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Nieuwjaarsduiken in 
IJmuiden en Velserbroek
Velsen - Dit jaar worden in Ne-
derland 85 Unox nieuwjaarsdui-
ken gehouden. Twee daarvan 
zijn er in ons eigen Velsen. 
Om 13.00 uur is de nieuwjaars-
duik in IJmuiden aan Zee bij Pa-
viljoen Noordzee. Inschrijven kan 
vanaf 11.00 uur bij het paviljoen.  
Om 12.45 uur is het omkleden bij 
de IJ.R.B. Deelname is gratis. Na 
afloop krijgen deelnemers een 
vaantje en een kop erwtensoep, 
warme chocolademelk of glüh-
wein. Tip: neem een badjas en 
badslippers mee voor de tijd dat 
in de tent kan worden gewacht 
op het startschot. 

Dan is er om 15.00 uur de nieuw-
jaarsduik in de Westbroekplas 
bij Villa Westend, in Velserbroek. 
Ook hier wordt de duik begeleid 
door vrijwilligers. De organisatie 
is in handen van Stichting West-
broekplas Evenementen. 
Op de site van Unox is het laatste 
nieuws over de duiken te zien. 
Door weersomstandigheden kan 
worden afgezien van een nieuw-
jaarsduik.
De nieuwjaarsduik is niet al-
leen leuk voor deelnemers. Ook 
toeschouwers genieten van het 
spetterende, maar korte moment 
van ‘de frisse duik’.

Greenpeace voert actie
IJmuiden - Greenpeace heeft vorige week vrijdagochtend in de haven van IJmuiden actie gevoerd te-
gen de Europese subsidies die reders van grote visserschepen zouden ontvangen. Actievoerders schil-
derden bedragen op minstens drie vissersschepen. In totaal werden zes personen aangehouden. 

IJmuiden - Het was vori-
ge week woensdag weer 
tijd voor een feestje in Oud-
IJmuiden vanwege de ople-
vering van het beeldbepa-
lende wooncomplex De Vrij-
heit aan de Adrianestraat in 
Oud-IJmuiden. De ruim der-
tig meter hoge woontoren 
biedt een fantastisch uitzicht 
biedt over de havenmond en 
de pieren en onder het com-
plex hebben de bewoners de 
beschikking over een par-
keergarage.

Peter van Ling, directeur van 
wooncorporatie AWV Eigen 
Haard die het appartementen-
complex heeft laten bouwen, 
toonde zich met deze opleve-
ring zeer in zijn nopjes. ,,Een 
uniek gebouw op een bijzon-
dere plek met een prachtige af-
werking’’, zo zei hij in zijn wel-
komsttoespraak. ,,Dat blijkt ook 
wel door de belangstelling om 
hier te kunnen wonen want van 
de 30 appartementen zijn er nog 
maar een paar beschikbaar’’, al-
dus Van Ling. Ook vertelde hij 
nog dat alle nieuwe complexen 
in Oud-IJmuiden namen dragen 
van oude schepen. De naam De 
Vrijheit is bijvoorbeeld afkomstig 
van een schip dat vroeger op 

een zandbank bij Wijk aan Zee 
aan de grond is gelopen. In dit 
kader wenste hij de nieuwe be-
woners een behouden vaart toe.
Wethouder Robert Vennik, die 
samen met collage wethouder 
Robert Te Beest de oplevering 
bijwoonde, feliciteerde AWV 
Eigen Haard namens de ge-
meente met de oplevering van 
dit mooie complex. In zijn toe-
spraak wees Vennik ook op het 
feit dat de gemeente zal letten 
op een goede inrichting van de 
openbare ruimtes waarbij te-
vens het herstel van het oor-

spronkelijke stratenplan van 
Oud-IJmuiden veel aandacht zal 
krijgen.
Na de officiële openingshan-
deling, het hijsen van een gro-
te AWV-vlag, door Van Ling en 
Vennik was het tijd voor een 
korte rondleiding door het ge-
bouw. Aansluitend konden be-
woners, genodigden en belang-
stellenden de oplevering afslui-
ten met een bezoek aan het 
Thalia Theater waar van een 
drankje en een winterse maal-
tijd kon worden genoten. (Joop 
Waijenberg)

De Vrijheit opgeleverd
Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Vuurwerk-
verkoop
op onze nieuwe locatie
Velserbroek. Donderdag-
vrijdag-zaterdag

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen25 jaar

Uw idee 
ons goede 
voornemen?

Kijk op www.rabobank.nl/velsen

VAN HENTEN bv
INSTALLATIETECHNIEK

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

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

CV-ketel VerVangen?
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Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., 
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

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

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja 
van der Wulp, Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

00 maand 2008  pagina 0

Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: Kringapotheek Pleijler, Pla-
netenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Hoorspel van Eva Gouda
Velsen – Eva Gouda (24) 
groeide op in Velsen-Zuid en 
volgde het Gymnasium Feli-
senum. Daar maakte ze ken-
nis met het schooltoneel, wat 
lange tijd haar passie zou 
zijn. Later vormde ze met me-
deleerlingen en leraren het 
Hoosh Theater. Dit bestaat 
nog steeds. In de volksmond 
werd de groep ook wel De 
Jossen genoemd.

Dat Eva iets in die richting zou 
gaan doen was wel duidelijk. Ze 
volgt nu een opleiding tot dra-
maschrijver in Utrecht, als al-
les goed gaat, dan studeert ze 
deze zomer af. ,,Ik merkte dat 
ik eigenlijk te verlegen was om 
te acteren. Dit merkte ik tijdens 
de vooropleiding voor het thea-
ter, die ik in 2007 en 2008 volg-
de. Schrijven is echt mijn vak: ik 
vind het prettig om op een cre-
atieve manier met taal bezig te 
zijn. Iets helemaal zelf beden-
ken, het zit in je hoofd. Beden-
ken hoe je boodschap het bes-
te bij het publiek overkomt, er zit 
ook een ambachtelijke kant aan. 
Alles moet kloppen en passen, 
het is een soort puzzel. Als ik iets 
heb bedacht, dan ga ik beden-
ken hoe het ’t beste uitgewerkt 
kan worden, ik ga het concreter 
maken’’, aldus Eva.
Op 1 januari is er om 21.00 uur 
op Radio 1 een hoorspel te be-
luisteren dat ze schreef: Het is 
een bewerking van het boek ‘De 
Nederlandse maagd’, geschre-
ven door Marente de Moor. Zij 
won vorig jaar de Ako-litera-
tuurprijs. De opdracht kreeg ze 
via de Hoorspelfabriek, waar ze 

al voor schreef. Ook schrijft ze 
korte sketches voor Paul Rab-
bering, DJ voor Radio 3 FM. En 
het Hoosh-theater is te zien op 7 
en 8 januari 2012 in het Amster-
damse theater Kameleon met 
‘Job’. Eva maakte van het Bijbel-
verhaal een bewerking voor het 
theater.
De Utrechtse opleiding tot dra-
maschrijver is niet de gemak-
kelijkste. Er zijn, nu in het vier-
de en laatste jaar, nog maar ze-
ven mensen over van de groep, 
die er aan begon. ,,Als ik slaag, 
dan hoop ik te blijven schrijven 
voor theater en televisie. Een se-
rie lijkt me ook wel leuk. En een 
column in de Volkskrant over li-
teratuur, dat lijkt me ook wel wat. 
Ze heeft grote dromen. 
Eva Gouda: onthouden die naam. 
Ze zal nog vaak van zich laten 
horen. (Carla Zwart)

Nieuwjaarswandeling 
in de Kennemerduinen
Santpoort-Noord - Op Nieuw-
jaarsdag (zondag 1 januari) start 
om 11.00 uur een twee uur du-
rende wandeling in Duin- en 
Kruidberg in Santpoort-Noord. 
Begin januari heeft het bos een 
doodse aanblik. Maar is dat echt 
zo? Als je goed kijkt en luistert, 
valt er nog genoeg te ontdekken. 
Ganzen die overvliegen, spech-
ten die voedsel zoeken, struiken 
die hun dikke knoppen bescher-

men tegen de kou. De eerste te-
kenen van het nieuwe groeisei-
zoen zijn al te zien. Lekker een 
frisse neus halen en onderweg 
ontdekken dat ook het bos be-
gonnen is aan een nieuw jaar.
Volwassenen betalen 2,50 eu-
ro, kinderen en 65-plussers 1,50 
euro. Aanmelden kan via www.
np-zuidkennemerland.nl of 023-
5411123 (dinsdag tot en met 
zondag van 12.00 tot 17.00 uur).
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Donderdag 29 december
Circus Renz Veerplas, A. Hof-
manweg (t.o. Ikea) Haarlem. 
Tot en met 8 januari.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Jane Eyre’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat www.patronaat.nl: 
Café: La Secte du Futur. 22.00 
uur. Toegang gratis.

Vrijdag 30 december
Tentoonstelling Jan Makkes 
in de Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Openingstijden 
11.00 tot 18.00 uur. Buiten de 
expositie alleen op afspraak via 
023-5376227.
Extra openingsmiddag bij 
Zee- en Havenmuseum in 
IJmuiden. Van 13.00 tot 17.00 
uur.
Naar Snowplanet met Bran-
ding. Om 13.00 uur worden de 
jongeren opgewacht bij de in-
gang van Snoplanet in Spaarn-
woude.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Jane Eyre’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 31 december

Stoere Cool Kidsdag bij 
SnowPlanet in Velsen-Zuid. 
Van 09.00 tot 16.00 uur.
Tentoonstelling Jan Makkes 
in de Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Openingstijden 
11.00 tot 18.00 uur. Buiten de 
expositie alleen op afspraak via 
023-5376227.
Grote drankverloting in Café 
de Griffi oen, Frans Naerebout-
straat 9 IJmuiden. Van 16.00 
tot 20.00 uur met diverse op-
tredens.
Drankverloting café Cheers, 
Kennemerlaan, IJmuiden: van-
af 14.00 uur.
Drankverloting vanaf 19.00 
uur in Café ‘t Centrum, Ken-
nemerlaan IJmuiden. Optreden 
Robin Razz en Sjaak Verkade. 
Gratis entree.
Zeewegbar, Zeeweg, IJmui-
den: oudejaarsnacht vanaf 
1.00 uur. Met band Best Be-
roerd. Gratis entree.
Patronaat www.patronaat.nl: 
Hele pand: NYE 2012: Vintage 
Vegas, Mepmphis Maniacs. 
01.00-07.00 uur. Toegang 35,- 
vanaf 18 jaar.

Zondag 1 januari

Tentoonstelling Jan Makkes 
in de Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Openingstijden 
11.00 tot 18.00 uur. Buiten de 
expositie alleen op afspraak via 
023-5376227.
Nieuwjaarswandeling in 
Duin- en Kruidberg. Start 
11.00 uur. Aanmelden via 023-
5411123 of www.np-zuidken-
nemerland.nl.
Nieuwjaarsduik IJmuiden 
aan Zee, bij Paviljoen Noord-
zee. Start om 13.00 uur. In-
schrijven vanaf 11.00 uur.
Nieuwjaarswedstrijd en re-
ceptie bij RKVV Velsen. Het 
programma begint om 14.00 
uur.
Nieuwjaarsduik in de West-
broekplas bij Villa Westend. 
Aanvang 15.00 uur.
Nieuwjaarsinstuif bij VV Wa-
terloo Driehuis. Vanaf 16.00 
uur, met live muziek.
Café IJmuiden, W. Ba-
rendszstraat, IJmuiden: vanaf 
16.00 uur dj Bas en zanger Pe-
ter de Haas. Gratis entree.
Patronaat www.patronaat.nl: 
Café: Club Funday. 16.00 uur. 
Toegang gratis.
Café Cheers, Kennemerlaan, 
IJmuiden: dj Kees, vanaf 17.00 
uur.
Zeewegbar, Zeeweg, IJmui-
den: nieuwjaarsfeest met band 
Sonic Soul vanaf 17.00 uur. 
Gratis entree.

Maandag 2 januari
Vuurwerkafval inleveren op 
Vestingplein in Velserbroek. 
Van 12.00 tot 14.00 uur. Voor 
deelnemers een bon voor een 
Big Mac.

Dinsdag 3 januari
Alzheimer Café in Beverwijk. 
Wat doet dementie met je? 
Van 19.30 tot 21.00 uur, Woon-
centrum Nieuw Akerendam, 
meester van Lingenlaan 2 in 
Beverwijk. Info 06-33631872.
Witte Theater IJmuiden: Ad-
vendo speelt ‘Van Sinkel’. En-
tree 9,50 euro. Reserveren via 
reneadvendo@gmail.com

\\ Woensdag 4 januari
Smuluil knutselen bij het Pie-
ter Vermeulen Museum, Drie-
huizerkerkweg. Aanvang 13.30 

uur. Kosten 1,50 kinderen, 2,50.
Wijkplatform Velsen-Noord 
vergadert in Watervliet. Aan-
vang 19.30 uur.
Oliebollenwedstrijd bij 
VZOS, boogschieten. Locatie: 
Hagelingerweg, bij Sportpark 
Groeneveen, Santpoort-Noord. 
Vanaf 19.30 uur.
Witte Theater IJmuiden: Ad-
vendo speelt ‘Van Sinkel’. En-
tree 9,50 euro. Reserveren via 
reneadvendo@gmail.com

Donderdag 5 januari
Extra openingsmiddag bij 
Zee- en Havenmuseum in 
IJmuiden. Van 13.00 tot 17.00 
uur.
Zaalvoetbaltoernooien voor 
jeugd Velserbroek in OG-
hal. Om 12.00 uur voor jeugd 
van 8 tot en met 10 jaar. Van-
af 13.15 uur voor 11 tot en met 
13 jaar. Van 15.00 tot 17.00 uur 
voor 14 tot 18-jarigen. Info 06-
11883720. 
Witte Theater IJmuiden: kin-
dervoorstelling Speeltheater 
Holland brengt Benjamin en 
de wonderkussen. Aanvang 
14.30 uur.
Patronaat www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! Van 24.00-
04.00 uur. Toegang vanaf 18 
jaar. Gratis en uitsluitend voor 
studenten. Café: Indian Askin 
en Orgaanklap. 22.00 uur. Toe-
gang gratis.

Spannend tot het laatste moment

VSV wint derde 
Velser Futsal Toernooi
IJmuiden – Afgelopen werd 
in Sporthal IJmuiden-Oost 
het derde Velser Futsal Toer-
nooi gehouden, georgani-
seerd door Marco Adema en 
Jasper van der Linden. Zeven 
selectieteams van clubs uit 
de regio plus een regionaal 
All Star team streden om de 
fel begeerde wisselbeker.

Om 19.00 uur was de eer aan 
RKVV Velsen en SVIJ om het 
toernooi te openen met de eer-
ste wedstrijd van de avond in 
poule A. De poulewedstrijden 
leverden een hoop spektakel 
op waarbij elke ploeg liet zien te 
willen winnen. Ook bleek weer 
dat het in het futsal tot de al-
lerlaatste seconde alle kanten 
op kan gaan. Het bewijs hier-
voor leverden de All Stars in 
hun wedstrijd tegen RKVV Vel-
sen. Terwijl zij in de laatste mi-
nuten op een 1-0 nederlaag le-
ken af te stevenen wisten zij dit 
met subliem spel om te buigen 
naar een 1-2 overwinning waar-
bij de winnende goal in de laat-
ste seconde gemaakt werd door 
Rick Schotvanger!
Na de spannende en attractieve 
poulewedstrijden drongen vier 
ploegen door tot de kruisfi na-
les. Stormvogels nam het op te-
gen de All Stars, waarbij Storm-
vogels een maatje te groot bleek 
voor de All Stars (6-0) en dus 
doordrong naar de fi nale. Hierin 
troffen zijn VSV dat in de kruis-
fi nale SVIJ met 3-1 had versla-
gen. Voordat deze fi nale tussen 
VSV en IJVV Stormvogels ge-
speeld kon worden streden de 
verliezend kruisfi nalisten de  All 
Stars en SVIJ nog om de der-
de plaats. Deze strijd werd na 

een hoop spannende momen-
ten gewonnen door SVIJ.
De fi nale was een echte on-
vervalste derby met VSV te-
gen Stormvogels. Het werd een 
wedstrijd waarin beide ploe-
gen niet wilden verliezen en 
met verzorgd spel hun kansjes 
afwachtten. Dit resulteerde in 
spaarzame momenten en voor 
de toeschouwers een wat te-
genvallende fi nale. Aan de an-
dere kant: er stond natuurlijk 
een hoop prestige op het spel 
want alle regionale clubs deden 
immers mee. Uiteindelijk moes-
ten er penalty’s aan te pas ko-
men omdat de reguliere speel-
tijd geen winnaar opleverde (0-
0). Ook de penaltyserie ging 
in eerste instantie gelijk op tot 
Jurjen Dikker van Stormvogels 
zijn penalty de mist in zag gaan. 
VSV rook zijn kans en sloeg toe 
en kroonde zich hiermee tot de 
derde Velser Futsal Kampioen.
De prijzen voor de beste spe-
ler en beste keeper gingen 
naar Delano Post (VSV) en Er-
win Brouwer (SVIJ). Na de 
prijsuitreiking, waar Thijs Ha-
geman van SVIJ nog even het 
woord nam en de organisatie, 
het plubliek, en in het bijzonder 
de aanwezige dames bedankte 
bleef het met DJ Bas van Gel-
dorp en zanger Peter de Haas 
nog lang gezellig in de kantine.
Marco Adema en Jasper van 
der Linden kunnen terug kij-
ken op een zeer geslaagd toer-
nooi! Langs deze weg danken 
zij nogmaals iedereen voor zijn 
steun en inzet op welke manier 
dan ook om dit toernooi tot een 
succes te maken, met in het bij-
zonder de hoofdsponsors Indi-
go Style en Just Shoes.

Regio - De politie heeft vorige 
week woensdagavond bij een 
snelheidscontrole op de Paral-

lelweg in Beverwijk 198 automo-
bilisten bekeurd voor te hard rij-
den.

Bekeuringen
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Alzheimer Café: ‘Wat 
doet dementie met je?’
Beverwijk - Het onderwerp van 
het Alzheimer Café op dinsdag 3 
januari in Beverwijk is ‘Demen-
tie, wat doet het met je?’ Hoe er-
vaart iemand het die zélf dement 
is? Hoe is de beleving van hem-
zelf? Hoe reageert de omge-
ving er op? Anke Beerlage, ge-
spreksleider voor deze avond, 
heeft als gastspreker een man 
met dementie en zijn naaste uit-
genodigd. Wie  wil komen, maar 
géén vervoer heeft of het bezoek 
liever niet aan familie of vrien-
den vertelt, kan contact opne-
men met de vrijwilligers van het 
Alzheimer Café via 06-29507734. 
Zij zullen dan proberen een ano-
nieme oplossing te vinden. 
Meer weten over dit onder-
werp? Ga dan op dinsdag 3 ja-
nuari naar het Alzheimer Café 

in Wooncentrum Nieuw Akeren-
dam, Meester van Lingenlaan 
2 in Beverwijk. De bijeenkomst 
duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Ie-
dereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding voor-
af is niet nodig. 
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze 
geïnterviewd door een vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om thuis 
eens rustig na te lezen. Werk-
groep Alzheimercafé is overdag 
bereikbaar via 06-33631872.

Rijwielhuys Santpoort 
groeit uit zijn jasje
Samtpoort-Noord - Jacko en 
Wendy Tesselaar zijn nu al uit 
hun huidige pand aan de Nar-
cissenstraat 1 in Santpoort ge-
groeid. Nog maar onlangs, in 
2010, gestart met hun rijwielzaak 
begon de beperkte ruimte, dank-
zij succesvolle verkoop en repa-
raties, hen nu al op te breken. 
,,Kijk, de paar nieuwe fietsen die 
we hier kunnen laten zien moe-
ten we tegen elkaar aanzetten 
en Jacko heeft veel meer ruim-
te nodig voor zijn reparatie-acti-
viteiten’’, zegt Wendy.
En Jacko vult aan: ,,Daarom zijn 
we ook heel blij dat we binnen-
kort, op 4 januari, het pand een 
paar huizen verderop aan de 
Narcissenstraat 12 kunnen be-
trekken. We krijgen daar een 
ruimte van 220m2 ter beschik-
king, dat is bijna vier maal zo 
groot als wat we nu hebben’’. 
Jacko zit al 27 jaar in de fietsen-
branche waarbij hij zowel van-
uit de leveranciershoek als ook 
in de verkoop zijn ervaring heeft 
opgedaan. Niet alleen verkoop 
van nieuwe en gebruikte fietsen 
is zijn doelstelling, maar zeker 

ook reparaties en het opzetten 
van een eigen fietsmerk ‘Sand-
hare’ (betekent ‘Zandhaas’ voor 
de Santpoorters). ,,Liefhebbers 
kunnen bij mij terecht voor een 
geheel op maat gemaakte fiets 
volgens hun eigen wensen en ei-
sen, of het nu een race- of trac-
kingfiets moet zijn of een moun-
tainbike.
En ik ben één van de weinige die 
voor een klant zijn gewone fiets 
desgewenst kan ombouwen 
naar een elektrische uitvoering. 
Zelfs voor een klant uit Dokkum 
heb ik dat gedaan’’ , vertelt Jac-
ko enthousiast.
Op de dag van de opening, 4 ja-
nuari 2012, hebben Jacko en 
Wendy een leuke verrassing voor 
iedere klant en wie een anti-
lekbuitenband én binnenband 
koopt betaalt voor deze set de 
speciale prijs van 10 euro, in 
plaats van 26,50 euro. Ook start 
op deze dag nóg een aanbie-
ding, namelijk een speciale kor-
ting van 15 procent op de voor-
radige, overjarige Gazelle-fietsen 
met de aantekening op = op. Zie 
ook www.rijwielhuys.nl

IJmuiden - De politie heeft in 
de nacht van zondag op maan-
dag even na 02.00 uur een 32-ja-
rige IJmuidenaar aangehouden 
nadat hij een aanhanger had ge-
stolen. De man had de aanhan-
ger al lopend meegenomen van-
af het Vierkante Bos. Een oplet-
tende getuige schakelde de po-
litie in, waarna er een onderzoek 
gestart werd. De IJmuidenaar 
werd korte tijd later aangetrof-
fen bij het Zeewijkplein. Hij had 
daar de aanhanger achter zijn 
auto gekoppeld. De man is aan-
gehouden en overgebracht naar 
een politiebureau waar hij is in-
gesloten.

Mannen stelen 
aanhanger

Haarlem - De vrijkaarten voor 
de voorstelling van Circus Renz 
zijn gewonnen door de families 
Bruijns, Westmaas, De Vries, Öz-
can-Göktepe, Meijer, Schuur-
man, Jansen, Henssen, Broek 
en Van Riel. Zij waren afgelopen 
dinsdag te gast in de prachtige 
circustent aan de Veerplas. Het 
goede antwoord was 1.200 zit-
plaatsen. Circus Renz staat nog 
tot en met 8 januari in Haarlem. 
Zie ook www.renz.nl.

Winnaars 
Circus Renz

Januari 2012 doorstart 
bouw De Doorbraeck
IJmuiden - Aannemer P. Me-
ijer uit Beverwijk start begin ja-
nuari 2012 met de afronding van 
de bouw van De Doorbraeck, 52 
appartementen, aan de Oranje-
straat in IJmuiden. Door het fail-
lissement van aannemer Pana-
gro kwam de bouw stil te lig-
gen. De oplevering is daarmee 
ruim zes maanden vertraagd. 
Woningbedrijf Velsen start in ja-
nuari ook weer met de verhuur. 
Huurders en kandidaat huurders 
krijgen zo spoedig mogelijk per-
soonlijk bericht.
Voor het faillissement waren al 
35 woningen in De Doorbraeck 
verhuurd. Eén kandidaat huur-

der heeft te kennen gegeven 
door het uitstel af te zien van de 
huur. Twee kandidaat huurders 
maken gebruik van ons aanbod 
voor een tijdelijke huurwoning 
tot aan de oplevering.
Er zijn nog 17 woningen te huur. 
Zij nodigen de mensen die nog 
op de wachtlijst staan volgens 
een vastgestelde volgorde uit 
om de gegevens te controleren 
en een eventuele keuze te ma-
ken. Er is nog een aantal ap-
partementen te huur waarvoor 
huurtoeslag mogelijk is. Daar-
naast is nog een aantal apparte-
menten beschikbaar in de duur-
dere huurcategorie.

Voorting Sportprijzen 
25 jaar begrip in regio
Santpoort-Noord - Voor-
ting Sportprijzen is niet alleen 
voor verenigingen en bedrijven, 
maar zeker ook voor particulie-
ren die een speciaal herinne-
ringsobject willen laten maken. 
Al 25 jaar is Voorting een begrip 
in de regio, zeker ook door de 
grote inbreng bij de organisa-
tie van het straatvoetbal tijdens 
Dorpsfeest Santpoort.
Bij Voorting Sportprijzen is 
veel meer mogelijk dan alleen 
een zwemmedaille of een be-
ker voor een bowlinguitje met 
de familie. Bij Voorting Sport-
prijzen kan men bijzondere be-
kers, rozetten, vaantjes en spe-
ciale aandenkens voor gele-
genheden als Abraham/Sara, 
opa/oma, trouwen, geboorte, 
nieuwe woning of beroepen la-
ten maken. Wie iets heel spe-

ciaals voor een bijzondere ge-
legenheid wil, kan dat laten 
maken. Een beeldje met tekst, 
een prachtige beker voor ie-
mand die iets heel bijzonders 
heeft behaald. In nauw overleg 
met de klant wordt de vorm be-
paald. Maar ook gegraveerde 
glazen en sleutelhangers met 
een eigen tekst of logo zijn po-
pulair als cadeautje of kleine 
attentie.
Hans en Gerda Voorting willen 
het 25-jarig jubileum niet zo-
maar voorbij laten gaan. Klan-
ten kunnen profiteren van een 
jubileumkorting van 25 pro-
cent op aankopen. Deze aan-
bieding is geldig tot en met 31 
januari 2012. Waarom zou je el-
ders meer betalen? Adres Tul-
penstraat 19, Santpoort-Noord, 
023-5370144 of 06-23334208.

Sfeervolle Kerst-In
Velsen-Noord - In een sfeervol 
verlicht Velsen-Noord werd don-
derdagavond een Kerst-In ge-
houden. 
Het programma zat prachtig 
in elkaar, met sfeervolle kerst-
optredens van Velsen-Noord-
se sterren, kinderen en leraren 
van de Triangel en ook nog eens 
het Charles Dickens Ensemble 
uit Castricum. Gezellige kraam-
pjes met lekkers om je toch nog 

een beetje warm te houden. En 
veel gezelligheid van de Velsen-
Noorders zelf. Er werd meege-
zongen en gedanst. En er was 
een kerstman in vol ornaat die 
met de kinderen graag op de fo-
to ging.
De Kerst-In was een fijne bijeen-
komst voor iedereen die het dorp 
een warm hart toedraagt. En dat 
zijn nog heel wat mensen, zo 
bleek. (Karin Dekkers)

Velsen-Noord - Het Wijkplat-
form Velsen-Noord vergadert 
op woensdagavond 4 januari 
om 19.30 uur in Wijksteunpunt 
Watervliet, Doelmanstraat 34 in 
Velsen-Noord. Bewoners van 
dit gemeentedeel zijn van harte 
welkom.

Wijkplatform

Driehuis - Op 1 januari houdt 
Voetbalvereniging Waterloo weer 
de nieuwjaarsinstuif voor leden 
en belangstellenden. De aan-
vang is om 16.00 uur. Locatie: 
Waterloo kantine. Natuurlijk is 
er weer live muziek met onder-
meer een dj en een mysteryzan-
ger en verder een optreden van 
Ferry van ‘t Veld. Graag tot 1 ja-
nuari bij Waterloo.

Nieuwjaar 
bij Waterloo

IJmuiden - Op woensdag 1 fe-
bruari is er weer een ruilbeurs 
voor legpuzzels van 14.00 tot 
15.30 uur in Wijksteunpunt Zee-
wijk, aan de Planetenweg in 
IJmuiden.  Dit is de kans om op 
een leuke manier aan een nieu-
we puzzel te komen. Iedereen is 
van harte welkom om mee te rui-
len. Zie ook www.wspzeewijk.nl

Ruilbeurs voor 
legpuzzels
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Colofon

SWV dankt vrijwilligers 
en medewerkers
2011 loopt ook voor de Stich-
ting Welzijn Velsen ten einde. 
Donkere dagen waarin feest-
dagen oplichten. Ondanks 
dat het een rumoerig jaar 
was, waarin fikse bezuinigin-
gen werden aangekondigd, is 
2011 een jaar waar Stichting 
Welzijn Velsen tevreden over 
mag zijn.

Door vele duizenden bezoe-
kers is aan de activiteiten in zo-
wel de buurt- als de jongeren-
centra deelgenomen. De ruim 
600 plaatsen op de peuterspeel-
zalen, u weet wel ‘de leukste ba-
sis voor je kind’ kenden weer 
een ongeëvenaard hoge bezet-
tingspercentage. Taalprojecten 
als taalontmoetingen, lessen aan 
huis en het Praathuis blijken nog 
steeds in een grote behoefte te 
voorzien. Het resocialisatiepro-
ject Onbenutte Kansen heeft ook 
dit jaar de verwachtingen weer 
waar kunnen maken. Met het 
toenemen van de bekendheid 
van het project Buurtbemidde-
ling nemen zowel haar maat-
schappelijke functie als waarde-
ring toe. Buurtsport en ambu-
lant jongerenwerk zijn niet meer 
weg te denken fenomenen in de 
wijken. Op het gebied van jeugd 
en jongerenwerk is SWV mee 
gaan doen in het project Tel-
star thuis in de wijk. En dan nog; 
het was het internationale jaar 
van de vrijwilligers. Hier is op ve-
le verschillende manieren aan-
dacht aan gegeven. Onder an-
dere met een groot ontbijt voor 
vrijwilligers in Velsen. Het zou 
voor SWV eigenlijk ieder jaar wel 
het jaar van de vrijwilliger kun-
nen zijn. De ruim 120 professio-
nals van SWV kunnen hun werk 
onmogelijk doen zonder de in-
breng van die vele honderden 
vrijwilligers. Dank daarvoor! On-
langs zijn ook de, in goede sfeer 

De Dwarsligger - Buurtcen-
trum de Dwarsligger is vanaf 27 
december 2011 tot vrijdag 6 ja-
nuari 2012 geopend van 10.00 
tot 13.00 uur. U kunt deze och-
tenden gezellig een kopje kof-
fie/thee drinken en genieten van 
verse appeltaart welke door vrij-
willigers wordt gebakken. Tevens 
zijn  diverse kranten die u kunt 
lezen. Wij nodigen wijkbewoners 
uit om mee te werken aan een 
grote puzzel die in deze weken 
gemaakt kan worden. Natuur-
lijk staan de spelletjes klaar. Als 
u het leuk vindt om deze ochten-
den te helpen, bent u van harte 
welkom. Meer weten? Bel 0255-
512725.

De Dwarsligger 
ochtenden open

De Dwarsligger - Fietscur-
sus in de Sporthal Zee-Duin-
wijk start op 17 januari 2012 van 
11.45 tot 13.00 uur. Nederland is 
een fietsland, het is handig om 
kinderen  van en naar school 
te brengen, een boodschapje te 
doen in het centrum , of heer-
lijk naar het strand/bos te fiet-
sen. Daarom organiseert Buurt-
centrum de Dwarsligger weder-
om de jaarlijkse fietscursus voor 
vrouwen .Deelnemerskosten zijn 
27,50 euro voor 12 lessen. Tij-
dens de fietscursus is er ook kin-
deropvang: 1 euro per keer. De 
docent is Vera van Hamburg. In-
schrijvingen bij Buurtcentrum 
de Dwarsligger, vóór 15 janua-
ri 2012. Meer weten? Bel: 0255-
512725.

Fietscursus

De Dwarsligger - Bij voldoen-
de deelnemers start de cursus 
Sportief en Fit, gegeven door 
Jeffrey Goos, op vrijdagmorgen 
13 januari 2012 van 9.00 uur tot 
9.50 uur. Kosten voor 10 lessen 
zijn 25 euro. U dient zich van te 
voren op te geven. Deze cursus 
is zowel voor vrouwen als man-
nen. Meer weten? Bel: 0255-
512725.

Sportief en Fit

De Dwarsligger - De eerst-
volgende rommelmarkt in de 
Dwarsligger is op zaterdag 11 
februari 2012. U dient zich op 
te geven op maandag 6 februa-
ri 2012 vanaf 9.00 uur. Meer we-
ten? Bel 0255-522782.

Rommelmarkt

De Dwarsligger - Op maan-
dag 9 januari 2012 is de nieuw-
jaarsreceptie in Buurthuis de 
Dwarsligger van 16.00 tot 18.00 
uur. Wij nodigen u, bewoners 
uit Zee en Duinwijk, uit om bin-
nen te lopen en elkaar een ge-
lukkig en gezond Nieuwjaar te 
wensen.

Receptie

SWV - Vanaf heden is de nieu-
we website van de peuterspeel-
zalen online: www.peuterspeel-
zalenvelsen.nl. U herkent de 
peuterspeelzalen aan het nieu-
we logo. Meer weten? Mail naar 
peuters@welzijnvelsen.nl of 
0255-548548 (Ellen Adriaanse).

Nieuwe site 
speelzalen

De Spil - Op 11 januari 2012 kunt 
u gratis kennismaken met medi-
tatie. Deze proefles vindt plaats 
van 19.30 tot 21.00 uur. Spreekt 
meditatie u na de proefles aan en 
lijkt het u leuk om mee te doen 
met onze meditatie cursus, dan 
kunt u zichzelf na deze proefles 
hiervoor inschrijven. De medita-
tiecursus start op 25 januari 2012 
en is van 19.30 tot 21.00 uur. De 
cursus bestaat uit 10 lessen en 
de kosten bedragen 48,75 euro. 
Meer weten? Bel 0255-510186.

Meditatieles

De Koe - Tussen kerst en 
oud en nieuw stoppen de 
wekelijkse activiteiten in 
Jongerencentrum de Koe in 
Velserbroek. Maar op vrij-
dag 30 december is de Koe 
wél open! Dan is er name-
lijk de eerste Friday Late van 
22.00 tot 01.00 uur. Een ge-
zellige inloop vlak voor de 
jaarwisseling. De entree is 
gratis. Op maandag 2 janu-
ari 2012 om 19.30 uur be-
ginnen we het jaar feestelijk 
met een Nieuwjaarsinloop. 
Oliebollen en een welkomst-
drankje staan dan voor je 
klaar. Je bent van harte wel-
kom. Meer weten? Bel 023-
5491817.

Vier oudjaar 
en nieuwjaar 
in De Koe!

Knutselen voor kinderen
De Spil - Voor alle kinderen tus-
sen de 1 en 4 jaar hebben wij in 
De Spil elke woensdagochtend 
van 9.30 tot 11.00 uur een leuk 
programma in de planning. Tij-
dens deze inloop worden de kin-
deren allereerst een half uur voor-
gelezen, waarna de kinderen sa-
men met de ouders en de vrijwilli-
gers gaan knutselen in het thema 
van het boek. Deze activiteit vindt 
plaats in de grote zaal, waar vol-

doende ruimte voor de kinderen 
is om zichzelf uit te leven. De ou-
ders kunnen met elkaar in contact 
komen over bijvoorbeeld opvoe-
dingskwesties, maar daarnaast is 
het sociale contact voor het kind 
ook goed. Een gezellige club die 
maar 1,50 euro per keer kost. Dit 
is inclusief een kopje koffie en een 
glaasje limonade. Kom eens ge-
zellig langs, opgeven is niet nodig. 
Meer weten? Bel 0255-510186.

verlopen, onderhandelingen voor 
de nabije toekomst met de ge-
meente Velsen afgerond. SWV 
ziet hierdoor ook 2012, zeker met 
de inzet van de vele vrijwilligers, 
met vertrouwen tegemoet. 

Namens SWV wens ik iedereen, 
onze relaties, beroepskrachten, 
bezoekers/deelnemers en ze-
ker de vele vrijwilligers hele fij-
ne feestdagen en alle goeds voor 
2012.

Allart van Deventer, directeur
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Proosten met Full Count
IJmuiden - De negen leden van 
de coverband Full Count willen 
graag proosten op het nieuwe 
jaar. Daarom nodigen zij ieder-
een uit om op zondag 8 januari 
naar het Witte Theater in de Ka-
naalstraat in IJmuiden te komen. 
Daar staan vanaf 16.30 uur de 
bubbels klaar. Vervolgens geeft 
Full Count een spetterend op-
treden om 2012 op gepaste wij-
ze in te luiden. Dit gebeurt in het 
Stagecafé, de toegang is gratis.
Full Count heeft een druk en 
leuk jaar achter de rug. Haar 
aanstekelijke en dansbare mu-
ziek was te horen op diver-
se festivals en menig feest. Full 
Count speelt op dynamische 
wijze soul, funk- en rockreper-

toire, dat zowel uit klassiekers 
als modern werk bestaat. Van 
Sam & Dave tot Adèle en van 
the Blues Brothers tot Krystl. 
Naast de voor de band kenmer-
kende blazerssectie, wordt zan-
geres Natascha Klobedanz ste-
vig en swingend ondersteund 
door twee gitaren, drums, bas 
en veel bijzang. 
Voor Full Count staan het ko-
mend jaar alweer diverse op-
tredens geboekt, waaronder na-
tuurlijk op Koninginnedag en 
tijdens het Dorpsfeest in Sant-
poort. Maar eerst het nieuw-
jaarsoptreden in het Stagecafé 
van het Witte Theater op 8 janu-
ari. De toegang is gratis. (foto: 
Mathijs Kuiper)

Nieuwe waterprijzen
Velsen - PWN voert naar aan-
leiding van de afschaffing van 
de grondwaterbelasting in 2012 
een daling door in de variabele 
waterprijs van 0,02 euro per m3. 
Het drinkwater dat PWN levert is 
voor 95 procent van de klanten 
afkomstig uit oppervlaktewater 
en voor 5 procent uit grondwa-
ter. De afschaffing van de grond-
waterbelasting resulteert in een 
lagere prijs voor het verbruik van 
water van 1,29 euro per m3 wa-
ter inclusief BTW. Tegelijkertijd 
voert PWN een prijsverhoging 
door in het jaarlijkse vastrechtta-
rief van ongeveer 4 euro. De re-
den voor het verhogen van het 
vastrechttarief is dat PWN voor 
het grootste deel van haar klan-
ten oppervlaktewater zuivert tot 
drinkwater en dit vraagt om in-
vesteringen in relatief dure zui-
veringstechnieken.
De combinatie van twee ge-
noemde prijsaanpassingen zorgt 

ervoor dat gemiddelde waterno-
ta van een huishouden in 2012 
nagenoeg gelijk blijft. Gemiddeld 
betaalt een huishouden 200 eu-
ro per jaar, in 2012 zal dat cir-
ca 2 euro meer zijn. ,,Gezien de 
relatief dure zuiveringstechnie-
ken voor oppervlaktewater is 
een prijsverlaging helaas niet 
haalbaar’’, aldus directeur Mar-
tien den Blanken.
Om de hoge kwaliteit drinkwater 
ook in de toekomst vast te hou-
den, investeert PWN in meerja-
renprojecten voor renovatie en 
vervanging van waterinstallaties. 
Daarnaast is capaciteitsuitbrei-
ding in Hoorn en Laren nodig. 
Tenslotte werkt PWN ook aan 
vernieuwde waterzuiverings-
technieken in Andijk III. Deze 
nieuwe voorzuivering resulteert 
niet alleen in een uitstekende 
waterkwaliteit, maar ook in een 
lager energieverbruik en een la-
gere milieubelasting.

Majestueuze kaart
IJmuiden - Folkerts Design & 
Printing uit IJmuiden heeft ruim 
900 relaties dit jaar een bijzon-
dere nieuwjaarskaart gestuurd 
met een op Beeckestijn gemaak-
te foto van ‘Koningin Beatrix’ die 
haar honden uit laat. In werke-
lijkheid gaat het om de actri-
ce Ineke Veenhoven. Zij speelde 
de majesteit in de toneelstukken 

‘Emily of het geheim van Huis Ten 
Bosch’ en ‘Landgenoten’. De op-
name is gemaakt door Carli Her-
mès als illustratie bij een artikel 
over het privéleven van Beatrix 
in het tijdschrift Hollands Diep. 
Bij de nieuwjaarskaart zitten ook 
twee vrijkaartjes voor de ten-
toonstelling op Beeckestijn, waar 
Jeff Folkerts mediapartner is.

112today.nl: dagelijks 
foto’s en nieuws 
Velsen – Het geluid van een sire-
ne heeft verschillende uitwerkin-
gen. Mensen die onderweg zijn 
zullen meteen om zich heen kij-
ken om te bepalen waar het van-
daan komt en hoe ze moeten re-
ageren om de hulpdiensten vei-
lig te laten passeren. Maar ook 
voor thuisblijvers werkt een si-
rene alarmerend. De eerste ge-
dachte is vaak: zijn mijn familiele-
den veilig? Daarna komen pas de 
vragen ‘wat is er aan de hand en 
hoe ernstig is het?’
Met de sociale media van tegen-
woordig is het binnen ons be-
reik gekomen om heel snel te be-
schikken over meer informatie. 
Via de computer, smartphone of 
tablet is al heel gauw te vinden of 
ergens een ongeluk is gebeurd of 
dat het loos alarm was.  
Een van de nieuwste sites is 
112today.nl, opgezet door plaat-
selijke brandweermannen Pascal 
Weidijk, Dinesh Hanoman en Ri-
chard Kortekaas. Zij zijn de web-
designers en in augustus begon-
nen met de site. Er wordt ge-
streefd naar een landelijk dek-
kend netwerk van regionale sites 
en ze zijn al heel goed op weg. 
Het leuke van 112today.nl is dat 
je heel gemakkelijk van de ene si-
te naar de andere surft, aange-
trokken door ander nieuws. Je 
kunt 112today.nl/velsen intoet-

sen, maar ook zoeken naar Drie-
huis of Heemskerk, net wat je wilt.
De site wordt goed bezocht en 
steeds meer fotografen komen 
met foto’s naar 112today.nl Een 
van de initiatiefnemers is inmid-
dels gestopt met het onderhou-
den van de site, omdat er toch wel 
erg veel tijd in ging zitten. Maar 
Pascal en Dinesh zijn er dagelijks 
mee bezig om lezers te informe-
ren. Dat doen zij vanuit hun erva-
ring als brandweerman met veel 
tact. Zo worden er geen num-
merborden of foto’s van eventue-
le slachtoffers geplaatst en wordt 
ook bij ernstige ongevallen ge-
dacht aan familieleden van be-
trokkenen.
,,Het moet niet zo zijn dat familie-
leden op onze site moeten verne-
men dat iemand een ernstig on-
geluk heeft gehad. Dat moet via 
de politie gaan’’, zegt Pascal Wei-
dijk. ,,Daar houden we altijd reke-
ning mee. Ook de berichten die 
op onze site worden geplaatst 
verdienen extra aandacht, zowel 
wat de inhoud betreft als taalkun-
dig. Er zijn 7000 plaatsen in Ne-
derland waar we ons op richten. 
Het aantal bezoekers van de sites 
stijgt dagelijks. Dat is mooi, want 
dan kunnen we erbij adverteren. 
En dan kunnen we de plaatselijke 
fotografen gaan betalen. Zij halen 
het nieuws tenslotte binnen.’’

IJmuiden - In een flatwoning 
aan het Zwarte Mierenvlak trof 
de politie vorige week woens-
dagmiddag rond 13.00 uur een 
hoeveelheid zwaar vuurwerk 
aan. Aangezien er naast het 
vuurwerk ook middelen werden 
gezien waarmee vuurwerk ge-
maakt kan worden, werd direct 
de EOD ingeschakeld. Uit voor-
zorg werd de straat afgezet. Na 
onderzoek door de EOD bleek 
het niet nodig om ook aangren-
zende woningen te ontruimen. 
Naast zwaar vuurwerk werden 
grondstoffen voor het maken van 
mortierbommen gevonden. Hoe-
veel is op dit moment nog niet 
bekend. De 62-jarige bewoner 
werd aangehouden, hij is over-
gebracht naar een politiebureau.

Vuurwerk 
in flatwoning

IJmuiden - De politie heeft in 
de nacht van zondag op maan-
dag even na 02.00 uur een 32-ja-
rige IJmuidenaar aangehouden 
nadat hij een aanhanger had ge-
stolen. De man had de aanhan-
ger al lopend meegenomen van-
af het Vierkante Bos. Een oplet-
tende getuige schakelde de po-
litie in, waarna er een onderzoek 
gestart werd. De IJmuidenaar 
werd korte tijd later aangetrof-
fen bij het Zeewijkplein. Hij had 
daar de aanhanger achter zijn 
auto gekoppeld. De man is aan-
gehouden en overgebracht naar 
een politiebureau waar hij is in-
gesloten.

Mannen stelen 
aanhanger

IJmuiden - Een 66-jari-
ge vrouw uit IJmuiden is za-
terdagavond rond 23.00 uur 
slachtoffer geworden van een 
straatroof. De vrouw liep over 
de Eemstraat naar haar au-
to, toen er plotseling een man 
voor haar kwam staan en haar 
handtas en ketting los rukte. 
De man rende er vervolgens 
vandoor. De vrouw is uiteraard 
erg geschrokken, maar bleef 
verder gelukkig ongedeerd. De 
politie wil deze man graag aan-
houden en hoopt dat er men-
sen zijn die iets gezien hebben 
van de straatroof of die op een 
eerder of later moment iets ge-
merkt hebben wat mogelijk te 
maken heeft met deze straat-
roof. Van de verdachte is be-
kend dat het om een man van 
rond de 1.70 meter lang gaat, 
met een normaal postuur. Hij 
droeg donkere kleding en had 
een capuchon over zijn hoofd 
getrokken. Informatie over de-
ze zaak kan worden doorgege-
ven aan de politie in IJmuiden 
via het telefoonnummer 0900-
8844.

Politie zoekt 
getuigen roof

Ferry gaat minder vaak 
en minder hard varen
Velsen - De dienstregeling van 
de draagvleugelboot tussen Vel-
sen en Amsterdam wordt gewij-
zigd. Vanaf maandag 8 januari 
vaart de zogenoemde Fast Flying 
Ferry iedere 40 minuten in plaats 
van iedere 30 minuten. 
In opdracht van Rijkswaterstaat 
is een onderzoek uitgevoerd naar 
de veiligheid van de Fast Flying 
Ferry tussen Velsen en Amster-
dam. Op basis van dit onderzoek 
heeft het Centraal Nautisch Be-
heer - de organisatie die verant-
woordelijk is voor de afhandeling 
van het scheepvaartverkeer - ge-

concludeerd dat bij hoge snel-
heid de risico’s van de draagvleu-
gelboot onvoldoende worden be-
heerst. Dit betekent dat de Fast 
Flying Ferry nog maar 50 km/uur 
mag varen in plaats van 65 km 
per uur. Daardoor wordt de vaar-
tijd een stuk langer en kan de 
huidige dienstregeling waarbij ie-
dere 30 minuten een boot vertrekt 
niet meer worden gehaald. De 
provincie Noord-Holland betreurt 
de overlast die dit voor de reizi-
gers veroorzaakt. Meer informatie 
over de nieuwe dienstregeling is 
te vinden op www.connexxion.nl
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Kerstsfeer in Kennemerlaan
Alles voor De Liefde
IJmuiden - Jarenlang had Karin 
Heijnen-Zwetsloot een kapsalon 
op de hoek van het Velserduin-
plein. Ze stopte daarmee, omdat 
ze met man Ton zou gaan verhui-
zen naar Drenthe of Groningen. 
Ze wilden de rust en de ruimte 
op gaan zoeken. Maar toen dat 
steeds dichterbij kwam, ging ze 
twijfelen: wilde ze wel weg uit 
haar vertrouwde omgeving en bij 
al die mensen vandaan, die haar 
dierbaar waren? Niet dus. Na 
een poosje begon ze een zaak 
aan de Kennemerlaan. Een win-
keltje vol met tweedehands spul-
len en curiositeiten: De Liefde.
Vrijdag kwam een delegatie van 
het popkoor Decibel onder lei-
ding van Aswintha Weidema 
daar zingen, ter verhoging van 
de kerstsfeer. Toen haar collegae 
en buren van het plan hoorden, 
besloten ze spontaan om mee te 
doen. En zo zong Decibel niet al-

leen voor de deur van De Liefde, 
maar ook bij atelier Venice, sou-
venirzaak Groeten uit IJmuiden, 
bloemenzaak Abelia, mode Jac-
ky Hart en bij Korf Catering. Tra-
ditionele kerstliedjes werden af-
gewisseld door Engelse liederen. 
Het winkelend publiek bleef ge-
nietend staan luisteren en zong 
af en toe zachtjes mee, zo werd 
het een sfeervol gebeuren. Ka-
rin zag haar kans schoon om ie-
dereen fijne kerstdagen en een 
geweldig 2012 toe te wensen: 
,,Ik hoop dat hiermee een nieu-
we traditie is geboren. Mijn win-
kel heet De Liefde en dat is niet 
zomaar. Het draait in het leven 
om de liefde. Wees lief voor el-
kaar en niet alleen met Kerstmis, 
maar het hele jaar door. En hou 
vooral van jezelf, met al je heb-
belijkheden en onhebbelijkhe-
den.’’ Waarvan akte. (foto: Ton 
Heijnen)

Tweeling vertelt over het leven
Amusante ouwehoeren
IJmuiden – De tweeling Mar-
tine en Louise Fokkens, gebo-
ren en getogen in Amsterdam, 
werkte jarenlang in de prostitu-
tie. Onlangs werd voor het ID-
FA-filmfestival een documen-
taire over hun leven gemaakt. 
Hierna verscheen er ook een 
boek. Er waren al losse verha-
len op papier, de documentaire 
gaf ze net dat zetje, dat ze no-
dig hadden: ,,Wat niet in de film 
paste, kon wel in het boek. We 
konden er meer pikante de-
tails in kwijt.’’ De documentai-
re is verkocht aan Zweden en 
binnenkort gaan de zussen voor 
een promotiebezoek naar Parijs. 
Vorige week woensdag waren 
ze te gast in de bibliotheek van 
Velsen, om te vertellen over het 
boek, dat als titel ‘Ouwehoeren’ 
heeft. Het is inmiddels aan de 
zevende druk toe. Medewerker 
Joris Komen interviewde hen.
Drie jaar geleden verhuisden ze 
naar IJmuiden, waar het rustiger 
is vergeleken bij Amsterdam. Ze 
genieten hier enorm van de dui-
nen, het strand en de zee. De 
Amsterdamse wallen zijn niet 
meer te vergelijken met vroege-
re tijden: de gemoedelijkheid en 
de saamhorigheid is weg, er zijn 
meer verslaafden en er is meer 
criminaliteit. Ze begonnen eer-
der een koffiehuis annex brood-
jeszaak: ,,Maar de klanten wil-
den heel andere kadetten.’’ 
De zussen gaan eender gekleed: 
een kleurrijk broekpak, een ro-
de baret op het hoofd en kek-
ke rode laarsjes. Ze combineren 
Hollandse nuchterheid met een 
flinke dosis humor. Het theater-
tje van de bibliotheek zit bomvol, 
dat betekent volgens een mede-
werkster, dat er 130 bezoekers 
zijn. Als er nog een late gast bin-
nenkomt, zegt de ene zus droog: 
,,Dat is dan nummertje 131.’’
Louise werkte als eerste in de 
prostitutie, Martine kreeg het 
verzoek van haar ouders om 
met haar te gaan praten: ,,Eerst 
geloofde ik het niet, ik dacht: 
dat doet mijn zuster niet. Maar 
ik wist dat ik haar niet om zou 
kunnen praten.’’ In plaats van 
haar zus uit het leven te halen, 
ging Martine ook het vak in. 
Uit geldgebrek, voor twee jaar, 

was aanvankelijk haar bedoe-
ling. Het werden vele jaren. Nu 
is ze gestopt, Louise werkt nog 
steeds: ,,Omdat ik het zo lekker 
vind.’’
Ze vertellen verhalen over klan-
ten die in het keukenkastje wer-
den opgesloten, die het onder 
tafel wilden doen en die met 
de mattenklopper op hun ach-
terste kregen. Majoor Bosch-
hard kwam langs met (toen 
nog) Prinses Beatrix: ,,Die wil-
de weten hoe een condoom om 
moest, ze deed het altijd zon-
der. Ik gaf haar een rondlei-
ding en zei: als je geld genoeg 
hebt, ga dan niet het vak in.’’ Na 
hun verhalen mogen de bezoe-
kers vragen stellen. Of hun ou-
ders het uiteindelijk wel accep-
teerden, wil iemand weten. Het 
antwoord: ,,Gewoon doorgaan 
met elkaar, dat is houden van.’’ 
Iemand anders wil het verschil 
tussen een pooier en een lover-
boy weten: ,,Loverboys zijn cri-
minelen, een pooier zorgt voor 
je.’’ Louise was met haar pooier 
Willem getrouwd (,,Ik ging met 
Willem naar de fillem’’), ze had-
den kleine kinderen. Willem zou 
op het kroost passen als ze aan 
het werk was, maar hij ging op 
stap en liet ze alleen. De kinde-
ren kwamen huilend uit bed, de 
buurvrouw hoorde dat. Ze kwa-
men tijdelijk  in een pleeggezin 
terecht. Of ze wel eens last had-
den van geslachtziekten, wil een 
ander weten. ,,Een goede hoer 
weet hoe ze dat moet voorko-
men’’, zegt Martine. Louise vult 
droog aan: ,,Wij hielden ons lig-
gend staande.’’ Daarna: ,,Maar 
iedereen moet zich geregeld la-
ten controleren op geslacht-
ziektes. Doen jullie dat nooit?’’ 
Het blijft stil onder het publiek, 
er klinkt slechts gegiechel. Na 
hun verhaal wordt het boek ver-
kocht en zitten de zussen klaar 
om het zojuist gekochte boek 
te signeren. Ze nemen er ruim 
de tijd voor, schrijven het he-
le voorblad vol en maken zelfs 
tekeningen. Een man, klein van 
stuk, biedt zijn boek aan. Marti-
ne neemt hem op, zegt dan: ,,Jij 
zou prima in een keukenkastje 
passen.’’ De man moet er harte-
lijk om lachen. (Carla Zwart)

Velsen-Zuid - Tijdens surveil-
lance zagen agenten in de nacht 
van dinsdag op woensdag op 
de Laaglandersluisweg een au-
to rijden waarvan het kente-
ken geschorst bleek te zijn. De 
agenten hebben het voertuig 
staande gehouden. De bestuur-
der, een 19-jarige Haarlemmer, 
bleek geen rijbewijs te hebben. 
De man is aangehouden. De au-
to bleek ook niet te zijn gekeurd 
en een verzekering ontbrak. De 
Haarlemmer heeft drie bekeurin-
gen gekregen en is na verhoor 
weer in vrijheid gesteld.

Rijden zonder 
rijbewijs

Velsen - In januari start Context 
met een nieuwe kinderclub in 
Velsen. De club is bedoeld voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar, die ex-
tra steun nodig hebben omdat 
ze thuis of in hun directe omge-
ving veel meemaken op het ge-
bied van stress en spanningen. 
‘Piep zei de muis’ is een club die 
14 weken duurt. Bij Piep merken 
kinderen dat ze niet de enigen 
zijn waar het thuis misschien wat 
anders gaat dan bij andere kin-
deren. Ze leren dat het niet door 
hen komt wat er gebeurt. Ook le-
ren ze eigen gevoelens en emo-
ties te voelen en hiermee om te 
gaan. Dit gebeurt op een speelse 
manier. Piep de muis, de hand-
pop, vertelt over wat hij allemaal 
meemaakt en nodigt de kinderen 
uit om samen met hem hiervoor 
oplossingen te zoeken. Aan de-
ze training zijn geen kosten ver-
bonden. De kinderclub wordt sa-
men met Stichting Welzijn Velsen 
en GGD Kennemerland georga-
niseerd. De start is op woensdag 
18 januari van 13.30 tot 15.00. 
Het is een leuke club waar kin-
deren heel veel plezier hebben, 
vriendjes maken en iets hele-
maal voor zichzelf hebben. Meer 
weten? Zie www.context.nl, of e-
mail Noordholland@context.nl of 
bel 075-6814450.

Context 
kinderclub

Intensieve musical- 
en dansworkshop 
IJmuiden - Ben je gek op alles 
wat met zingen, dansen en acte-
ren te maken heeft, maar blijven 
je danceskills wat achter? Of is 
dansen je passie en wil je graag 
je horizon verbreden? Vanaf za-
terdag 25 februari zal er een in-
tensieve musical-dansworkshop 
worden georganiseerd in IJmui-
den.
In de loop van acht zaterdagen 
wordt er in twee groepen les-
gegeven en werken ze naar een 
presentatie in het Witte Thea-
ter toe. De workshop wordt ge-
organiseerd door musicalactri-
ce en zangdocente Mieke van 
der Hulst: ,,Er is zoveel talent in 
IJmuiden. Kijk naar alle toneel-, 
koor- en musicalvereningingen! 
Voor al die getalenteerde men-
sen die zichzelf willen blijven 
verbeteren en ontwikkelen or-
ganiseer ik nu deze intensie-
ve dansworkshop. En er zal flink 
worden gezweet!”
Er is een groep voor jongeren 
(van 13 tot 17 jaar) en een groep 
voor volwassenen vanaf 18 jaar. 
De tijd voor de volwassenen is 

van 14.30 tot 16.00 uur. De tijd 
voor de jongeren is van 16.30 tot 
18.00 uur. De workshop zal wor-
den gegeven door danseres en 
dansdocente Kitty Wilmink. Er 
is een maximum aantal deelne-
mers per groep. De workshop 
kost 95 euro. Inschrijven kan via 
info@miekevanderhulst.nl. Zie 
ook www.miekevanderhulst.nl.

Regio - Politiemensen zagen 
vrijdagnacht in de Jacob van 
Deventerstraat in Beverwijk 
een auto rijden zonder lich-
ten aan. Toen zij de bestuurder 
langs de kant van de weg zet-
ten, bleek deze onder invloed 
van alcohol te rijden. Na adem-
analyse bleek de 37-jarige man 
uit Velsen-Noord een promil-
lage van 1,58 in zijn bloed te 
hebben. Dit is ruim drie keer 
de wettelijk maximaal toege-
stane waarde. Het rijbewijs van 
de man is ingevorderd, daar-
naast kreeg hij een proces-
verbaal voor het rijden onder 
invloed.

Beschonken 
automobilist
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Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, woensdag en 
donderdag restaurant. Tussen 
12.00 en 13.15 uur (aanwezig zijn 
rond 11.45 uur) een 3-gangen a 
la carte menu. 6,- p.p. 
Open tafel. Dagen voor de 
woensdag of vrijdag opgeven 
voor 12.00 uur bij de beheerder 
Gerard Schol.
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
Internet- en e-mailcursus, elke 
middag, behalve dinsdag, voor 
senioren. Kosten voor deze cur-
sus bedragen 16,50 euro voor 3 
middagen. Enige ervaring met de 
muis gewenst.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Vrijdag 30 december is het 
wijksteunpunt de hele dag 
gesloten.
Restaurant is geopend op 
maandag en woensdag. Van-
af 11.30 uur kan men een maal-
tijdkeuze doorgeven. De menu-
kaart is vernieuwd. Kosten be-
dragen 6,50 euro voor een drie-
gangen menu. Vooraf reserveren 
niet nodig. Maandag 2 januari is 
er geen restaurant.
Nieuwjaarsreceptie op woens-
dag 4 januari van 15.00 tot 17.00 
uur. 
Erwtensoepmaaltijd op don-
derdag 5 januari, 12.00 uur. Op-
geven niet nodig. Kosten 2,50 
euro. 
Open tafel. Eerstvolgende open 
tafel is op vrijdag 6 januari. Dan 
is er kippensoep, boerenkool 
met worst en vla met slagroom. 
Aanvang 12.30 uur. Opgeven op 
maandag 2 januari. Open tafel 
op dinsdag 10 januari met gou-
lashsoep, chili concarne en va-
nilleyoghurt met slagroom. Op-
gevn op donderdag 5 januari.
Thuisbioscoop op vrijdag 6 ja-
nuar om 19.30 uur. Film ‘That 
touch of Mink’. Kosten 2 euro.
Expositie tot en met 5 februa-
ri van schilderclub De Boshoek. 
Toegang gratis gedurende de 
openingstijden.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Wegwijs op de computer en 
internet. In oktober start de 
cursus ‘Wegwijs op de compu-
ter’ weer. De lessen worden ge-
geven op de maandag en vrijdag 
morgen van 09.30 tot 11.30 uur. 
De kosten voor de 3 lessen van 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

2 uur bedraagt 16,50 euro. Aan-
melden kan bij de servicebalie 
van De Moerberg.
Bewegen voor Ouderen op 
maandag van 15.00 tot 16.00 uur. 
Men is welkom om eens vrijblij-
vend mee te doen.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-562100.
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.
Frontoffi ce 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.
Klaverjassen op vrijdagavond 
vanaf 19.30 uur. 

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: 
Het Terras is verhuisd naar 
het stationsgebouw Sant-
poort-Noord.
Dinsdagmiddag bridgen van 
13.30 - 16.15 uur.
Dinsdagavond klaverjassen van 
19.30 - 22.15 uur.
Donderdagmorgen Schilderen 
van 10.00 - 12.00 uur.
Vrijdagmiddag klaverjassen 
van 13.30 - 16.15 uur.
Elke 1e donderdag van de 
maand om 20.00 uur wordt er 
geklaverjast door club De Troef-
naald (nieuwe leden zijn wel-
kom)

Altijd een Big Mac voor 
opruimen vuurwerk
Santpoort-Noord - Een opge-
ruimde straat na de nieuwjaar-
viering én een gratis Big Mac. 
Het is een bijna klassieke win/
win situatie, zeker omdat de 
vuurwerkopruimactie dit jaar vijf 
jaar bestaat. 
McDonald’s Santpoort-Noord, 
Politie Kennemerland, HVC 
(Rein-Unie) en Tuinsuper de 
Vuurwerkwinkel organiseren de 
actie deze maal voor de vijfde 
keer.  Deze actie is in het leven 
geroepen omdat bovengenoem-
de partners hun steentje wilden 
bijdrage aan een schonere leef-
omgeving. 
Het is de bedoeling dat de in-

woners van Velserbroek en om-
geving hun vuurwerkafval ver-
zamelen en dit maandagmid-
dag 2 januari tussen 12 en 2 uur 
inleveren bij de containers op 
het Vestingplein in Velserbroek. 
Om 12 uur zullen burgemeester 
Weerwind en wethouder Wester-
man aanwezig zijn om het vuur-
werkafval in ontvangst te ne-
men.  Als dank voor hun bijdra-
ge aan een schoner milieu ont-
vangen alle jeugdige deelnemers 
een waardebon van McDonald’s 
voor een Big Mac. Bij het inleve-
ren van die bon maken alle deel-
nemers kans op een mooie prijs, 
een van de drie I-Pods.

Nieuwjaars-
wedstrijd bij 
Stormvogels
IJmuiden - Traditioneel trap-
pen de selecties van Stormvo-
gels zondag en zaterdag op 1 ja-
nuari af op sportpark Zeewijk. De 
opening van het voetbaljaar 2012 
wordt gestart met een lekker par-
tij voetbal. 2012 is een mooi jaar, 
immers in dat komende jaar be-
staat de vereniging IJVV Stormvo-
gels maar liefst 100 jaar. Aanvang 
van de wedstrijden op Zondag 1 
januari is 13.00 uur en de Kanti-
ne is open vanaf 12.00 uur. Naast 
de twee selecties zullen uiteraard 
ook de veteranen hun opwach-
ting maken. In een sfeervol inge-
richte kantine is er volop gelegen-
heid elkaar een voorspoedig 2012 
te wensen na afl oop van de wed-
strijden. Uiteraard zullen de cho-
comel, erwtensoep en andere ver-
snaperingen niet ontbreken. Komt 
allen naar dit altijd gezellige voet-
balmoment bij IJVV Stormvogels.

Accordeon en komedie 
in ’t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 6 
januari om 20.00 uur is Duo Ac-
cordéon Mélancolique te gast in 
’t Mosterdzaadje (foto). Dit unie-
ke duo dat bestaat uit Jean-Pier-
re Guiran en Cherie de Boer. Zij 
weten met hun accordeons en 
zichzelf altijd weer een sfeer-
vol programma neer te zetten. 
De muziek die ze spelen wor-
telt in klassiek, jazz, blues, Zuid-
Amerikaans, Zweeds, joods, klez-
mer, krontjong, Italiaans en Frans. 
Kortom een programma met veel 
verrassingen, stijlvol samenge-
steld en met zorg en plezier ge-
presenteerd.
Twee mensen die elkaar helemaal 
gevonden hebben in de manier 
waarop de accordeon bespeelt 
kan worden. Geïnspireerd door 
wereldmuziek laten zij hun ei-
gen creaties horen, meestal om-
lijst met een verhaal of gedicht. 
Het zijn geen ‘inhaak’ en mee-
zing nummers, maar muziek die 
juist behoefte heeft aan stilte en 
luisteren. Eerder maakte zij al vier 
cd’s, allen geroemd tot ver in het 
buitenland. Deze muziek wordt 
regelmatig op de radio gedraaid 
tussen de klassieke muziek in en 
bij documentaires en fi lms. De 
fans komen uit het hele land en 
ook in Santpoort hebben zij veel 
liefhebbers van accordeonmu-
ziek in hun greep. Hun composi-
ties zijn op bladmuziek verkrijg-
baar. Zie ook www.accmel.nl.
In ’t Mosterdzaadje wordt op zon-

dag 8 januari om 15.00 uur het 
publiek meegenomen in de 14e 
eeuwse Komedie van de Italiaan-
se schrijver en dichter Dante.  In 
deze uitvoering zal Peter Adema 
delen uit dit werk voordragen in 
samenklank met Italiaanse mu-
ziek op de luit, bespeeld door 
Willem Mook. De teksten zijn 
door Peter Adema opnieuw ver-
taald en af en toe zijn Dante’s 
woorden ook even in het Italiaans 
te horen.  Bovendien zullen beel-
den worden geprojecteerd uit 
handschriften en tekeningen van 
Botticelli.
Dante is een levendig vertel-
ler met een ongehoorde fantasie 
en prachtige taal. Hij is uitvoer-
der en architect van een werk dat 
staat als een kathedraal. Wij vol-
gen hem vanaf zijn dwaling door 
dat sombere woud bij de Hel tot 
zijn stralend visioen aan het slot 
van de Hemel: Inferno, Purgato-
rio en Paradiso krijgen alle even-
veel aandacht. Dante schreef zijn 
Komedie als balling tussen 1306 
en 1321, het jaar van zijn dood. 
Beatrice, de vrouw die hem zo 
raakte, bleef ook na haar dood 
zijn leidende en lerende gids bij 
zijn tocht door de hemelsferen.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord, telefoon 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toegang 
vrij, een bijdrage in de onkosten 
wenselijk. Zie ook www.mosterd-
zaadje.nl.

Advendo speelt ‘Van 
Sinkel’ in Witte Theater
IJmuiden - Ooit was Van Sin-
kel een bloeiend kleinwin-
kelbedrijf, waar van alles te 
koop was en waar veel klan-
ten over de vloer kwamen. 
Tegenwoordig bevindt de 
winkel zich op de rand van 
de afgrond.

Vader Wiel is een dominan-
te, theatrale persoonlijkheid die 
door zijn manier van doen het 
leven van zijn gezinsleden vrij-
wel onmogelijk maakt. Al werkt 

hij offi cieel niet meer in de win-
kel, hij bemoeit zich dagelijks 
met het reilen en zeilen ervan, 
en neemt daarbij zoveel ruimte 
in beslag dat anderen dreigen 
te stikken. Hoe het verder gaat 
kan men zien op dinsdag 3 en 
woensdag 4 januari in het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat 257. 
De kaarten kosten 9,50 euro per 
stuk en zijn te reserveren via re-
neadvendo@gmail.com of via 
www.toneelverenigingadven-
do.nl.

Dierendorp in 2012 
elke maandag gesloten
Regio - De openingstijden van 
Kinderboerderij Dierendorp in 
Heemskerk worden met ingang 
van 1 januari 2012 gewijzigd. 
De kinderboederij is elke maan-
dag gesloten en op andere da-
gen vanaf 09.00 uur. In de winter 

gaat de kinderboerderij om 16.00 
uur dicht en in de zomer om 17.00 
uur. Op nieuwjaarsdag, eerste 
paasdag, Koninginnedag, 5 mei, 
Hemelvaartsdag, eerste pinkster-
dag en eerste kerstdag is de kin-
derboerderij ook gesloten.
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Virtuoos pianoconcert 
in Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - Een verruk-
kelijk pianoconcert als inleiding 
op het nieuwe jaar. Zaterdag 14 
januari om 20.00 uur speelt pia-
niste Nobuko in de Dorpskerk, 
Burg. Enschedestraat 67, Sant-
poort-Noord. Virtuositeit, spran-
kelend spel en een aantrekke-
lijk programma zijn de trefwoor-
den voor deze bijzondere pia-
niste. Het zeer fraaie program-
ma in kombinatie met de kwali-
teiten van de pianiste staat ook 
nu weer garant voor veel luister-
genoegens.
Op het programma staan louter 
fraaie werken, zeker ook voor 
de ‘gewone’ pianoliefhebber. 
Nobuko begint haar optreden 
met de Frühlingssonate (met de 
bekende Turkse mars) van Mo-
zart; een knipoog naar het voor-
jaar. Na twee fraaie impromptu’s 
van Schubert eindigt zij de eer-
ste helft met een blokje Chopin: 
de bekende 1e wals en drie vir-
tuoze études uit het opusnum-
mer 25. 
Na de pauze vervolgt Nobuko 
met Chopin met nu een langer 
maar zeker imposant werk: an-
dante spianato + grande polo-
naise brillante opus 22. Na dit 
serieus spektakel een vijftal po-
pulaire korte werkjes zoals Sa-
lut d’amour van Elgar, het me-
nuet van Paderewski en de brui-
loft op Troldhaugen van Grieg. 
Stuk voor stuk juweeltjes uit de 
pianoliteratuur. Nobuko besluit 
dit bijzondere optreden met drie 

werken van Liszt: Ständchen, 
een liedbewerking van Schubert 
en de Paganini-études De Jacht 
en La Campanella. Met name 
laatstgenoemd werk is zeer im-
posant en spektakulair voor de 
uitvoering waarvan een pia-
nist niet alleen veel in zijn mars 
maar ook veel in zijn armen en 
vingers dient te hebben. En No-
buko heeft dat!
Het concert is absoluut laag-
drempelig. Niet alleen wegens 
het zeer fraaie programma maar 
ook door de ongedwongen 
sfeer. De toegangsprijs is 10 eu-
ro. Kinderen tot 14 jaar beta-
len 5 euro. De kaartverkoop be-
gint een half uur voor aanvang. 
Reserveren is niet nodig. Meer 
weten? Bel 023-5381515 (Carla 
van Woensel).

Santpoort-Noord - VZOS 
opent het schietseizoen op 
woensdag 4 januari met de ge-
bruikelijke oliebollenwedstrijd. 
Er zijn geen prijzen of titels te 
behalen, maar wel heel veel ple-
zier!
Er wordt geschoten op verknip-
te blazoenen. Dit zijn de origine-
le schietschijven onderverdeeld 
in stroken. Normaalgesproken 
heeft een schietschijf ronde cir-
kels met de roos in het midden. 
Nu wordt het verdeeld in blok-
jes, stroken en andere vormen. 
De puntentelling blijft hetzelfde 
alleen is nu kleurgebonden.
VZOS schiet al sinds 1891 zijn 
weg naar de vooruitgang en is 
een bloeiende in Santpoort ge-

vestigde vereniging met jeugd, 
volwassenen en veteranen. Wie 
belangstelling heeft voor de 
mooie handboogsport kan op 
woensdag 4 januari vanaf 19.30 
komen kijken en een oliebolletje 
mee eten. Het clubhuis is geves-
tigd aan de Hagelingerweg bij 
Sportpark Groeneveen in Sant-
poort-Noord (nabij Station Drie-
huis).
Nieuwe leden zijn altijd welkom. 
Voordat iemand zelfstandig mag 
boogschieten op de baan is het 
nodig om 10 lessen te volgen 
vanaf ongeveer 15 maart in on-
der andere veiligheid, techniek 
en schiethouding. De trainingen 
worden gegeven door gediplo-
meerde trainers en schutters

Velserbroek - Op donderdag 5 
januari wordt voor Velserbroekse 
jongeren van 14 tot 18 jaar een 
zaalvoetbaltoernooi gehouden in 
de OG-hal. Tijdens dit toernooi 
nemen straat- en vriendenteams 
het van 15.00 tot 17.00 uur tegen 
elkaar op.
Ook voor jongeren onder de 14 
jaar zijn twee toernooien in de 
OG-hal. Om 12.00 uur is er een 
zaalvoetbaltoernooi voor de leef-
tijden van 8 tot en met 10 jaar en 
daarna, omstreeks 13.15 uur, is 
er een toernooi voor de leeftijd 
11 tot en met 13 jaar. Dit toer-
nooi duurt tot 15.00 uur.
De organisatie van de zaalvoet-
baltoernooien is in handen van 
Buurtsport Velsen, in samenwer-
king met het Ambulant Jonge-
renwerk Velserbroek. 
De toegang is gratis. Teamopga-
ve vooraf is niet nodig. Zorg er 
wel voor dat je een kwartier voor 
tijd aanwezig bent. Zaalschoe-
nen zonder zwarte zolen zijn ver-
plicht. Meer weten? Bel Ad Ot-
ten van Buurtsport Velsen, tele-
foon 06-11883720.

Oliebollenwedstrijden 
bij boogschietverenigingSpeeltheater Holland 

in het Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 5 januari 
speelt Speeltheater Holland om 
14.30 uur ‘Benjamin en de won-
derkussen’ in het Witte Theater 
aan de Kanaalstraat 257.
Terwijl de hele wereld slaapt is 
Lise klaarwakker. Klaas Vaak 
heeft al zakken zand rondge-
strooid, maar nog kan het kind 
niet slapen. Zijn laatste redmid-
del is een kussen van Arthur en 
het verhaal van Benjamin. Ben-
jamin werkt in de kussenfabriek. 
Hij praat niet veel, maar hij kan 
prachtig neuriën. Terwijl Benja-
min neuriet, sluit hij met kleine, 
zorgvuldige steekjes het laatste 
naadje van de kussens. De kus-
sens van Arthur zijn wereldbe-

roemd, want wie er op gaat lig-
gen, valt  onmiddellijk in een die-
pe slaap. 
Ieder kind krijgt bij het toegangs-
kaartje gratis een Benjamin kus-
sensloop met daarop een tekst 
uit de voorstelling. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘benjamin en de wonder-

kussen’ op 5 januari 2012 om 20.30 uur.
bon is geldig voor 2 personen

Zaalvoetbal-
toernooien 
voor jeugd 
Velserbroek

Rabo Dubbelzeskamp: 
survival voor scholieren
Velsen - Veertien dagen vakan-
tie in de winterperiode, hoe over-
leef je dat? Rabobank Velsen en 
Omstreken levert daarvoor al-
weer 38 jaar het concept. Met 
de Rabo Dubbelzeskamp wor-
den jaarlijks twee dagen gevuld 
voor leerlingen van groepen 5 tot 
en met 8 van de basisscholen in 
Velsen.
Ook dit jaar was de opkomst 
groot. Klaarblijkelijk vinden kin-
deren het heerlijk om in de kerst-
vakantie met hun klasgenoot-
jes dolle spellen te spelen. Het 
is een soort teambuilding, bui-
ten schooltijd. Al begint de voor-
pret al op school, bijvoorbeeld 
met het verzinnen van de namen. 
Sommige teams zijn daarin heel 
creatief, zoals de Cacaocakejes 
van de Parnassiaschool, , de Jan 
Knappertjes van de Jan Camper-
school of de Black Barry’s van 
de Brederode Dalton. Een aan-
tal teams ging zelfs met de naam 
al voor de winst: de Olympisch 

Kampioenen (De Molenweid) of 
De Supersterren van van De Ark. 
Sommige namen verwijzen naar 
de school, zoals De Bosbeekbe-
vers, maar een team van De Ark 
heet De Vliegende Hollanders. 
Ook de kleding en shirts waren 
aangepast aan de teamnaam.
Alle teams mogen twee dag-
delen meedoen: op de ochtend 
of de middag, verdeeld over de 
dinsdag en woensdag. Er waren 
verschillende, estafettespellen. 
En hoewel de sneeuw het bui-
ten liet afweten, konden de kin-
deren toch lekker glijden van de 
sneeuwhelling, al was die van 
plastic. Ook was er woensdag 
een ‘Toren van Ballen’ die toch 
wel wat had van een sneeuwpop. 
In ieder geval werd er druk ge-
rend, samengewerkt en aange-
moedigd, want ook op de tribu-
nes was het druk. Rabo Dubbel-
zeskamp was alweer een ge-
slaagd evenement voor de basis-
scholieren. (Karin Dekkers)

Velsen - Danstalenten die zich-
zelf met hun dansmoves in de 
spotlights willen zetten, kunnen 
zich opgeven voor de talenten-
jacht van het festival Let’s Dance 
Velsen. De meest talentvolle en 
originele deelnemers van ‘Show 
your moves’ krijgen tijdens Let’s 
Dance Velsen een workshop 
aangeboden van dansprofessio-
nals en mogen hun choreogra-
fie live vertonen op het podium 
van de Stadsschouwburg Vel-
sen. De middageditie (zondag 
15 april 16.00 uur) van ‘Show 
Your Moves’ is voor iedereen 
van 8 t/m 14 jaar. De avondedi-
tie (19.30 uur) is bedoeld voor 
15-plussers.
Een professionele vakjury zal 
de choreografie beoordelen en 
voorzien van deskundig com-
mentaar. Wie weet, word je wel 
gescout voor een televisieshow 
of professionele dansshow! 
Inschrijven kan door je gegevens 
te mailen naar info@letsdance-
velsen.nl. Aanmelden met een 
groep kan natuurlijk ook. Geef 
dan de gegevens van alle deel-
nemers door en wie het aan-
spreekpunt voor de organisatie 
is. De choreografie mag maxi-
maal 2,5 minuut duren en moet 
gemaakt zijn zonder hulp van 
een professionele dansdocent of 
choreograaf.
Tijdens de eerste editie van Let’s 
Dance Velsen trok een betove-
rende parade van grote en klei-
ne (inter)nationale dansshows 
voorbij.

Gezocht: 
danstalent

Regio - Op de Kanaalweg in Be-
verwijk ontstond vorige week 
woensdag een aanrijding waarbij 
vier auto’s betrokken waren. Een 
63-jarige automobilist uit West-
zaan botste op een auto voor hem, 
die voorgesorteerd stond om links-

af te gaan. De 46-jarige Beverwijk-
se automobiliste botste op haar 
voorganger, een 28-jarige vrouw 
uit Santpoort-Noord. Een 44-jari-
ge Zandvoortse automobilist zag 
de aanrijding te laat en botste op 
de auto van de man uit Westzaan.

Aanrijding Kanaalweg
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Politie plukt vruchten van samenwerking 
bij aanpak criminaliteit in Kennemerland
Regio - In 2011 is de poli-
tie Kennemerland intensiever 
gaan samenwerken met di-
verse partners bij de aanpak 
van criminaliteit. Dat zijn bur-
gers en traditionele partners 
als gemeente, zorginstellin-
gen, de Belastingdienst en ui-
teraard het Openbaar Minis-
terie. Maar ook met een com-
merciële partij als Markt-
plaats werd in een vroeg sta-
dium contact gelegd en dui-
delijke afspraken gemaakt 
over de specifieke aanpak van 
internetoplichting.

Waarnemend korpschef Hel-
moed Wierda: ,,Ik vind dat een 
fantastische ontwikkeling. Maak 
bespreekbaar waar je als poli-
tieorganisatie tegenaan loopt. 
Wees creatief. Kijk hoe je elkaar 
kunt versterken om tot het bes-
te resultaat te komen. En ver-
geet nooit voor wie je het doet: 
namelijk de burger. Initiatieven 
als Burgernet, het Meldpunt In-
ternetoplichting én het afpak-
ken van crimineel verkregen ver-
mogen (auto’s, huizen en an-
dere luxe luxegoederen) zijn in 
mijn ogen sprekende voorbeel-
den daarvan. We plukken steeds 
meer de vruchten van die inten-
sieve samenwerking.”  
 
Crimineel vermogen
Criminelen maken steeds vaker 
gebruik van de in de bovenwe-
reld aanwezige kennis van ac-
countants, fiscalisten en advo-
caten om hun criminele activi-
teiten zoveel mogelijk te onttrek-
ken aan het zicht van politie en 
justitie. Waarnemend korpschef 
Helmoed Wierda: “Op die manier 
worden de poten onder je stoel 
vandaan gezaagd. Want het on-
dermijnt ons gevoel van recht-
vaardigheid en is een bijzonder 
slecht voorbeeld voor jonge men-
sen. Die zien gedrag waarvan ze 
denken dat het maatschappelijk 
geaccepteerd is. Daarom ben ik 
ook heel blij met omvangrijk re-
cherche-onderzoek waarin nauw 
is samengewerkt met het Open-
baar Ministerie in Haarlem, de 
gemeente Haarlem en de Belas-
tingdienst. Wat kun je met elkaar 
doen, strafrechtelijk en bestuur-
lijk, om criminele activiteiten een 
halt toe te roepen?”

Op donderdag 6 oktober jl. hield 
de politie 13 verdachten aan in 
het gebouw van voetbalvereni-
ging Young Boys, die verdacht 
worden van witwassen, hennep-
handel en illegaal gokken. Op 
last van burgemeester Schnei-
ders werd de kantine en de be-
stuurskamer gesloten. Bij diver-
se huiszoekingen werden 44 ki-
lo weed, 15 kilo hasj en 15 kilo 
aan joints in beslag genomen en 
vernietigd. Ook werden drie au-

to’s, een motor, twee vuurwa-
pens, munitie en een aanzien-
lijk geldbedrag in beslag geno-
men. De Belastingdienst heeft 
aan verschillende personen aan-
zienlijke belastingaanslagen uit-
gereikt. Enkele verdachten zitten 
nog altijd vast. De politie Kenne-
merland verwacht in 2011 in to-
taal voor een bedrag van 12 mil-
joen euro aan crimineel verkre-
gen vermogen in beslag te ne-
men. 
 
Op maandag 28 november wist 
de politie twee mannen aan te 
houden, respectievelijk 40 en 48 
jaar oud, die ervan worden ver-
dacht betrokken te zijn bij de 
handel en productie van soft 
drugs én het witwassen van cri-
mineel verkregen inkomsten uit 
een hennepkwekerij. Deze kwe-
kerij bevond zich in drie zeecon-
tainers aan de Zuiderkade in Be-
verwijk. In totaal nam de poli-
tie 35.000 hennepstekken en 
1.500 moederplanten in beslag. 
Uit het politieonderzoek is naar 
voren gekomen dat de jaarom-
zet van de hennepkwekerij zo’n 
€ 4,5 miljoen bedroeg. Dit be-
drag gaat het Openbaar Ministe-
rie verhalen op de beide hoofd-
verdachten. Zij bleken geen van 
beiden over legale inkomsten te 
beschikken.

Geweld
In vergelijking met 2010 is het 
aantal geweldszaken in Kenne-
merland licht gedaald naar 3.265 
(210: 3.410). Hieronder vallen on-
der andere: openlijk geweld, mis-
handeling, straatroof en overval-
len (zie: hieronder). Het aantal 
openlijke geweldplegingen daal-
de van 225 (2010) naar 196, het 
aantal mishandelingen daalde 
naar 1.627 (2010: 1.756). Ook het 
aantal door de politie vanwege 
geweld aangehouden verdach-
ten, dat is overgedragen aan 
het OM, nam in 2011 toe: 1.543 
(2010: 1.469). Met extra toe-
zicht op het uitgaanspubliek in 
de  weekeinden denkt de politie 
geweld terug te dringen. In 2011 
hebben alle wijkagenten een op-
leiding gekregen over het non-
verbale gedrag van kinderen, die 
getuige zijn geweest van huise-
lijk geweldincidenten. Het be-
hoeft geen uitleg dat dergelijke 
incidenten vaak als zeer trauma-
tisch door kinderen worden erva-
ren. Op basis van hun ervaringen 
hebben gebiedsagenten aange-
geven dat zij dringend behoefte 
hadden aan meer kennis over het 
non-verbale gedrag van kinde-
ren in dergelijke situaties. Door 
dit in een vroeg stadium te sig-
naleren kan de politie hen snel-
ler in contact brengen met hulp-
verlenende instanties. Helmoed 
Wierda: “Persoonlijk heb ik 5 juli 
jl. van nabij de brand in een wo-

ning in Hoofddorp meegemaakt, 
waarbij vijf gezinsleden om het 
leven kwamen. Dan voel je zo-
veel verdriet en ontreddering. De 
impact op de directe omgeving 
en bij hulpverleners is zo groot. 
Bij familieleden en vrienden, bij 
buurtbewoners, bij klasgeno-
ten van de kinderen. Wat kun je 
in zo’n situatie doen? Proberen 
goed ons werk te doen, te luis-
teren en hulp te bieden waar dat 
nodig is. Voor je gevoel is dat al-
tijd te weinig. Maar dat is, denk 
ik, niet terecht.’’

Geweld tegen politiemensen
Politiemensen worden in hun da-
gelijkse werk steeds vaker ge-
confronteerd met geweld. Als 
gevolg van agressie en geweld 
worden zij niet alleen persoonlijk 
geraakt, maar ook in de uitvoe-
ring van hun publieke taak: zo-
wel verbaal, in de vorm van ern-
stige beledigingen en scheldpar-
tijen, maar ook fysiek. Vandaar 
dat het aanpakken van geweld 
en agressie tegen politieambte-
naren al enige tijd prioriteit heeft 
bij politie en Openbaar Minis-
terie. In 2011 waren 361 (2010: 
240) politiemensen in Kennemer-
land betrokken bij in totaal 224 
(2010: 113) incidenten, waarbij 
geweld tegen de politie werd ge-
bruikt. Kosten bij letsel en scha-
de worden, indien mogelijk, altijd 
verhaald op de dader(s). Hierbij 
gaat het niet alleen om materiële 
schade, maar ook om immaterië-
le schade. In 2011 hebben 78 po-
litiemensen de schade die zij als 
gevolg van geweld in hun werk 
opliepen, door een zogenaamde 
voeging in het strafproces, ver-
haald op de verdachte.
 
Overvallen
Ook in 2011 kreeg de regio Ken-
nemerland te maken met een 
aantal overvallen op woningen 
en winkels/bedrijven. Sinds 1 
mei beschikt de politie over een 
speciaal overvallenteam. Van de 
35 zaken die dit team heeft op-
gepakt zijn er 17 zaken opge-
lost: een oplossingspercenta-
ge van 49%. Overvallers zijn tij-
dens de donkere maanden (van 
begin november tot en met be-
gin maart) actiever dan in de rest 
van het jaar. De politie Kenne-
merland is ook dit jaar medio no-
vember een zogenaamd Donke-
re-Dagen-Offensief tegen over-
vallen gestart. Op deze wijze 
denkt de politie de heterdaad-
kracht te vergroten. Tijdens de 
donkere periode is de politie ex-
tra alert op overvallen en wonin-
ginbraken, en met meer mensen 
aanwezig op straat. Concreet be-
tekent dit dat bij de aanpak van 
overvallen met name op risico-
volle locaties, tijdens risicoda-
gen en –uren, meer motorrijders 
worden ingezet, een helikopter 

op afroep beschikbaar is en ex-
tra verkeerscontroles (gericht 
op kentekenregistratie) plaats-
vinden. Ook zullen wijkagenten 
intensief winkeliers informeren 
over het nemen van preventieve 
maatregelen. Over het algemeen 
zijn daders van overvallen goed 
voorbereid. Zij zijn vaak uitste-
kend op de hoogte van de situa-
tie die zij kunnen aantreffen: bij-
na altijd is er sprake van zoge-
naamde voorobservatie. Tip: no-
teer altijd kentekens van voertui-
gen waarin verdachte personen 
zich verplaatsen en deel die in-
formatie met de politie. Derge-
lijke informatie kan van cruciaal 
belang zijn bij het oplossen van 
een overval.
 
Verkeer
Op basis van het aantal verkeers-
ongevallen in 2011 ziet de poli-
tie een duidelijke toename in het 
aantal aanrijdingen waarbij alco-
hol in het spel is. Het aantal ver-
keersdoden in de regio Kenne-
merland bedroeg in 2011 in to-
taal 11, en was hoger dan de 5 
in 2010 en lager dan de 19 do-
delijke verkeersslachtoffers die 
werden geteld in 2009. Aan het 
begin van de jaren ’70 telde Ne-
derland ruim 3.000 verkeers-
doden. In 2010 daalde het aan-
tal verkeersdoden naar 640. Ne-
derland staat al jaren aan de 
top van de meest verkeersveili-
ge landen ter wereld en telt re-
latief gezien weinig verkeersdo-
den. De voortdurende aandacht 
voor verkeersveiligheid draagt bij 
aan vermindering van het aan-
tal verkeersslachtoffers. Contro-
les op snelheid, het negeren van 
rood licht, het dragen van gordel 
en/of helm, en alcoholcontroles 
blijven nodig om het aantal ver-
keersslachtoffers te verminde-
ren. Jaarlijks wordt een analyse 
gemaakt van locaties waar ern-
stige verkeersongevallen plaats-
vinden. Op die wegen waar in 
Kennemerland gewonden en do-
den vallen vanwege te hard rij-
den, houdt de politie extra snel-
heidcontroles. Dit gebeurt zeer 
regelmatig met laserguncontro-
les en staandehoudingen: zo kan 
aan weggebruikers uitleg wor-
den gegeven over het effect van 
hun rijgedrag.

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken is in 
2011, in vergelijking met 2010 
(2.598), is licht gestegen naar 
2.614 en blijft een probleem. In 
2011 werden er in totaal 163 ver-
dachten aangehouden vanwege 
woninginbraak, tegenover 131 
in 2010. Helmoed Wierda: “Wo-
ninginbraken hebben een enor-
me impact op slachtoffers. Men-
sen voelen zich soms niet lan-
ger veilig in hun eigen huis. En 
dat is natuurlijk onacceptabel. 

Daarom moeten we om wonin-
ginbraken te voorkomen en op 
te lossen veel slimmer te werk 
gaan. We blijven veelplegers op 
de huid zitten. Want zij blijken in 
de praktijk verantwoordelijk te 
zijn voor een groot deel van het 
aantal woninginbraken. Maar 
eerlijk gezegd wordt het inbre-
kers soms ook wel erg gemak-
kelijk gemaakt. We moeten blij-
ven investeren in het bewust ma-
ken van mensen om een inbraak 
te voorkomen of te bemoeilijken. 
Een mooi succesverhaal zijn de 
aanhoudingen recent van meer 
dan 15 woninginbrekers op he-
terdaad binnen 14 dagen in de 
Haarlemmermeer. Een combina-
tie van goed, zichtbaar politie-
werk en - heel belangrijk - veel 
tips en meldingen van alerte be-
woners.”

Ook het komend jaar blijft de po-
litie Kennemerland investeren in 
de aanpak van woninginbraken. 
Vanaf begin januari worden aan-
giften van woninginbraken ter 
plaatse door een speciaal team 
digitaal opgenomen. Dit specia-
le team ondersteunt wijkagenten 
bij het doen van buurtonderzoek, 
en houdt scherp in de gaten bij 
welke onderzoeken vermoedelij-
ke dezelfde dader(groep) actief 
is. Op deze manier denkt de poli-
tie sneller en beter woninginbre-
kers te kunnen oppakken.
 
Samenwerking
Bij de aanpak van criminaliteit is 
de politie in 2011 steeds inten-
siever gaan samenwerken met 
diverse partijen. Niet alleen met 
traditionele partners als de ge-
meente en het Openbaar Mi-
nisterie, maar ook met burgers. 
Bijvoorbeeld bij een nieuw ini-
tiatief als Burgernet, een tele-
fonisch netwerk met inmiddels 
ruim 17.500 deelnemers, gestart 
in april. Helmoed Wierda: ,,Bur-
gernet legt de basis om op een 
moderne manier te communice-
ren met burgers over veiligheid 
en hen daarbij actief te betrek-
ken. Het vergroot de heterdaad-
kracht.’’
 
Maar de politie werkt ook sa-
men met een commerciële par-
tij als Marktplaats, bij de aan-
pak van internetoplichting. Wier-
da: “Consumenten kunnen gege-
vens van een (ver)kopende partij 
eenvoudig controleren op de si-
te van het Meldpunt. Met andere 
woorden: ze krijgen een advies 
over hun aan- of verkoop. De af-
gelopen twee maanden is dit bij-
na 250.000 keer gebeurd op de 
website www.mijnpolitie.nl van 
het Meldpunt Internetoplichting. 
Samenwerking loont! Voor mij 
staat dat als een paal boven wa-
ter.” Zie ook www.politie.nl/ken-
nemerland
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Metamorfose Oranjestraat
Stap voor stap krijgt Oud IJmui-
den vorm. De Vrijheit en De Vree-
de aan de Oranjestraat zijn opge-
leverd en in de directe omgeving 
wordt hard gewerkt aan de be-
strating. Een heel gebied wordt 
opgeknapt tot een moderne woon-
wijk met elementen van weleer. 

De straten om De Vrijheit en De Vree-
de heen zijn bijna klaar. Het trapveld-
je aan de Carolinastraat wordt nog 
opgeknapt en begin 2012 komt er een 

speelplekje bij. De Oranjestraat is al-
vast gedeeltelijk onder handen geno-
men, evenals de Kanaalstraat van-
af de Oranjestraat tot aan de Vis-
seringstraat. Door de nieuwe be-
strating komt het plan beter tot zijn 
recht. Ook bestaande straten krij-
gen een opknapbeurt. In het nieuwe 
jaar gaan de Boelenstraat  en het ver-
volg van de Keizer Wilhelminastraat 
op de schop en begin januari wordt 
de bestrating van de Oranjestraat af-
gemaakt. De klinkers, brede trottoir-
banden en verlichting doen aan vroe-
ger tijden denken. 

Voorlopig is Oud IJmuiden nog niet 
af. Dat duurt langer dan voorzien 
door de huidige marktsituatie. De 
bouw van een aantal woonblokken is 
uitgesteld, waardoor de terreinen die 
hiervoor bestemd zijn, langer braak 
zullen liggen. 

Om de leefbaarheid te verbeteren, 
wordt er een aantal maatregelen ge-
troffen. Om stuifzandoverlast voor 
bewoners te voorkomen, wordt op 
braakliggende terreinen gras inge-
zaaid. De nieuwe aannemer is bezig 
het terrein op te ruimen, waardoor 
het er minder rommelig uitziet. En 
begin 2012 wordt een tijdelijke par-
keerplaats voor het bouwpersoneel 
ingericht. 

Eind december zijn de bouwactivitei-
ten van Woningbedrijf Velsen weer 
hervat.  Medio april 2012 hoopt de 
corporatie – ijs en weder dienende – 
de nieuwe huurders van de Oranje-
straat de sleutel te overhandigen. (fo-
to: Gemeente Velsen)

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

Het merendeel van deze schades zijn 
gelegenheidsschades, dat wil zeggen 
dat de daders niet alle consequenties 

van hun daden overzien. 

Er is nu een checklist ‘(brand)veilig 
het jaar uit’ opgesteld. Met 10 een-
voudig te realiseren maatregelen 
kunt u het preventieniveau van ge-
bouwen aanmerkelijk verbeteren. U 
vindt deze checklist op www.velsen.
nl.

Geen vuurwerk
op schoolpleinen
Tijdens de jaarwisseling 
2011/2012 is het verboden 
om vuurwerk af te steken op 
schoolpleinen en de omgeving 
daarvan (5 meter).

De politie zal optreden tegen de-
genen die dit verbod overtre-
den. Overtreding kan leiden tot 
een hechtenis van maximaal drie  
maanden of een fikse geldboete.

Afsteken van vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan regels gebonden. Vuurwerk mag uitslui-
tend op 31 december 2011 van 10.00 uur tot 1 januari 2012 02.00 uur wor-
den afgestoken.
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Openingstijden stadhuis
Tijdens de feestdagen zijn de openingstijden van het stadhuis gewijzigd: 

Maandag 2 januari 2012  Open vanaf 10.30 uur

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

Jongeren ontmoetings-
plek Velserbroek geopend
Donderdag 22 december 2011 is 
de overdekte ontmoetingsplek 
voor jongeren bij het Smugg-
lers-terrein aan de Broekeroog 
in Velserbroek door wethouder 
Annette Baerveldt geopend.

Jongeren hadden de wens geuit om 
in hun wijk een beschutte plek te 
krijgen waar ze elkaar kunnen ont-
moeten. Deze ontmoetingsplek is 
ontstaan en bekostigd vanuit de wij-
kinitiatieven / wijkgerichte dienst-
verlening en is een mooi voorbeeld 

van de thema’s schoon, heel, sociaal 
en veilig. De gemeente hoopt dat de 
jongeren en buurtbewoners straks 
tevreden zijn over het resultaat.

Bij de opening is een samenwer-
kingsovereenkomst ondertekend 
door de gemeente, politie, jonge-
renwerk, omwonenden en de jonge-
ren die gebruik maken van de ont-
moetingsplek. Deze overeenkomst 
zorgt ervoor dat de plek goed ge-
bruikt gaat worden. (foto: Reinder 
Weidijk)

Kerstbomeninzameling
Net als vorig jaar kunnen de 
kerstbomen weer bij de ge-
meente worden ingeleverd 
om verbrand te worden. El-
ke ingeleverde boom is 50 eu-
rocent waard. De inleverplek-
ken staan hieronder. Op 11 ja-
nuari is de kerstboomverbran-
ding aan de Heerenduinweg in 
IJmuiden en de Hagelinger-
weg in Santpoort-Noord. 

Inleveren: wanneer, hoe laat 
en waar?
• Woensdag 11 januari: IJmui-

den, Kennemerplein, Plein 1945 
en Canopusplein van 13.00 tot 
16.00 uur

• Woensdag 11 januari: IJmuiden, 
Heerenduinweg brandplaats 
van 13.00 tot 19.00 uur 

• Woensdag 11 januari: Velsen-
Noord: Stratingplantsoen en 
Wijkerstraatweg, van 13.00 tot 
16.00 uur

• Woensdag 11 januari: Velser-
broek: Vestingplein van 13.00 
tot 17.00 uur

• Woensdag 11 januari: Velsen-
Zuid: voor de brandweerkazerne 
van 13.00 tot 16.00 uur

• Woensdag 11 januari: Driehuis: 
Driehuizerkerkweg naast de 
kerk van 13.00 tot 16.00 uur

• Woensdag 11 januari: Sant-
poort-Zuid: naast het station 
van 13.00 tot 16.00 uur 

• Woensdag 11 januari: Sant-
poort-Noord: Hagelingerweg /
Burgemeester Weertplantsoen 
van 13.00 tot 16.00 uur 

• Woensdag 11 januari: Sant-
poort-Noord: Hagelingerweg 
brandplaats van 13.00 tot 19.00 
uur

Inleverplekken
Driehuis: Driehuizerkerkweg 
(naast de kerk). 

IJmuiden: parkeerplaats Kenne-
merplein, Plein 1945, Canopusplein 
en  Heerenduinweg brandplaats. 
Santpoort-Noord: Hagelingerweg 
/ Burgemeester Weertplantsoen en 
Hagelingerweg brandplaats.
Santpoort-Zuid: Naast het station.
Velsen-Noord: Stratingplantsoen / 
Wijkerstraatweg. 
Velsen-Zuid: Brandweerkazerne.
Velserbroek: Vestingplein.

Kerstboomverbranding
Op woensdag 11 januari om 18.30 
uur aan de Heerenduinweg in 
IJmuiden en op woensdag 11 januari 
om 18.30 uur aan de Hagelingerweg 
tegenover de tuincentra. 

Niet verbranden?
Op zaterdag 14 januari 2012 neemt 
HVC Inzameling (voorheen Rei-
nUnie) de kerstbomen mee die ’s 
morgens vóór half acht bij de onder-
grondse ophaallokaties liggen of op 
de plek waar de grijze en groene af-
valbakken horen te staan.
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester en wethouders terecht om te praten over een 
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
 zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl
 
Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en ram-
penbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, open-
bare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-
den tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
 
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
 
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 14 0255.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. 14 0255. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  
  
HVC

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van HVC, telefoon (0255) 566 100. 
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.hvcinzameling.nl of 
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd.

Openingstijden afvalbrengstation:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 

Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

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

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

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

voorlopige voorziening

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

-  de doodlopende weg die de woningen en de 
gebouwde parkeervoorzieningen aan het 
Vijgenboomhof te IJmuiden ontsluit aan te wijzen 
als parkeerverbodszone door middel van het 
plaatsen van borden E10 (E01) en E11 (E01), zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar

Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop 
het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk bezwaar 
worden gemaakt.
Het bezwaar dient te worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Nadere informatie

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

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 17 december 
2011 tot en met 23 december 2011 de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben ontvangen. De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 0255-567 424.

w11.000762  Halkade 29 en 31 IJmuiden
het wijzigen van de  gebruiksfunctie 
(19/12/2011)

w11.000761  Driehuizerkerkweg 17 Driehuis
het kappen van een boom 
(19/12/2011)

w11.000767  Georgebos ong (achter nr 20) 
te IJmuiden 
het kappen van een boom 
(20/12/2011)

w11.000766  Alexander Bellstraat 30 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorgevel (20/12/2011)

w11.000765  Haringkade 2 IJmuiden 
tijdelijke huisvesting voor een 
kantine/fi lmzaal met bergingen 
(20/12/2011)

w11.000764  Watermuur 80 Velserbroek 
het kappen van een boom 
(20/12/2011)

w11.000763  Platbodem 197, 197A & 
Aletta Jacobsstraat 74 Velserbroek
het tijdelijk in anti-kraak in 
gebruik geven van leegstaande 
schoolgebouwen (20/12/2011)

w11.000769  Santpoortse Dreef ong. 
Santpoort-Noord
het kappen van 6 bomen en de 
zijtakken van 4 bomen (22/12/2011)

w11.000768  Dokweg 40 IJmuiden
milieuneutraal veranderen 
(uitbreiding mengketels waterge-
dragen productie / beeindiging opslag 
in ondergrondse tank / beeindiging 
verdunning soja lecithine in 
bovengrondse tank)(22/12/2011)

w11.000773  Kennemergaardeweg ong. 
Santpoort-Noord  

   het wijzigen van de verleende 
omgevingsvergunning w11.000552  
 (het kappen van 7 bomen en het 
oprichten van een Relaishuis)
(23/12/2011)

w11.000772  Duin en Kruidbergerweg 
ong. Driehuis
het wijzigen van de verleende 
omgevingsvergunning w11.000551 
(het kappen van een boom en het 
oprichten van een Relaishuis)
(23/12/2011)

w11.000771 Rijksweg 287 Velserbroek
   melding brandveilg gebruik 

(23/12/2011)
w11.000770  Westerduinweg 4 IJmuiden 

het uitbreiden van het aantal oplaad-
plaatsen voor accu’s (23/12/2011)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op 
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen
 omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de 
volgende aanvra(a)g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

w11.000639  Esdoornstraat 3 IJmuiden
het legaliseren van een uitbouw op de 
1ste verdieping (06/10/2011)

w11.000694  Engelmundusstraat 22 en 
 24 IJmuiden 

   het veranderen van de bestaande 
winkel, kantoor en woning naar kan-
toorruimte voor het Woningbedrijf 
Velsen (02/11/2011)

w11.000697  Minister van Houtenlaan 123 
Velsen-Zuid

   het plaatsen van 6 lichtmasten 
(07/11/2011)

w11.000705 Hofgeesterweg 6 Velserbroek
   het plaatsen van 66 zonnepanelen 

(10/11/2011)

Ontwerpomgevingvergunning en ontwerp-

verklaring van geen bedenkingen - uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken be-
kend dat zij voornemens zijn om voor de onderstaan-
de aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen: 

W11.000568  het oprichten van een windturbine 
nabij Reijndersweg ongenummerd te 
Velsen-Noord

De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning, de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de 
overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 

30 december 2011 gedurende zes weken ter inzage bij 
de afdeling Vergunningen en Uitvoering. 
Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de web-
site velsen.nl via het menu bekendmakingen/down-
loads ontwerpomgevingsvergunning. 
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een-
ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen
inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergun-
ning als de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen. 
Zienswijzen moeten worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders van Velsen, afde-
ling Vergunningen en Uitvoering, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden (bezoek-adres Dudokplein 1 te IJmui-
den). De zienswijzen moet uw naam, adres en regis-
tratienummer bevatten, en gemotiveerd, gedateerd en 
ondertekend zijn. 
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen 
kunt u contact opnemen met het afdeling Vergunning 
en Uitvoering, telefoon 14 0255.

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het(de)onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
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). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat 
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de volgende besluiten genomen (de datum 
van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere 

procedure

w11.000657  Duin en Kruidbergerweg 89 
Santpoort Noord

   gebruik weiland boer Rutte voor 
parkeergelegenheid (20/12/2011)

w11.000665 Hagelingerweg 210 Santpoort-Noord       
  het plaatsen van een hekwerk   
  (21/12/2011)
w11.000688  Charlotte de Bourbonlaan 29 

Santpoort-Zuid
  het kappen van 2 bomen (19/12/2011)
w11.000689  Floraronde 295, Velserbroek
  het kappen van 2 bomen (20/12/2011)
w11.000692 Stationsweg ong. Velsen-zuid    
   het kappen van 24 bomen 

(22/12/2011)
w11.000693  Minister van Houtenlaan 82 

Velsen-Zuid  
   het kappen van een boom (22/12/2011) 
w11.000700 Eksterlaan 6 IJmuiden   
   het kappen van 2 bomen (22/12/2011)
w11.000701 Wustelaan 44, Santpoort-Zuid    
   het kappen van een boom (22/12/2011)
w11.000702 Kerkerinklaan 54, Santpoort-Noord       
   het kappen van een boom (22/12/2011)
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w11.000704 Amsterdamseweg ong. Velsen-Zuid 
   het kappen van 110 populieren 

(22/12/2011)
w11.000707 Eridanusstraat 5 te IJmuiden
   het kappen van een boom (22/12/2011)
w11.000710 Amsterdamseweg ong. Velsen-Zuid 
   het kappen van 450 bomen 

(22/12/2011)
w11.000711 Clarionlaan 19 Santpoort-Zuid
   het kappen van een boom (22/12/2011)
w11.000712  Eyndenhoeffl  aan 17, Santpoort-Noord
   het kappen van een boom (22/12/2011)
w11.000713 Terrasweg 63 Santpoort-Noord
   het kappen van 3 bomen (22/12/2011)
w11.000716 Hofl aan 1 Velsen-Noord  
  het kappen van een iep (22/12/2011)
w11.000720 Griftstraat 16 IJmuiden 
  het kappen van een boom (22/12/2011)

Evenementenvergunning 

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning verleend voor het organiseren 
van een evenement:

.012419  strand IJmuiden aan Zee en 
Velsen-Noord, Blokart toertocht op 
14 januari 2012 of 28 januari 2012 
of  25 februari 2012 (22/12/2011)

i11.011872 Villa Westend te Velserbroek, 
   Nieuwjaarsduik op 1 januari 2012 

(22/12/2012)
Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 

een vergunning verleend op grond van art 5:18 voor 
het innemen van een standplaats:

i11.012516  Kotterkade IJmuiden  verkoop van 
visproducten ingangsdatum 1 januari 
2012 (22/12//2011)

i11.012279  parkeervakken Ambachtsweg, 
Velserbroek verkoop van geringe 
etenswaren ingangsdatum 1 januari 
2011 (22/12/2011)

i11.012211  weekmarkt Santpoort-Noord 
verkoop van visproducten ingangs-
datum 1 januari 2012 (22 /12/2011)

i11.012057  Lange Nieuwstraat/ 
Engelmundusstraat, IJmuiden 
verkoop van planten en bloemen
ingangsdatum 1 januari 2012 
(22/12/2011)

i11.012291  Burg, Weertsplantsoen/
  Hagelingenweg 
   verkoop van bloemen en planten 

ingangsdatum 1 januari 2012 
(22/12/2011)

Verleende omgevingsvergunning(en) – 

uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Het college van burgemeester en wethouders van Vel-
sen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

w11.000648  Vlietweg 20 Santpoort-Noord     
   brandveilig gebruik van het 

Bastionhotel (19/12/2011)

De verleende omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure) en de overige bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 30 december 2011 gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering. Tevens zijn deze stuk-
ken digitaal in te zien op de website velsen.nl via het 
menu bekendmakingen/downloads omgevings-
vergunning. Op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit 
binnen een termijn van 6 weken met ingang van de 
dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd een 
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. 
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet 
tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, 
de dagtekening, een kopie van het besluit waartegen 
het beroep is gericht, de gronden van het beroep.
Een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van 
het besluit echter niet. Hiertoe kunnen belang-
hebbenden op grond van artikel 8:81 van de 
Algemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR  Haarlem, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treff en indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld. 
Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige 
voorziening en/of het beroepschrift zijn griffi  e-
rechten verschuldigd. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.
rechtspraak.nl.

Santpoort-Noord - In de 
maand januari is er in ’t Mos-
terdzaadje een tentoonstel-
ling van twee beroemde kun-
stenaars uit de Oekraïne. Het 
zijn vader Mikhail Andreichuk 
(84 jaar) en zoon Taras And-
reichuk (50), die voor deze ex-
positie speciaal werk hebben 
gemaakt.
Mikhail is een van de meest 
prominente kunstenaars van 
zijn land. Al vanaf 1962 werden 
zijn werken  tot nationaal erf-
goed erkend. Nog steeds geeft 
hij les aan de faculteit Kunst 
en Design aan de Khmelnits-
ky Unversiteit. Zijn monumen-
tale schilderijen sieren de inte-
rieurs van bibliotheken en an-
der openbare gebouwen. 
Taras Andreichuk heeft niet al-
leen zijn vader als groot voor-
beeld, ook zijn moeder werkt 
als keramisch kunstenaar. 
Hij studeert in Odessa Scho-
ne Kunsten en zijn werk wordt 
ook buiten de Oekraïne ten-
toongesteld. Ook hij werkt aan 
de Khmelnitsky Universiteit. 

Zijn specialisaties zijn schil-
derkunst, grafiek en monu-
mentalisme. ‘De kunst dient 
de mens hoop te geven, hem 
te verheffen en te zuiveren’, dat 
is zijn motto.
Taras was vaker in Nederland 
en steeds weer onder de in-
druk van wat hij daar zag en 
ervaarde. Speciaal voor in ’t 
Mosterdzaadje hebben vader 
Mikhail en zoon Taras een ten-
toonstelling voorbereid met als 
hoofdthema  ‘Zielsverheffing’ 
en ‘Horizonten’. In opdracht 
schildert hij ook graag portret-
ten. 
In het huis waar Mikhail en Ta-
ras te gast zijn woont kunste-
nares Larisa Bilous eveneens 
uit de Oekraïne. Zij zal op za-
terdag middag 14 januari een 
cursus  Matrjosjka schilde-
ren in ’t Mosterdzaadje geven. 
Hiervoor kunt u zich aanmel-
den via 075-6354192. Zie ook 
www.artgamayun.nl. Het werk 
is tot en met 29 januari voor en 
na afloop van de concerten in 
‘t Mosterdzaadje te bezoeken.

Kunst van Bas Bossinade
Regio - Vanaf 27 december 
2011 exposeert Bas Bossinade 
uit Velsen-Noord bij KeK (Kun-
stExposities Kerkplein). De ex-
positie wordt op zaterdag 7 ja-
nuari 2012 om 16.00 uur fees-
telijk geopend. Met deze spec-
taculaire manifestatie viert KeK 
haar intrede in het gebruik van 
de nieuwe, eigentijdse me-
dia van de moderne beeldende 
kunst.
Techniek, mechaniek en elek-
tronica zijn de gereedschap-
pen waarmee Bossinade zijn 
werk vormgeeft.  Hij experimen-

teert  met hergebruikt materiaal 
en vindt daarvoor nieuwe, cre-
atieve toepassingen. Van ou-
de tv’s maakt hij fantastische 
objecten, waarop geluid zicht-
baar wordt gemaakt in lichtef-
fecten. Neon-objecten, laserin-
stallaties, beeldbuissculpturen, 
geluidsinstallaties: Bossinade is 
een creator pur-sang. Hij doet 
KeK op haar grondvesten tril-
len en brengt al doende tegelij-
kertijd een ode aan zijn moeder, 
Lies Bossinade-Den Houting.  
Zie ook www.kekbeverwijk.nl of 
www.blw.nl.

Expositie in Santpoort-Noord
Schilders uit Oekraïne 
in ‘t Mosterdzaadje

Regio - Een getuige meldde in 
de nacht van dinsdag op woens-
dag omstreeks 01.20 uur dat er 
op de Waddenlaan in Heemsker 
mogelijk zou worden ingebroken 
in een auto. De dader was ver-
volgens weggelopen in de rich-
ting van het station Heemskerk. 
De agenten hadden een sig-
nalement gekregen en stelden 
een onderzoek in. Op de Aven-
weide troffen de politiemensen 
een man aan die aan het signa-
lement voldeed. De verdachte, 
een Beverwijker (leeftijd onbe-
kend), is aangehouden en inge-
sloten. Aan de auto werd schade 
geconstateerd. Het is alleen nog 
niet bekend of er iets gestolen is. 
De politie onderzoekt de zaak.

Verdachte 
aangehouden 

Regio - Zaterdagavond even 
na 23.00 uur werd bij de politie 
bekend dat er bij twee wonin-
gen aan de Alkmaarseweg in 
Beverwijk was ingebroken. Er 
werden geen verdachten meer 
aangetroffen. De politie is een 
onderzoek gestart en heeft on-
der meer een buurtonderzoek 
gedaan. Iets gezien? Bel 0900-
8844 of 0800-7000 (anoniem).

Inbraak




