst staan ook en-
kele ondernemers.

Fractievoorzitters en 
predikant op Seaport
IJmuiden - Het tv-programma 
Velsen Centraal op Seaport TV 
is elke dag om 17.00 en 21.00 
uur te zien. 
Komende week zijn de fractie-
voorzitters van CDA, LGV en SP 
van de gemeenteraad van Vel-
sen de studiogasten. In het an-
dere programma spreekt eind-
redacteur Jac. Zuurbier met 
Wim Zaagsma, predikant van 
de Protestantse Kerk Neder-
land (PKN). Het kerstfeest is 
een luisterlijk feest dat op gro-
te schaal gevierd wordt. De 
oorsprong van het feest is een 
christelijke, omdat de geboor-
te van Jezus Christus in jood-
se Bethlehem gevierd wordt. De 
predikant van de IJmuider Icht-
huskerk gaat in op de betekenis 
van kerstmis voor het christelijk 
geloof. Daarnaast komen ook de 
heidense invloed van de Germa-

nen aan de orde, omdat het ook 
een zonnewendefeest is. Ook de 
kerstgebruiken zoals de kerst-
boom met zijn versieringen en 
de kerststal worden besproken 
met andere kerstgebruiken.
De fractievoorzitters van CDA 
(Gert Wesseling), LGV (Gerard 
Vosse) en SP (Frits Vrijhof) gaan 
in discussie over belangrijke za-
ken, die in de laatste raadsver-
gadering van de gemeente Vel-
sen aan de orde waren. In de-
ze discussies spelen de komen-
de gemeenteraadsverkiezingen 
op 3 maart 2010 een steeds be-
langrijkere rol. 
Vooral de plannen rondom de 
bebouwing bij de Grote Buiten-
dijk en de Hofgeest in Velser-
broek, gecombineerd met de 
verhuizing van de oudste Velser 
voetbalclub VSV (1912), leveren 
een levendige discussie op. 
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Prijzen bij De Ballon
Santpoort-Noord – Sjoerd 
Kolkman van Intertoys De Bal-
lon aan de Hoofdstraat maakte 
zaterdag drie jeugdige prijswin-
naars gelukkig met een cadeau-
bon. In september kwam het 
nieuwe speelgoedboek van In-
tertoys uit, naast een kleurplaat 
stonden daar twee wedstrijden 
in. In dat boek stond een nieu-
we speelgoedlijn, speciaal be-
doeld voor kinderen van 0 tot 4 
jaar. Dit speelgoed is onder an-
dere gericht op de motorieke 
ontwikkeling. De jongste kinde-
ren mochten een naam beden-
ken voor deze nieuwe lijn. De 

winnende inzending was van In-
dy Leah Kiekens (3) uit IJmui-
den, die de naam ‘hartendief-
je’ bedacht. De wat oudere kin-
deren zochten letters op in het 
boek, waarmee ze de zin ‘jij bent 
de beste’ konden vormen. Hier-
bij ging de derde prijs naar Ted-
die van Dijk (10) uit IJmuiden en 
de tweede prijs was voor Ruby 
Kors (10) uit Santpoort-Noord. 
De hoofdprijs, drie minuten gra-
tis winkelen bij Intertoys, was el-
ders in het land gevallen. De ca-
deaubonnen gingen niet mee 
naar huis: maar werden ter plek-
ke omgezet in speelgoed.

Afscheidscadeau Schutte 
is voor Hartstichting
Santpoort-Noord - Aris Schut-
te wil geen cadeaus bij zijn af-
scheid. In plaats daarvan vraagt 
de fotograaf uit Santpoort om 
een eventuele bijdrage voor de 
Hartstichting. Tijdens zijn af-
scheidsreceptie op 16 janua-
ri van 17 tot 19 uur in de Wilde-
man neemt hij de donaties graag 
in ontvangst.
,,Ik heb veel aan de hartstich-
ting te danken”, zegt Aris Schut-
te. ,,Zonder het onderzoek naar 
hart- en vaatziekten die deze 
stichting financiert was ik er mis-
schien wel niet meer geweest. Ik 
ben twee keer aan mijn hart ge-
opereerd. Dat is naast mijn leef-
tijd ook de reden waarom ik nu 
stop.’’ De bekende fotozaak in de 

Hoofdstraat sluit na 72 jaar zijn 
deuren. In de eerste twee we-
ken van januari kan iedereen 
die ooit door hem is gefotogra-
feerd voor een vriendelijk prijs-
je de negatieven of bestanden 
ophalen. ,,Ik heb daarnaast nog 
veel etalagefoto’s waar allerlei 
mensen op staan” vertelt Aris. 
,,Die zijn gratis af te halen.’’ Kijk 
op de website www.fotoschutte.
nl voor de openingstijden. ,,Na 
die twee extra weken is het echt 
voorbij’’, zegt Schutte met enige 
spijt in zijn stem. ,,Ik had graag 
de 75 jaar vol gemaakt, maar het 
is goed zo. Op 16 januari kan ie-
dereen het glas komen heffen en 
is de oudste fotozaak van Velsen 
voorgoed verleden tijd.’’

‘Millennium: Mannen
die vrouwen haten’ in WT
ijmuiden - Maandag 28, dins-
dag 29 en woensdag 30 decem-
ber om 20.30 uur kunnen bezoe-
kers van het Witte Theater aan 
de Kanaalstraat 257 in IJmuiden 
met korting naar de film ‘Millen-
nium: Mannen die vrouwen ha-
ten’.
Twee tegenpolen, Mikæl Blom-
kvist en Lisbeth Salander. Hij is 
een charmante man en een kri-
tische journalist van middelbare 
leeftijd en uitgever van het tijd-
schrift Millennium. 
Zij is een jonge, gecompliceer-
de vrouw en een uitermate goe-
de hacker. Samen vormen ze 

een ongewoon, maar sterk team. 
Mikæl wordt benaderd door 
oud-zakenman Henrik Vanger. 
Veertig jaar geleden is de 16-
jarige Harriët Vanger op myste-
rieuze wijze verdwenen en ver-
moedelijk vermoord. Aanvanke-
lijk lijkt het onderzoek nergens 
op uit te lopen. Totdat Mikæl met 
hulp van Lisbeth op een spoor 
stuit dat rechtstreeks naar een 
zeer duister en bloedig familie-
geheim voert. 
’Mannen die vrouwen haten’ is 
het eerste boek in de succes-
volle Millennium-reeks van Stieg 
Larsson. 

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘millennium: mannen die 

vrouwen haten’ op 28 en 29 en 30 december 2009
 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Podiumavond 
op het Vellesan
IJmuiden - Op dinsdag 15 de-
cember heeft  het Vellesan Col-
lege  voor de vierde keer de po-
diumavond georganiseerd. Leer-
lingen konden zich hiervoor aan-
melden bij de muziek docent, de 
heer de Borst. Hij heeft hen ge-
holpen met oefenen en vervol-
gens samen met de heer van der 
Kroef de hele organisatie in goe-
de banen geleid.
Dit jaar vond de podiumavond 
voor het eerst in het hoofdge-
bouw plaats. Het zag er al een 
paar dagen spannend uit met die 
grote gordijnen in de aula.
De laatste weken werd er steeds 
meer geoefend in de pauzes 
en na schooltijd. Immers zin-
gen is leuk maar met een mi-
crofoon is het toch wel even an-
ders, dus dat vraagt enige oefe-
ning. En het resultaat mocht er 
zijn! Na de generale repetitie op 
dinsdagmiddag stroomde de au-
la ’s avonds vol met ouders en 
andere belangstellenden. Veel 
leerlingen waren aan het helpen 
bij de garderobe, bij de deur en 
achter de coulissen. De arties-
ten waren nog zenuwachtig in 
de weer met hun kleding en ma-
ke-up. Hier en daar werden al-
vast wat rek- en strek oefenin-
gen gedaan. De avond werd of-
ficieel geopend door een paar 
woorden van de rector, de heer 
Boelsma. De echte opening werd 
natuurlijk gedaan door de eer-
ste tonen van de rockband met 
leerlingen uit de derde klas. Zij 
werden gevolgd door  vijf meis-
jes uit de tweede, zij hadden een 
kerstmuts op en zongen het lied-
je ‘Thousand miles’. Vlak voor ze 
het podium op moesten waren zij 
zo nerveus, dat de één na de an-
der zei ‘ik doe het niet’. Na enige 
peptalk hebben ze gelukkig toch 
doorgezet. Steeds aangekondigd 
door twee leerlingen heeft het 
publiek kunnen genieten van de 
zeer gevarieerde optredens van 
leerlingen die solo of in groep-
jes liedjes zongen met vaak inte-
ressante acts erbij. Na de pauze 
speelde Ella met haar band, ge-
vormd door leerlingen en inmid-
dels oud-leerlingen, waarna Inge 
op haar cello ‘Can you feel the 
love tonight’ speelde. Docenten 
zongen en speelden ‘Big Black 
Horse and a Cherry Tree’ en me-
vrouw Randt liet een prachtig 
uitgevoerde dans zien. Madelei-
ne uit de derde zong ‘If I ain’t got 
you‘ en begeleidde zichzelf op 
de gitaar, zij werd gevolgd door 
Asha die een mooie dans had 
ingestudeerd. Na maar liefst 28 
acts in zeer uiteenlopende stij-
len konden we met elkaar te-
rug kijken op een zeer geslaag-
de avond. 
Enkele leerlingen van het Velle-
san College zullen ook mee doen 
met het VIStival. Voor dit Velsens 
Interscholair Festival gaan leer-
lingen van de scholen in Velsen 
het tegen elkaar opnemen op 
het gebied van muziek, dans en 
theater. 

Mannen Akrides winnen 
van koploper Amsterdam
IJmuiden - De heren selectie 
van SW VdV VBC Akrides is er in 
geslaagd in Amsterdam koploper 
ABC Amsterdam 2 te verslaan. 
,,Een beter kerstcadeau kunnen 
we als team niet krijgen”, aldus 
coach Joaquin Zschuschen. Het 
wedstrijdplan was Amsterdam 
uit de bucket houden en de ver-
dedigende rebound te controle-
ren. 
Dit lukte zeer goed, boven-
dien speelden de IJmuidenaren 
dit jaar voor het eerste echt als 
team. Aanvallend werd er  rus-
tig en gecontroleerd gespeeld en 
Amsterdam wist niet echt wat ze 
aan moesten met de verdediging 
van de IJmuidenaren. Na het 
eerste kwart werd er nog tegen 
een achterstand aangekeken, 
deze werd weggewerkt in het 
tweede kwart en er werd lang-
zaam uitgelopen naar de eind-
stand 64-79.
Topscorers Akrides: Lennart Me-
ijland 23, Joost Smetsers 18, Pas-
qualis Jansen 14, Frank de Pag-
ter 11. Dames 1 wint uit van hek-
kensluiter SVU Basketball. Akri-
des begon niet scherp aan de 

wedstrijd en er werd weinig ge-
scoord. Dit werd wel gecompen-
seerd door een strakke defence 
waarin hard werd gewerkt. In de 
tweede helft ging het draaien, er 
werd meer gescoord  en de de-
fence bleef scherp. Wat voor-
al het verschil maakte waren de 
aanvallende rebounds, waardoor 
Akrides meer kansen kreeg te 
scoren. ,,Een echte teampresta-
tie”, aldus coach Mark Hooiveld.
De jongens onder 20 verliezen 
in en van Amsterdam. In de eer-
ste helft leek er net als bij de he-
ren ook een stunt in de te zitten. 
31-28 in het voordeel van Am-
sterdam, vooral door de zone 
verdediging van Akrides kwam 
Amsterdam moeilijk tot scoren. 
Tweede helft is een helft om snel 
te vergeten. Eindstand 84-47 in 
het voordeel van Amsterdam.
De meisjes U20 winnen van hek-
kensluiter Mosquitos 2 met 61-
81. Zij staan op dit moment op 
een mooie vierde plaats in het 
rayon. De eerste twee teams zijn 
echt te sterk, maar een derde 
plaats zou er misschien in kun-
nen zitten.
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Sleutelwinnaars mogen 
naar de Winterefteling
Velsen - Uit de grote massa 
kleurrijke sleutels van de sleu-
telactie van de Efteling was het 
moeilijk kiezen. Want wat waren 
de mooiste sleutels? 
Honderden kinderen uit Velsen 
versierden een prachtige sleu-
tel, waarmee kaartjes voor de 
Winterefteling te winnen wa-
ren. Ze kwamen beplakt, gefi-
guurzaagd en beschilderd bin-
nen.  Er was zelfs een dromen-
vanger. De drie mooiste sleu-
tels waren van Selina van Kem-

pen uit Velsen-Noord, Mariska 
Schager uit IJmuiden en Brecht-
je Jaboer uit Velserbroek. De 
drie creatieve jongedames gin-
gen vrijdagmiddag op de redac-
tie van onze krant op de foto en 
ontvingen meteen hun drie toe-
gangskaartjes voor de Winteref-
teling. De Winterefteling is open 
tot en met 31 januari 2010. Er zijn 
speciale attracties, zoals een ijs-
baan en een langlaufbaan. Bijna 
alle attracties zijn open, mits het 
niet vriest.

Flinke uitbreiding 
Fietsshop Uitgeest
Uitgeest – Alles heeft op zijn 
kop gestaan en is aangepakt; 
Fietsshop Uitgeest op de Prin-
ses Beatrixlaan heeft het naast-
gelegen pand bij de winkel en 
werkplaats betrokken. De vloe-
ren, plafonds en verlichting zijn 
vernieuwd, de wanden opge-
knapt en het uitgebreide assorti-
ment wordt nu op een overzich-
telijke en aantrekkelijke wijze ge-
presenteerd.
Hans Haver en zijn vrouw Anneke 
Versluijs van Fietsshop Uitgeest 
zijn blij dat de grootste drukte 
van de verbouwing nu voorbij is. 
,,We zijn heel trots op het eind-
resultaat”, vertelt Hans. ,,Er is ook 
een nieuwe, ruime werkplaats 
gekomen en dat werkt heel pret-
tig.’’ Alles wat maar enigszins te 
maken heeft met fietsen is hier te 
koop. ,,Fietsen is een passie voor 
ons’’, zegt Anneke lachend.
Hans is zijn carrière begonnen als 
fanatiek amateurwielrenner. Na 
een ongelukkige valpartij, werd 
hij rijwielhersteller in IJmuiden. 
Na elf jaar werkervaring start-
te hij in 2003 zijn eigen zaak. An-
neke ondersteunt Hans waar zij 
kan, want het is druk in de zaak 
en het wordt steeds drukker. 
,,Onze klanten komen uit de he-
le regio en dat hebben we te dan-
ken aan onze goede service. Wie 

zijn fiets laat repareren, kan hem 
de volgende dag alweer opha-
len. En een leenfiets meenemen 
is geen punt.” De leerling-mon-
teurs Nigel en Ruud, die het vak 
van Hans leren, zijn onlangs met 
vlag en wimpel geslaagd voor 
een aantal deelcertificaten. An-
neke: “Hans heeft zich gespecia-
liseerd in het repareren van high-
tech fietsen en ook de reparatie 
van de elektrische fietsen is voor 
hem geen punt.”
Naast het repareren van fiet-
sen biedt Hans een mooie col-
lectie nieuwe fietsen aan. Trek, 
een Amerikaans merk met een 
sportieve uitstraling, is erg 
populair.,,Wij hebben alle mo-
dellen in de Navigator lijn. Deze 
zijn speciaal voor Nederland ont-
worpen. Ook de producten van 
Bontrager, een onderdeel van 
Trek, hebben we in het assor-
timent opgenomen, waaronder 
fietskleding en helmen.” Er zijn 
racefietsen te koop en mountain-
bikes, hybride- en fitnessfietsen, 
kinderfietsen van onder andere 
loeki. Ook de topmerken Bianchi, 
Gazelle en Sparta zijn van de par-
tij. ,,En we hebben alles van Agu 
in huis.” Fietsshop Uitgeest ver-
huurt bovendien fietsen en biedt 
tweedehands fietsen aan. Zie ook 
www.fietsshopuitgeest.nl.

Extra service 
bij TCE Products
IJmuiden – Mobiele abonne-
menten zijn er van veel merken: 
KPN, Telfort, Hi, Vodafone en nog 
veel meer. Er zijn ook veel mo-
gelijkheden: onder andere Flexi-
Bel, Personal Sim, Vodafone ba-
sis en de Hi bundel. Vaak betalen 
mensen te veel voor hun abon-
nement. De markt verandert ook 
zo snel, vaak ziet een leek door 
de bomen het bos niet meer. 
Maar daar zijn Bram en Shirley 
van TCE Product dan weer voor. 
Zij zijn volledig op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen en ex-
perts op hun vakgebied, de te-
lecommunicatie. Zij geven de 
mensen graag een eerlijk ad-
vies, weten welke telefoon en 
welk abonnement het best bij ie-
mand past. Wie weinig belt met 

een te duur abonnement, betaalt 
gewoon te veel en dat is zonde. 
Bram werkt al vanaf 1992 voor 
TCE Products. Hij heeft zich er 
grondig in verdiept en is er he-
lemaal in thuis. Niet alleen voor 
particulieren, ook voor bedrijven. 
Bram weet precies welke tele-
fooncentrale geschikt is voor een 
bedrijf en heeft klanten door het 
hele land heen.
Men kan er ook terecht voor di-
gitale televisie, internet in combi-
natie met telefoneren en Digiten-
ne. Tevreden klanten, daar staan 
Bram en Shirley graag voor klaar. 
Loop eens binnen voor een vrij-
blijvend advies bij TCE Products 
aan Kennemerlaan 39, telefoon 
0255 534950, mailen kan naar 
info@tceproducts.nl.

‘Levende’ 
lingerie
in etalage
IJmuiden – Van Yvonne Bos, ei-
genaresse van Lingerie Bou-
tique Dreams aan de Kenne-
merlaan, mag het leven nooit te 
saai worden. Daarom bedenkt ze 
af en toe een gekke actie. Oud-
ste dochter Annelotte is daar 
meestal ook wel voor te porren, 
net zoals goede vrienden Sander 
en Yvonne. Sander stond zater-
dag voor de deur van de zaak als 
vrolijke kerstman en deelde war-
me Glühwein uit aan voorbijgan-
gers. Annelotte en Yvonne zaten 
in de etalage als levende model-
len, gehuld in mooie lingerie-
setjes uit de collectie. Soms za-
ten ze een hele tijd stil om dan, 
als iemand de etalage stond te 
bewonderen, naar die persoon te 
gaan zwaaien. Daar schrok men 
wel even van, maar de mensen 
moesten er ook erg om lachen. 
Toeterende automobilisten, die 
voorbijkwamen, maakten duide-
lijk dat ook zij deze actie wel wis-
ten te waarderen.

IJmuiden - Vorige week don-
derdag omstreeks 17.00 uur reed 
op de Spaarnestraat een auto-
mobilist tegen een auto aan. De 
bestuurder reed vervolgens door. 
De eigenaar van de beschadig-
de auto trok de stoute schoenen 
aan, reed achter de veroorzaker 
aan en wist deze op de Heeren-
duinweg tot stilstand te bren-
gen. Hij pakte direct de sleutels 
uit het contact en waarschuwde 
de politie. De veroorzaker bleek 
gedronken te hebben, 2,45 pro-
mille, bijna vijf keer de toegesta-
ne hoeveelheid alcohol. Hij werd 
aangehouden en moest mee 
naar het bureau. Daar kreeg de 
man, een 62-jarige Haarlemmer 
een proces-verbaal en werd zijn 
rijbewijs van hem afgenomen

Rijbewijs
ingevorderd

Videosurveillanten 
vorderen rijbewijs in
Regio - Tijdens een ritje met 
de onopvallende videosur-
veillancewagen viel een 39-
jarige automobilist uit Krom-
menie direct op door zijn rij-
gedrag. 

De man reed met zeer hoge 
snelheid over de A9, in de om-
geving van de Wijkertunnel. Uit 
de snelheidsmetingen bleek 
dat de man met een gemiddel-
de snelheid van 183 km/uur had 
gereden. De videosurveillanten 
wisten de man ter hoogte van 
Beverwijk op een veilige manier 
aan de kant te zetten. 
Het rijbewijs van de automobilist 
werd door de videosurveillanten 
ter plekke ingevorderd en te-

gen hem is proces verbaal op-
gemaakt. Videosurveillanten zijn 
politiemensen met een speciale 
rijopleiding, die met een onop-
vallende politieauto het onvei-
lige rijgedrag van bestuurders 
vastleggen. 
Weggebruikers die door hun rij-
gedrag negatief opvallen, wor-
den door de videosurveillanten 
staandegehouden en zij kunnen 
de beelden van hun eigen rijge-
drag terugzien. 
De videosurveillanten geven 
daarbij uitleg over de reden 
waarom de weggebruiker aan 
de kant is gezet. De onopvallen-
de videosurveillanceauto is uit-
gerust met geijkte meet- en op-
name-apparatuur.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Statenfractie PvdA stemt 
in met aanleg zeesluis
IJmuiden - De PvdA heeft in-
gestemd met de aanleg van een 
tweede zeesluis bij IJmuiden, 
maar heeft daar wel een aan-
tal nadere voorwaarden aan ge-
steld. Deze voorwaarden zijn op-
genomen in verschillende mo-
ties, die maandag 14 decem-
ber door Provinciale Staten wer-
den aangenomen. Doel is om te 
komen tot een verantwoorde en 
duurzame Amsterdamse haven, 
die zorgt voor veel gelegenheid 
voor Noord-Holland.
In de begroting 2010 is voor de 
zeesluis een extra bedrag van 21 
miljoen euro opgenomen boven-
op de al gereserveerde 34 mil-
joen euro. Op initiatief van de 
PvdA besloten Provinciale Sta-
ten dat deze bijdrage van 55 mil-
joen euro van de provincie in de 
toekomst niet mag worden over-
schreden. Ook werd besloten 
een definitief go/no go moment 
af te spreken na afronding van 
de planstudie. 
PvdA-statenlid Gohdar Massom: 
,,De PvdA is voorstander van de 
tweede zeesluis bij IJmuiden. 

Het betekent een belangrijke im-
puls voor de haven van Amster-
dam. Dat zal veel werkgelegen-
heid opleveren voor Noord-Hol-
land. Maar wij stellen wel voor-
waarden aan de provinciale bij-
drage. 
De haven van Amsterdam moet 
duurzamer worden en meer ar-
beidsintensieve bedrijvigheid 
een plek bieden. En het mag niet 
zo zijn dat de nu afgesproken 
provinciale bijdrage wordt over-
schreden.”
Provinciale Staten namen ook 
een motie van de PvdA aan 
die vraagt om meer kwalitatief 
hoogwaardige en arbeidsinten-
sieve bedrijvigheid in de haven. 
Dit in plaats van de nu vaak ver-
vuilende bedrijvigheid die wei-
nig banen oplevert, zoals de op-
slag en overslag van steenkolen. 
Ook deden Gedeputeerde Staten 
naar aanleiding van moties van 
de PvdA toezeggingen over een 
samenwerking tussen de Am-
sterdamse en Rotterdamse ha-
ven en meer goederenvervoer 
van de haven over het spoor.

Maritiem College kookt 
voor de Zonnebloem
IJmuiden – Het Maritiem Col-
lege aan de Briniostraat is een 
VMBO-school waar leerlin-
gen worden opgeleid tot ma-
troos. Tachtig leerlingen ver-
blijven er intern en gaan in het 
weekeinde naar huis. Van maan-
dag tot en met vrijdag verzorgen 
de chef-koks Paul Koomen (fo-
to) en Danny Kerkhof drie keer 
per dag de maaltijd voor hen. 
Vorige week woensdag kookten 
ze zelfs voor het dubbele aantal 
eters: maar liefst 160. Ze kookten 
namelijk ook voor gasten van de 
Zonnebloem. Er was een over-
heerlijke stamppot boerenkool, 
hutspot en runderragout.
,,Toch had ik het in anderhalf uur 
voor elkaar, met behulp van en-
kele leerlingen’’, vertelt Paul. ,,We 
hebben hier een instellingskeu-
ken, alles gaat in grote ketels en 
is snel klaar. Het draadjesvlees 
was supergaar, ze aten hun vin-

gers er zowat bij op,’’ De scho-
lieren smulden die middag van 
de maaltijd. Aan het einde van 
de middag werden de schalen in 
de steamer gezet. ,,De rolls roy-
ce onder de steamers’’, zegt Paul 
terwijl hij trots het grote apparaat 
laat zien. Gloeiend heet werden 
de gerechten daarna naar Vel-
serbroek gebracht. De aula van 
het Maritiem College is namelijk 
niet toegankelijk voor rolstoelen. 
Dat is basisschool De Hoeksteen 
wel en daar was een geschikte 
accommodatie beschikbaar ge-
steld. 
De gasten van de Zonnebloem 
genoten van het eten. Wie ook 
de keuken van het Maritiem Col-
lege eens wil zien of wie belang-
stelling heeft voor de opleiding 
tot matroos: op zaterdag 30 ja-
nuari 2010 is iedereen welkom 
op de open dag, van 10.00 tot 
15.00 uur. (Carla Zwart)

Online huizen veilen: 
dé nieuwe trend!
Regio - Vrijwillige inter-
netverkoop is de nieuwste 
(ver)koopmethode voor het bie-
den op woningen. De vrijwilli-
ge huizenveiling wint razendsnel 
aan populariteit. Sinds het ont-
staan van de speciale veilingsi-
tes, zo’n twee jaar geleden, is het 
aantal woningveilingen per inter-
net flink gestegen. Makelaars zijn 
inmiddels samenwerkingsver-
banden aangegaan met verschil-
lende veilingsites. Deze nieu-
we verkoopmethode geeft po-
tentiële kopers een unieke kans 
om op een transparante manier 
op een woning te bieden. Zo-
dra een woning op een veiling-
site staat, hebben potentiele ko-
pers een aantal weken de tijd om 
de woning op afspraak te bezich-
tigen. Vaak ook op vastgestelde 
kijkdagen. Een onderhands bod 
voor de veiling uit is ook toege-
staan. Het veilen gebeurt onder 
toezicht van een veilingmees-
ter en een notaris op een vast-
gestelde datum en tijd en neemt 
ongeveer één uur in beslag. De 
hoogste bieder koopt de woning 
als de gunprijs van de verkoper 
gehaald wordt.
De koper heeft na de koop ge-
woon recht op de wettelijke drie 
dagen bedenktijd en een finan-
cieringsvoorbehoud. Er zijn drie 
veilingmethoden. De eerste me-
thode is per opbod in biedrondes. 
Van te voren wordt een minimum 
biedprijs vastgesteld. Aangemel-
de bieders kunnen in verschil-
lende biedrondes van een twee 
tot vijf minuten steeds tegelij-
kertijd een bod uitbrengen. Bie-
ders krijgen direct te zien welke 

plek zij op de ranglijst innemen. 
Het hoogste bod wordt voor ie-
dereen zichtbaar. In de volgen-
de ronde kan iedereen daar ver-
volgens overheen bieden. Als het 
hoogste bod twee rondes blijft 
staan is de veiling geëindigd. De 
tweede methode is per opbod in 
een uurverkoop. Deels hetzelf-
de als in biedrondes met dit ver-
schil dat het biedingsproces een 
uur duurt, bieders kunnen op elk 
moment en hoger bod uitbren-
gen. De hoogste bieder koopt 
zodra de gunprijs van verkoper 
is behaald. En de derde metho-
de is bieden en afmijnen. Eerst 
wordt de maximale woningwaar-
de per opbod bepaald. Vervol-
gens wordt er bij afslag de de-
finitieve verkoopprijs vastgesteld. 
Uiteindelijk krijgt de hoogste bie-
der het huis als de gunprijs (ab-
solute bodemprijs) van de verko-
per behaald wordt. Makelaars en 
opdrachtgevers die hebben mee-
gedaan aan een online veiling 
zijn enthousiast: deze moderne 
manier van kopen en verkopen  
geeft de markt weer dynamiek.

Boms 
‘Schept 
vreugde in 
het leven’
Velsen - Musicalgroep Boms 
speelt eind januari en begin fe-
bruari de musical ‘Schep vreug-
de in het leven’.  Achter de scher-
men wordt enthousiast gerepe-
teerd. Alle leden zijn een week-
end druk bezig geweest met het 
maken van de decors, de rekwi-
sieten en de kleding. De sfeer zat 
er goed in en het weekend werd 
afgesloten met een Zumbales 
om de spieren soepel te hou-
den. De musical ‘Schep vreugde 
in het leven’ gaat over het amu-
sementsleven vanaf 1930 tot he-

den. Lou Bandy en collega Ro-
za Rosetti blikken samen terug 
op hun aardse leven. Naast ou-
de ‘Bandykrakers’ passeert ook 
hedendaags repertoire de revue. 
Een musical met snelheid, humor 
en nostalgie die speciaal voor 
BOMS geschreven is. De nieuwe 
productie in 2011 wordt alweer 
geschreven. Voor deze produc-
tie zoeken zij mannen. Kom sfeer 
proeven tijdens een repetitie of 
bij een voorstelling. De voorstel-
lingen zijn op 28 en 30 januari, 2, 
4, 5 en 6 februari om 20.30 uur 
en 31 januari om 14.30 uur. Meer 
informatie of reserveren: tele-
foon 0255-521026. Zie ook www.
musicalgroepboms.nl.

IJmuiden - De politie heeft vo-
rige week vrijdag een 23-jari-
ge man uit Lelystad aangehou-
den op verdenking van het ple-
gen van een overval op een res-
taurant in IJmuiden. Die overval 
vond plaats op 10 september. De 
man nam toen onder bedreiging 
van een vuurwapen geld weg uit 
de kassa en ging er vandoor. Hij 
is inmiddels op last van de rech-
ter vastgezet en komt in januari 
voor de rechter.

Verdachte 
aangehouden

Kerstdiner voor leden 
Zonnebloem Velserbroek 
Velserbroek - Boerenkool en 
hutspot met runderragout werd 
vorige week woensdag op tafel 
gezet bij leden van Zonnebloem 
Velserbroek. Het toetje bestond 
uit fruit. Het kerstdiner vond 
plaats in het Polderhuis.
Vijftig gasten genoten van het 
heerlijke eten, dat werd gekookt 
door leerlingen van het Maritiem 
College, zie het artikel hier bo-
ven.

Twintig Zonnebloem vrijwilli-
gers hielpen bij het kerstdiner en 
zorgden voor veel sfeer. Daar-
naast was er een kerstoptreden 
van twee accordeonisten van de 
Klavierschippers, werden er ge-
dichten voorgelezen en samen 
kerstliedjes gezongen. 
Al met al was het woensdag een 
heel gezellige avond voor de ou-
deren en zieken, dankzij de Zon-
nebloem en Maritiem College.
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Openingstijden stadhuis
in december en januari
Rond de feestdagen gelden er andere openingstijden op het stadhuis:

Vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag) Gesloten (gehele dag)

Zaterdag 26 december (Tweede Kerstdag) Gesloten (gehele dag)

Donderdag 31 december (Oudjaar)  Gesloten vanaf 12.00 uur (ook ’s avonds) 

Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)  Gesloten (gehele dag)

Maandag 4 januari  Geopend vanaf 10.00 uur 

Akkoord over plan
Grote Buitendijk/Hofgeest
Plan B voor het gebied Grote Buiten-
dijk/Hofgeest kreeg half december 
groen licht van de gemeenteraad van 
Velsen. De inrichting van het gebied 
kan nu verder gestalte krijgen.

Tot tevredenheid van wethouder Anne-
Mieke Korf ging de gemeenteraad van 
Velsen op donderdag 17 december ak-
koord met Plan B voor de Grote Buiten-
dijk/Hofgeest. Er komen circa 370 wonin-

gen te staan en – zo stelde de raad – de 
Grote Buitendijk moet zijn ‘groene uitstra-
ling’ behouden. Plan B is in nauwe sa-
menspraak met de werkgroep Grote Bui-
tendijk/Hofgeest tot stand gekomen.

Belanghebbenden worden ook bij de vol-
gende stap betrokken; dat is de opstel-
ling van het ontwikkelingsplan (de ver-
dere indeling van het gebied). In januari 
2010 wordt dit opgepakt.

Verkoop vuurwerk
De gemeente Velsen heeft vijf win-
kels/tuincentra vergunning gege-
ven om vuurwerk te verkopen. Op de 
laatste drie dagen van het jaar wordt 
vuurwerk verkocht. Afsteken mag al-
leen op 31 december vanaf 10.00 uur 
’s morgens tot 02.00 uur ‘s nachts.  

De verkooppunten zijn Hermans Marine, 
Middenhavenstraat 98 in IJmuiden, IJzer-
handel Stals, Lange Nieuwstraat 775 in 
IJmuiden, Tuinsuper, Mandemakerstraat 
15 in Velserbroek, Tuincentrum Velser-
broek, Rijksweg 289 in Velserbroek en 
Tuincentrum Gozeling, Hagelingerweg 
210 in Santpoort Noord.

De verkoopdagen voor vuurwerk zijn:
• dinsdag 29 december 
• woensdag 30 december
• donderdag 31 december

Het afsteken van vuurwerk mag alleen op 
31 december 2009 van 10.00 uur ’s mor-
gens tot 02.00 uur ’s nachts op 1 janua-
ri 2010.

Vuurwerkcampagne Halt
Oud en Nieuw is knallen! Maar vuur-
werk is ook gevaarlijk; kinderen, ou-
dere mensen en dieren zijn vaak het 
slachtoffer. Medewerkers van Bureau 
Halt vertellen op basisscholen hoe je 
goed met vuurwerk omgaat.

In november en december kregen bijna 
alle groepen 8 van de basisscholen in de 
regio bezoek van medewerkers van Bu-
reau Halt (preventie en bestrijding van 
jeugdcriminaliteit). Zij kwamen vertellen 
over de leuke en gevaarlijke kanten van 
vuurwerk. Thema’s als veiligheid, vernie-
ling, overlast, slachtoffers en wetten en 

regels kwamen allemaal aan de orde. Wat 
ook helpt: ouders die duidelijke afspraken 
maken met hun kinderen over het gebruik 
van vuurwerk en die zelf het goede voor-
beeld geven.

Jongeren die de regels aan hun laars lap-
pen en door de politie worden aangehou-
den, worden doorgestuurd naar Halt. Daar 
wacht een werk- en/of leerstraf, moeten 
ze de aangerichte schade vergoeden en 
hun excuses aanbieden. 

Op de website www.haltrulez.nl staat al-
les over vuurwerk.

Kerstbomeninzameling
Net als vorig jaar kunnen de kerstbo-
men weer bij de gemeente worden in-
geleverd om verbrand te worden. El-
ke ingeleverde boom is 50 eurocent 
waard. De inleverplekken staan hier-
onder. Op 6 januari is de kerstboom-
verbranding aan de Heerenduinweg in 
IJmuiden; op die dag mogen IJmuide-
naren hun kerstboom alleen nog daar 
naar toebrengen. Op 7 januari is de 
verbranding aan de Hagelingerweg in 
Santpoort-Noord. 

Inleveren: wanneer, hoelaat en waar?
• Maandag 4 januari tussen 13.00 en 17.00 

uur op alle inleverplekken
• Dinsdag 5 januari tussen 13.00 en 17.00 

uur op alle inleverplekken
• Woensdag 6 januari tussen 13.00 en 

17.00 uur: Let op: IJmuidenaren mogen 
dan alleen nog inleveren op de brand-
locatie aan de Heerenduinweg (zie hier-
onder); andere inwoners van Velsen 
kunnen nog op alle inzamelplekken te-
recht. 

• Donderdag 7 januari tussen 13.00 en 
17.00 uur: alleen afleveren op brandlo-
catie Santpoort-Noord, Hagelingerweg.

• Op 6 en 7 januari kunnen kerstbomen 
nog tot 19.00 uur op de brandlocaties 
worden aangeleverd.

Inleverplekken
• Driehuis: station NS
• IJmuiden: parkeerplaats Kennemerplein, 

Wilgenstraat, en de Eenhoornstraat 
(wijkpost van de afdeling wijkbeheer) 

• Santpoort-Noord: Burg. Weertsplant-
soen

• Santpoort-Zuid: Wynoldie Daniëlslaan
• Velsen-Noord: Bleyenhoevelaan
• Velsen-Zuid: Brandweerkazerne
• Velserbroek: Vestingplein

Kerstboomverbranding
• Op woensdag 6 januari vanaf 19.00 uur 

aan de Heerenduinweg in IJmuiden, 
voor inwoners van IJmuiden, Velsen-
Noord en Velsen-Zuid.

• Op donderdag 7 januari vanaf 19.00 uur 
aan de Hagelingerweg tegenover de 
tuincentra, voor inwoners van Driehuis, 
Santpoort-Noord en –Zuid, en Velser-
broek. 

Niet verbranden?
Op zaterdag 2 januari en zaterdag 9 janu-
ari 2010 neemt ReinUnie kerstbomen mee 
die’s morgens vóór half 8 bij de onder-
grondse ophaallocaties liggen of op de 
plek waar de grijze en groene afvalbak-
ken horen te  staan. ReinUnie stelt de Vel-
senaren daar zelf ook van op de hoogte.

Iedereen is welkom
Nieuwjaarsbijeenkomst
gemeentebestuur Velsen
De jaarlijkse traditionele nieuw-
jaarsbijeenkomst van het Colle-
ge van burgemeester en wethouders 
en de raadsleden is op maandag 4  
januari 2010.

Tijdens deze openbare bijeenkomst in de 
burgerzaal van het Stadhuis is er gelegen-
heid tot het persoonlijk uitwisselen van 

nieuwjaarswensen tussen inwoners, ver-
tegenwoordigers van het bedrijfsleven, or-
ganisaties en maatschappelijke instellin-
gen en leden van college en raad. De bur-
gemeester houdt de traditionele nieuw-
jaarstoespraak. De avond wordt muzikaal 
omlijst door Stephan Pronin, die op de pi-
ano sfeermuziek ten gehore brengt. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur.



I n f o P A G I n A  G e m e e n t e  v e l s e n

Infopagina
24 december 2009

Colofon: stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl

Koninklijke Onderscheiding
voor de heer G.H. Kruithof 
Op vrijdag 18 december wachtte de heer 
Kruithof een grote verrassing. Die mid-
dag nam hij afscheid als penningmeester 
van de stichting Serviceflat De Luchte. De 
voorzitter van de stichting, de heer Koe-
lers, sprak enige dankwoorden uit. Aan 
het einde van zijn toespraak kondigde hij, 
geheel onverwacht, de komst van burge-
meester Franc Weerwind aan. De burge-

meester prees de heer Kruithof voor al zijn 
vrijwilligerswerk en besloot met de mede-
deling dat hij ook nog een officiële han-
deling kwam verrichten: ,,Het heeft Hare 
Majesteit behaagd om u te benoemen tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.’’ Op de 
foto het feestelijke moment van de uitrei-
king van het bijbehorende lintje. (foto: Ko 
van Leeuwen)

Bijzondere openingstijden
Zwembad De Heerenduinen
In de kerstvakantie heeft zwembad De 
Heerenduinen in IJmuiden bijzondere 
openingstijden. Recreatieve zwem-
mers zijn van harte welkom op:

• Maandag 28 december 10.00-16.30 uur
• Dinsdag 29 december 10.00-16.30 uur
• Woensdag 30 december 10.00-16.30 uur 

Dinsdag 29 december van 14.00 tot 16.00 
uur is het Winterfestival! Medewerkers 
van het CIOS in Haarlem organiseren al-
lerlei leuke spelletjes.

Op Eerste en Tweede Kerstdag, op Oude-
jaarsdag en Nieuwsjaarsdag is het zwem-
bad gesloten.

Klachten over discriminatie
Wie een melding of klacht heeft over 
discriminatie kan terecht bij het on-
afhankelijke Bureau Discriminatie-
zaken Kennemerland. Inwoners van 
Velsen kunnen rechtstreeks met dit 
bureau contact opnemen, maar ook 
eerst naar het Klant Contact Centrum 
in het stadhuis gaan voor informatie 
en advies. 

Elke gemeente in Nederland moet er-
voor zorgen dat klachten over discrimina-
tie onafhankelijk en professioneel worden 
afgehandeld, geregistreerd en gemoni-
tord (gevolgd) - dat stelt de Wet gemeen-
telijke antidiscriminatievoorzieningen. In 
de regio Kennemerland worden die taken 
gedaan door het (onafhankelijke) Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) 
te Haarlem.

In de praktijk blijkt dat veel mensen dit 
bureau niet kennen en eerst naar de 
gemeente gaan. Bij de gemeente Vel-
sen kunnen zij terecht bij het Klant Con-

tact Centrum. Medewerkers staan hen te 
woord, kunnen meedenken en hen advi-
seren over de vraag of zij een uiting van 
discriminatie willen melden of een offi-
ciële klacht willen indienen. Het Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland be-
handelt de melding of klacht inhoudelijk. 
Daar mag de gemeente zich niet mee be-
moeien. 

Het BDK neemt meldingen of klachten 
aan van iedereen die:

• zich gediscrimineerd voelt of ongelijk 
behandeld wordt;

• ziet of hoort dat iemand anders discri-
mineert;

• een discriminerende bekladding of graf-
fiti ziet. 

Het BDK is te bereiken via 023-5315842 
of 0900-2354354 (Ongelijk behandeld? 
Gelijk bellen) en via info@bdkennemer-
land.nl. Meer informatie op hun website 
www.bdkennemerland.nl.

Riolering Concordiastraat
Door technische problemen ligt het 
werk aan de riolering in de Concordi-
astraat in Velsen-Noord tijdelijk stil. 
De gemeente werkt aan een oplos-
sing. Waarschijnlijk kan het werk in 
februari 2010 worden hervat. Als al-
les dan voorspoedig verloopt, duurt 
de overlast tot eind maart. 

De gemeente werkt aan de riolering van 
de Concordiastraat in Velsen-Noord. 
Daarbij moest de riolering een zoge-
naamd kabelbed kruisen van hoog-
spanningskabels. Dat bleek niet te kun-
nen zonder de veiligheid van de werkne-
mers in gevaar te brengen en de levering 
van stroom te verstoren. De gemeente 
werkt aan een oplossing. Waarschijnlijk 

kan het werk in februari 2010 weer her-
vat worden en dan ongeveer twee maan-
den gaan duren - weersomstandighe-
den en andere onvoorziene zaken voor-
behouden.

Het gemotoriseerde verkeer kan geen 
gebruik maken van het gedeelte Concor-
diastraat bij de ‘tunnelbak’. Alleen voet-
gangers kunnen erdoor; zij worden over 
een betonnen voetpad geleid. Fietsers 
die afstappen, mogen ook gebruik ma-
ken van dit voetpad. 

De gemeente probeert de overlast van 
de werkzaamheden zoveel mogelijk te 
beperken, maar kan die niet helemaal 
uitsluiten. 

Hoe gezond zijn we?
Inwoners van Kennemerland van 19 tot 
65 jaar hebben in 2008 vragenlijsten 
ingevuld over hun gezondheid, leefstijl 
en welbevinden (hoe voelen we ons). 
GGD Kennemerland heeft de resulta-
ten daarvan nu bekendgemaakt. 

In het najaar van 2008 heeft GGD Kenne-
merland onderzoek gedaan naar de ge-
zondheid, de leefstijl, sociale omgeving en 
woonomgeving van volwassenen en naar 
hun gebruik van gezondheidsvoorzienin-
gen in tien gemeenten in de regio. Ruim 
14.000 inwoners – o.a. van Velsen – heb-
ben een vragenlijst ingevuld. Dat is bijna 

de helft van de mensen die konden re-
ageren. De resultaten zijn nu bekendge-
maakt. 

De gegevens over Velsen zijn in twee ta-
bellen uitgesplitst. Inwoners van IJmuiden 
en Velsen-Noord zijn één groep; de ande-
re groep bestaat uit inwoners van Drie-
huis, Santpoort-Noord en –Zuid, Velsen-
Zuid en Velserbroek. Op het stadhuis van 
Velsen (let op de aangepaste openingstij-
den rondom de feestdagen) is een over-
zichtelijke samenvatting van de resulta-
ten te krijgen. Alle informatie staat ook op 
www.ggdkennemerland.nl. 

Einde overlast Velsertraverse
Zaterdag 19 december waren honderden belangstellenden aanwezig bij de opening 
van de geheel vernieuwde Velsertraverse. Na maanden werk - en overlast voor de ge-
bruikers - is één van de meest ingewikkelde kruispunten van Nederland weer toegan-
kelijk, stelt Jon Bellis, de provinciaal projectmanager van de Westelijke Randweg Be-
verwijk. Hij was die dag een tevreden man. (foto: Reinder Weidijk)
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plaatsen van de borden E01 zoals bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schrifte-
lijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen  bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen.
 
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, tele-
foon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester Franc Weerwind

Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

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

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

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

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project 
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden 
tot wethouder Annette Baerveldt

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

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

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; 

Velsen-Zuid

 VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 
 
- gedurende de kerstmarkt in Santpoort-Noord op het 

gedeelte van de Broekbergenlaan tussen de ventweg 
van de Rijksweg en de Hoofdstraat aan beide zijden 
een parkeerverbod in te stellen, door middel van het 

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

Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de recep-
tie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op don-
derdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen 
en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- 
en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 uur

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m 
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 
1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 
uur en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het WMO-loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

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

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

KOOPZONDAGEN 2010

datum Driehuis Santpoort Velser- broek Velsen-N IJmuiden datum

3 jan X 3 jan

7 feb X 7 feb

28 feb X 28 feb

7 mrt X 7 mrt

21 mrt X

28 mrt X 28 mrt

Totaal 1 0 3 2

KOOPZONDAGEN 2010
De koopzondagen worden per jaar vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Er mogen 
maximaal 12 koopzondagen per jaar worden vastgesteld. De koopzondagen kunnen verschillen per gemeentedeel. 
De winkeliers zijn niet verplicht om geopend te zijn op een vastgestelde koopzondag.
 
Bij de begrotingsbehandeling 2010 is door de raad een motie aangenomen over de zondagopenstelling van 
winkels. In afwachting van de afhandeling hiervan heeft het college besloten voor de maanden januari, februari 
en maart 2010 de volgende koopzondagen vast te stellen.



M E D E D E L I N G E N
Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 24 december 2009

GEWIJZIGDE VERORDENING 
VOORZIENINGEN HUISVESTING 
ONDERWIJS GEMEENTE VELSEN
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken 
bekend dat op 19 november 2009 de gemeenteraad 
hernieuwd de verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs gemeente Velsen heeft vastgesteld. Deze 
verordening treedt in werking op 1 januari 2010 en ver-
vangt de verordening uit 2007 die tot 1 januari geldt.
De verordening ligt gedurende vier weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis.

VERORDENING INRICHTING 
ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING WET 
GEMEENTELIJKE ANTIDISCRIMINATIE-
VOORZIENINGEN 2009
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend 
dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 17 
december 2009 heeft besloten:
de Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening 
Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen 
2009 vast te stellen.
 
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.
 
Ter inzage
De verordening ligt gedurende vier weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. 
Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de 
website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl.
 
KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort 
Kerkenmaaijerskamp ong. 1 els 
(boom t.o. huisnummer 51 is direct gekapt omdat 
deze een gevaar vormde voor de openbare veiligheid)
Hunzestraat ong. 1 iep 
(boom t.o. huisnummer 24 mag worden gekapt omdat 
deze een gevaar vormt voor de openbare veiligheid)
Groenelaantje ong. 1 kastanjeboom 
(boom bij de speeltuin van de volkstuinen mag 
worden gekapt omdat deze een gevaar vormt voor de 
openbare veiligheid)
Wijkeroogpark ong. 40 bomen 
(bomen mogen worden gekapt vanwege het vergroten 
van de watergangen)
Van Rijswijkstraat ong. 1 kastanjeboom 
(boom t.o. huisnummer 8 mag worden gekapt omdat 
deze een gevaar vormt voor de openbare veiligheid)
Gijzenveltplantsoen ong. 22 bomen
(bomen mogen worden gekapt vanwege de nieuwbouw 
en (nieuwe) infrastructurele aanpassingen ten behoeve 
van Stadspark IJmuiden)    
Zeeweg 136 2 kastanjebomen  
(bomen mogen worden gekapt omdat deze een gevaar 
vormen voor de openbare veiligheid)

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
22 december 2009.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 
Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-

vergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, telefoon (0255) 56 75 75.
 

BOUWAANVRAAG REGULIER
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-228-2009  Westerduinweg 11 te IJmuiden; het 

verlengen van een tijdelijke vergunning 
(BP-427-2001, het oprichten van een 
tijdelijke unit t.b.v. een viskweekproject)

BP-229-2009  Plein 1945 8 te IJmuiden; het veranderen 
van een WTW-unit en een koelunit 
(nrs. 8 t/m 12)

BP-230-2009  Monnickendamkade ong. te IJmuiden; het 
legaliseren van een ketenpark (tijdelijk)

BP-231-2009  Gjertsenstraat 6 te IJmuiden; het ver-
nieuwen van de dakpannen en het isoleren 
van het dak (Zoutmanstraat 5 t/m 17 
(oneven), Stolstraat 1 t/m 24, 
Gjertsenstraat 1 t/m 20, Bonekampstraat 
1 t/m 19, Van Broekhuijsenstraat 1 t/m 
22, Lagerstraat 2 t/m 54)

BP-232-2009  Wijkerstraatweg 264 te Velsen-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw

BP-233-2009  Kanaaldijk 226 8000 te IJmuiden; het 
oprichten van een clubgebouw

BP-234-2009  Makreelkade 5 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een bedrijfsgebouw

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG FASE 1
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-16-2009  Driehuizerkerkweg 33 te Driehuis; 

het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning

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

BOUWAANVRAAG FASE 2
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-2-2009  Reyndersweg 1 te Velsen-Noord; het 

verplaatsen van een strandpaviljoen en 
surfcentrum (nrs. 1, 3 en 5)

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG LICHT
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-239-2009  Willem de Zwijgerlaan 18 te Santpoort-

Zuid; het veranderen van de indeling 
van een woning

BL-240-2009  De Zeiler 70 te Velserbroek; het aan-
bouwen van een berging (voorgevel)

BL-241-2009  De Zeiler 72 te Velserbroek; het aan-
bouwen van een berging (voorgevel)

BL-242-2009  De Zeiler 74 te Velserbroek; het aan-
bouwen van een berging (voorgevel)

BL-243-2009  De Zeiler 76 te Velserbroek; het aan-
bouwen van een berging (voorgevel)

BL-244-2009  De Zeiler 78 te Velserbroek; het aan-
bouwen van een berging (voorgevel)

BL-245-2009  Hoofdstraat 42 te Santpoort-Noord; het 
gewijzigd uitvoeren van BL-182-2008 
(het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw en het oprich-
ten van een berging)

BL-246-2009  Platanenstraat 40 te IJmuiden; het ver-

anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-247-2009  Sparrenstraat 13 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een uitbouw

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-171-2009  Adrianastraat 2 te IJmuiden; het oprichten 

van een ketenpark (tijdelijk)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 28 decemer 2009 t/m 8 februari 
2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:  
BL-209-2009  IJmuiderstraatweg 138 te IJmuiden; het 

veranderen van de bergingen en achter-
gevelbetimmeringen

BL-216-2009  Brederoodseweg 99 te Santpoort-Zuid; 
het plaatsen van een dakkapel (zijgevel)

BL-217-2009  D. Marotstraat 4 te Velserbroek; het 
plaatsen van een naambord aan de 
voorgevel (nrs. 4 t/m 22)

BL-226-2009  Zwaanstraat 37 te IJmuiden; het oprichten 
van een berging

BL-230-2009  Acaciastraat 36 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BP-189-2009  Sportlaan 197 te Santpoort-Zuid; het 
gewijzigd uitvoeren van B2-7-2008 
(het herbouwen van een woonhuis)

BP-191-2009  Oostlaan ong. te Velserbroek; het plaatsen 
van modulaire geluidschermen

BP-195-2009  J. Bijhouwersstraat 30 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van 
5 woningen met een dakopbouw

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).
 
TOESTEMMINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-29-2009  Betelgeuzestraat 16 te IJmuiden; verzoek 

wijzigen bestemmingsplan
 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.


