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Uw bankzaken regelt
u via Rabobank
Velsen en Omstreken.
Telefoon:
(023) 513 35 00
Het is tijd voor de Rabobank.

Meisje
aangerand

Enorme schade

Brand op oudjaarsdag
in Parnassiaschool
Santpoort-Noord - Maandag rond 15.30 uur werd gemeld dat er brand was in de Parnassiaschool aan de Terrasweg. De brand is door de brandweer bestreden. Er is niemand gewond geraakt. Er was niemand in de school aanwezig. De school was net twee weken in gebruik na herstelwerkzaamheden na een brand eerder dit jaar. De schade
aan de school is zeer groot. De politie en brandweer stellen een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. De
politie houdt rekening met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Het onderzoek zal nog enige tijd in
beslagnemen. Mensen die mogelijk iets hebben gezien voorafgaand aan de brand worden verzocht contact op te
nemen met de politie in Velsen. (Bijgaande foto werd ons toegestuurd door Jeanne Nederlof. Elders in deze krant
spreekt zij haar ongerustheid uit over de ontwikkelingen rond oud en nieuw)

Driehuis - Een 17-jarig meisje uit
Driehuis heeft maandag aangifte
gedaan van aanranding. Het meisje liep rond 07.45 uur haar krantenwijk en werd op de Van Lenneplaan
door een gewapende man vastgegrepen en meegenomen naar een
bosperceel. Daar heeft hij haar aangerand en onzedelijk betast. De verdachte is een grote man van rond
de 48 jaar met donker haar en een
baardje. Hij droeg een opvallend
groot zilverkleurig horloge en sprak
vloeiend Engels. Hij was volledig in
het zwart gekleed en droeg zwarte
sportschoenen. De politie stelt een
onderzoek in naar de verdachte en
vraagt mogelijke getuigen contact
op te nemen met de politie in Velsen. Met name mensen die ‘s morgens hun hond uitlaten op de Van
Lenneplaan hebben de verdachte
tussen 06.30 en 07.30 uur mogelijk gezien. Ook mensen die de verdachte aan de hand van het signalement mogelijk herkennen worden
verzocht contact op te nemen.

uw audiospecialist!

wij gaan met
knallende
prijzen het
nieuwe jaar in!
kennemerlaan 76, 1972 er ijmuiden
tel.: 0255-515726

Chopin?

Het is moeilijk om de grote bal van de grond te houden

Geslaagde Rabobank
Dubbelzeskamp
IJmuiden – Een groep kinderen probeert een levensgrote plastic bal van
de grond te houden. Het is moeilijk
om een evenwicht te vinden, de bal
valt regelmatig op de grond en dat
mag nou juist niet. Door een kring te
vormen lukt het even later wel.
Daarnaast staan kinderen in een rij
op kratjes. Ze mogen er niet af en
moeten zo snel mogelijk naar de
overkant zien te komen. De kratjes worden van achteren doorgegeven en voor weer bij de rij gezet, het
voorste kind gaat er snel op staan
en zo verplaatst de rij zich.
Een grote draak moet via een touwladder beklommen en via een grote glijbaan weer verlaten worden,
waarna een tennisbal in een emmer
wordt gegooid. Kunst is, om zoveel
mogelijk ballen te verzamelen. Zomaar wat activiteiten van de Rabobank Dubbelzeskamp, die vorige
week donderdag en vrijdag in de

sporthal Zeewijk gehouden werd.
Organisatie was namens het gemeentelijke Sport en Recreatie in
handen van Recreators sportteam
en er deden ruim 70 teams van negentien Velsense basisscholen aan
mee. Er klonk veel gejoel en gejuich
door de sporthal, overal kinderen
met rode wangen van inspanning
en schitterende ogen van de pret.
De deelnemers hebben er duidelijk
lol in.
,,Het is hier heel leuk en gezellig’’,
zegt Kim (8), die met plastic hoorns
op haar hoofd deel uit maakt van de
Brederodeduivels, een team van de
Brederode Daltonschool uit Santpoort-Zuid. Het leukste onderdeel
vinden zij het karten. Op een karretje laag bij de grond zitten twee
deelnemers rug aan rug. Met hun
voeten moeten zij het karretje voortbewegen, de één moet vooruit, de

andere achteruit. Dat blijkt nog heel
lastig te zijn: als je allebei dezelfde kant uit gaat, dan komt de kar
niet vooruit. ,,Daarvoor moet je goed
kunnen samenwerken en dat kunnen wij ook’’, zegt Lotte.
Ilse en Catharina van de Velserbroekse basisschool De Hoeksteen
staan even uit te blazen. ,,Het is ontzettend leuk, maar ook vermoeiend’’,
vinden zij. Het leukste onderdeel is
volgens hen de draak. ,,Als je niet
snel genoeg bent dan klapt de bek
van de draak dicht. Je zit dan klem
in het donker’’, vertelt Cahtharina.
,,Dat is best wel eng, maar ook heel
spannend.’’
Winnaar van de ochtendeditie werd
het team De Bavianenclub van basisschool Sint Fransciscus uit IJmuiden. Van de middagploeg won Het
8ste groepie van De Toermalijn uit
Driehuis. (Carla Zwart)

Haarlem - Het theaterconcert Chopin?, dat zaterdag 5 januari vertelt het leven van de grote componist Frédéric Chopin. In de periode
dat hij zijn grootste meesterwerken componeerde, had hij een verhouding met de schrijfster George
Sand. Hoe verliep deze verhouding,
wat speelde zich werkelijk af tussen
deze twee tegengestelde karakters?
Op welke manier inspireerde Sand
de componist en andersom? Yvonne
van den Hurk neemt het publiek aan
de hand door het leven van Chopin,
gezien door de ogen van minnares.
De muziek van Chopin wordt hierbij
live uitgevoerd door de concertpianist Alexander Drozdov.
Aanvang 20.15 uur, toegang 17 euro. Philharmonie Card, CJ, 65+ of
HPas 3 euro korting. De toegangsprijs is inclusief pauzedrankje en
garderobe.
Yvonne van den Hurk

De vlaggen gingen afgelopen zaterdag uit op Manege Kennemergaarde

Rhino-virus verbannen

De vlag uit op Manege
Kennemergaarde
Santpoort - Afgelopen vrijdag waren de 70 paarden van Manege Kennemergaarde drie weken koortsvrij
na een uitbraak van het Rhino-virus.
Maar liefst vijf weken hebben de eigenaars, pension- en manegeklanten in spanning gezeten. Éen manegepony heeft het helaas niet overleefd, twee paarden hebben koorts
gehad maar kregen geen verlammingsverschijnselen en zijn gelukkig
weer helemaal de oude.
Het was een zenuwslopende en
drukke periode voor iedereen: elke
dag werden de 40 manege- en 30
pensionpaarden
getemperatuurd,
de manege werd afgezet met roodwitte linten en de staldeuren bleven
gesloten zodat niemand contact kon
hebben met de paarden en het virus
niet verder kon worden verspreid.
De pensionklanten konden gelukkig
hun dieren wel verzorgen en rijden
maar voor de manegeklanten werden alle pony’s en paarden elk uur
gepoetst en gezadeld door de stalmedewerkers. Op de voorplaats konden zij hun paard dan overnemen en
werd er in de binnenbaan gereden.
Elke maandagochtend worden de
boxen uitgemest. De pensionruiters
kwamen zoveel mogelijk zelf naar
stal om tijdens het uitmesten hun
paarden te rijden of te stappen, zodat
de paarden niet in elkaars box hoefden te staan of in contact kwamen

met elkaar. Als je niet beter wist zag
dat er zelfs gezellig uit in het donker
om kwart voor acht ’s morgens: de
buitenbaan was gevuld met mensen
met dikke jassen, laarzen en handschoenen aan en een warme muts
op. Wat was het koud met die vorst.
Zaterdag gingen de staldeuren weer
voor iedereen open en was het gezellig druk in de stallen. De manegeruiters konden lekker zelf poetsen en
zadelen en de pensionruiters mochten weer buiten de box hun dieren verzorgen. Overal blije gezichten na 5 weken spanning. Ook voor
de paarden is het feest, zij mochten
5 weken lang geen contact met elkaar hebben en dat is nou juist wat
de kuddedieren zo heerlijk vinden. Er
werd wat afgeknuffeld en gespeeld
toen ze weer lekker samen met hun
vriendjes in de paddock los gingen.
En in plaats van de rood-witte linten
wordt je nu op de manege verwelkomd door rood-wit-blauwe vlaggen!
Groot was de verrassing toen iedereen afgelopen maandagochtend
werd geïnformeerd dat vanaf die
dag, na overleg met de veearts, de
paarden weer van het erf af mochten. De pensionklanten hingen direkt aan de telefoon om met elkaar
afspreken voor een duinrit, want dat
hebben paard en ruiter wel gemist
hoor…..

Greet en Nico zijn blij dat de verhuizing er op zit

Verhuizing De Kring zit er op

Te moe voor de nachtmis

Onderzoek naar
oplichting
IJmuiden - De politie heeft Tweede
Kerstdag omstreeks 14.40 uur drie
mannen aangehouden op het Zeewijkplein. De mannen, twee Rotterdammers van 32 en 35 jaar oud, en
een 27-jarige inwoner van Amersfoort, worden ervan verdacht goederen te hebben gekocht bij een
tankstation met behulp van een valse of gestolen creditcard. Het drietal is voor nader onderzoek ingesloten in het politiebureau.

IJmuiden - ,,Wat kosten deze stoelen?’’ ,,Hoe duur is dat lage kastje?’’
,,Verkopen jullie ook oude melkbussen?’’ Zomaar wat vragen, die door
klanten gesteld worden in kringloopwinkel De Kring aan de IJmuiderstraatweg. ,,Ik kijk even rond’’, roept
een vrouw. ,,Dat is goed schat, als je
koffie wilt dan kom je er maar bij zitten’’, roept Nico terug.
Nico en Greet, eigenaars van De
Kring, zitten samen met vrijwilligers
en klanten aan de koffie. Ze zijn blij
dat de verhuizing er op zit. Zaterdag werd de laatste klus geklaard,
de hele inhoud van de kelder werd
naar het nieuwe pand gebracht. De
kringloopwinkel verhuisde naar een
ruimer pand een paar deuren verder aan dezelfde weg. De verhuizing
kon lopend afgedaan worden, maar
het was een hoop werk. ,,Zelfs met
de kerstdagen hebben we doorgewerkt’’, vertelt Greet. ,,Op kerstavond
wilden we eigenlijk naar de nachtmis, maar we waren te moe. Voor die
tijd waren we al in slaap gevallen.’’
Billy is vrijwilliger van het eerste uur.

Hij liep als klant De Kring binnen en
ging er als vrijwilliger weer naar buiten. Hij vindt het leuk werk, hij is onder de mensen en voelt zich nuttig.
,,Je kont overal en maakt veel mee’’,
zegt Billy. ,,Er wordt ook veel aan
goede doelen gedaan, dat spreekt
ons aan’’, zegt Marcel, die net terugkomt van een klus. Samen met Nico bracht hij een bed naar een klant.
,,Die woonde driehoog, Nico kan
moeilijk dat bed op zijn rug mee naar
boven nemen’’, vertelt hij. Marcel
werd samen met Marvin door Billy
enthousiast gemaakt voor het vrijwilligerswerk voor De Kring. Alle drie de
mannen doen dit werk naast hun reguliere baan. Greet schenkt koffie in
voor een oudere vrouw, die haar hart
even wil luchten. Greet luister aandachtig. ,,Het is hier net het praathuis
van IJmuiden, iedereen is welkom en
ze gaan allemaal fluitend weer weg’’,
zegt Marcel. ,,Als er meer mensen als
Greet en Nico waren, dan zag de wereld er een stuk beter uit. Ze hebben
hun hart op de goede plaats zitten.’’
(Carla Zwart)
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Donderdag 3 januari
Filmschuur Haarlem: 14.00: Willie
enhet wilde konijn. Jeugdfilm vanaf 3 jaar. 15.45: De drie Musketiers.
Jeugdfilm vanaf 6 jaar. 19.00: Atonement. 19.15: Voleurs de chevaux.
21.15: Sicko. 21.30: Ben X.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. Film ‘The Diving bell and
Butterfly’. Aanvang 20.30 uur.
i

Vrijdag 4 januari

Kerstbomenactie tussen 10.00 en
13.45 uur kunnen kinderen, op diverse plekken in Haarlem, oude
kerstbomen brengen. Per ingeleverde boom krijgen kinderen 0,20 en
een lootje waarmee de winnar kans
maakt op 500 euro.
Kersttentoonstelling in Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot
18.00 uur.
Tussen 11.00 en 15.00 uur kan een
volle zak vuurwerkresten ingeleverd
worden bij jongerencentrum de Koe,
Zadelmakersstraat Velserbroek. Wie
vervolgens naam en adres doorgeeft krijgt een bon voor een gratis hamburger van McDonalds en
maakt bovendien kans op één van
de drie I-pod Nano’s.
Inloop-knutselmiddag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar bij natuuren milieucentrum Ter Kleef, Stadskweektuin, Kleverlaan 9 in Haarlem.
Tussen 11.00 en 12.30 en tussen
13.30 en 15.30 uur. Kosten ,50 per
kind incl. knutselmaterialen.
Winterkussen (5,-) of kaars versieren (2,-) bij informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid.
13.00-16.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Willie
en het wilde konijn. Jeugdfilm vanaf
3 jaar. 14.15: Atonement. 15.45: De
drie Musketiers. Jeugdfilm vanaf 6
jaar. 16.45: Ben X. 19.00: Atonement.
19.15: Voleurs de Chevaux. 21.15:
Sicko. 21.30: Ben X.
Klaverjassen bij StormvogelsTelstar, Zuiderkruisstraat IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Kleine zaal: Rob Acda
Award, 3e voorronde. 20.00 uur. Toegang 5,-. 24.00-04.00. Balkan Beatz.
Toegang 5,- vanaf 18 jaar.
Pianist Frederic Voorn in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.15 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. Film ‘The Diving bell and
Butterfly’. Aanvang 20.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur:
Wuivend Graan.

Zaterdag 5 januari
Hof van Eden: rommelmarkt van
9.00 tot 15.00 uur. Muiderslotweg
222A, Haarlem-Noord.
Kersttentoonstelling in Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot
18.00 uur.
‘Hout uitslepen met paarden’ in
het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Van 12.00 tot 16.00 uur bij ingang Koevlak, tegenover de Zandwaaier.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Willie
en het wilde konijn. Jeugdfilm vanaf 3 jaar. 14.15: Atonement. 15.45:
De drie Musketiers. Jeugdfilm vanaf 6 jaar. 16.45: Voleurs de Chevaux. 19.00: Atonement. 19.15: Sicko. 21.30: Ben X. 21.45: Manufacturing Dissent: Uncovering Michael
Moore.
ORO houdt voor een instuif voor alle volksdansers vanaf 19.00 uur in
HZW, Kamerling Onnesstraat 83 in
Haarlem.
Holland Symfonia in de grote
zaal van de Philharmonie in Haarlem. Aanvang 20.15 uur (inleiding
19.15 uur). Yvonne van den Hurk en
Alexander Drozdov in de kleine zaal.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. ‘See You in Vegas’. Aanvang 20.30 uur.
Zevende Schollegala in Cross Road
Hall, Kromhoutstraat IJmuiden.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur:
Wuivend Graan.
Optreden zanger Frans Zeilmaker
in de Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden.
Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Café: The Hype. 23.00
uur. Toegang gratis.

Zondag 6 januari
Postzegelbeurs Vereniging Santpoort: van 10.00 tot 16.00 uur in
Polderhuis, Vestingplein, Velserbroe
Toegang gratis.
Kersttentoonstelling in Museum-
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boerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot
18.00 uur.
Nieuwjaarsconcert IJmuider Harmonie en Bel Canto in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Velsen. Aanvang 12.00 uur.
‘Hout uitslepen met paarden’ in
het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Van 12.00 tot 16.00 uur bij ingang Koevlak, tegenover de Zandwaaier.
Optreden Backstage bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg in Velsen-Zuid. Van 13.00 tot 15.00 uur.
Verzamelaarsbeurs
in
Dienstencentrum, Laan van Berlijn in
Schalkwijk. Van 13.00 tot 16.00 uur.
Nieuwjaarswandeling.
Excursie start om 13.00 uur vanaf ingang
Duin en Kruidberg. Kosten 2,50,
kinderen/65+ 1,50. Aanmelden via
www.npzk.nl of 023-5411129. Om
14.00 uur de maandelijkse rondleiding over Landgoed Elswout. Kosten 2,50, 1,50 kinderen/65+. Aanmelden is niet nodig. Excursie gaat
altijd door.
Opening expositie Ampzinggenootschap. 14.00 uur door raadslid Cees de Vries. Kunstencentrum
Westkolk 4 in Spaarndam. Vanaf 17.00 uur is er een muzikaal optreden in Café Spaarndam aan de
Westkolk 8.
Salsa Station Haarlem, Perron
3a, wachtkamer 2e klasse. 14.00 tot
20.00 uur. Om 14.00 uur een gratis
proefles Salsa. Toegang gratis.
Café Spaarndam, Westkolk 8:
Opening expositie Eric J. Coolen,
Henk Breen en Henny Leeflang om
14.00 uur. Met muziek van Ampzinggenootschap om 17.00 uur.
Nieuwjaarscafé Groen Links
Haarlem in het Patronaat. Van 15.30
tot 17.00 uur. Toegang gratis.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Willie
en het wilde konijn. Jeugdfilm vanaf 3 jaar. 14.15: Sicko. 15.45: De drie
musketiers. Jeugdfilm vanaf 6 jaar.
16.00: Springende Spruiten Disco.
Jeugdevenement, alle leeftijden.
16.45: Manufactring Dissent? Uncovering Michael Moore. 19.00: Atonement. 19.15: Voleurs de Chevaux.
21.15: Sicko. 21.30: Ben X.
Wings Ensemble & verteller Iwan
Dam (jeugdvoorstelling) in de kleine
zaal van de Philharmonie Haarlem.
Aanvang 14.30 uur.
Srdan Kekanovic te gast in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Toneelschuur Haarlem: 15.00 uur:
Murph! Jeugdvoorstelling vanaf 4
jaar. 16.00 uur: Springende Spruiten
Disco. Jeugdevenement, alle leeftijden.
Zeewegbar IJmuiden: 8-mansformatie Sjans. Aanvang 17.00 uur.
www.zeewegbar.nl
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. Foyerconcert Nepstars.
Aanvang 17.00 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. ‘See You in Vegas’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Café: Goesting. Aanvang 21.30 uur. Toegang gratis.

Maandag 7 januari
Van 09.00 tot 16.30 uur staat Automarkt in IJmuiden voor een actie
Ruit Repareren/Kenteken Graveren
op de parkeerplaats van het Velserduinplein achter de Hema in IJmuiden.
Informatieavond opleiding apothekersassistent bij ROC Nova College, Schoterstraat 4 Haarlem. 17.00
tot 19.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Atonement. 19.15: Metal: A Headbanger’s
Journey Movie Zone. 21.15: Voleurs
de Chevaux. 21.30: Ben X.

Dinsdag 8 januari
Inloopochtend voor rugpatiënten
in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Van 10.30 tot 12.30 uur.
Literaire leeskring in de bibliotheek Velsen, Dudokplein 16 IJmuiden. Aanvang 14.30 uur. Kosten
10,Alzheimer Café in Bibliotheek
Velsen, Dudokplein, IJmuiden: inloop vanaf 19.00 tot 21.00 uur.
Nieuwjaarsreceptie Democraten
66 in Café Middeloo in Driehuis. Van
19.30 tot 21.30 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Atonement. 19.15: Voleurs de Chevau.
21.15: Sicko. 21.30: Ben X.
Informatieavond over alcoholverslaving bij de Brijder Verslavingszorg, Spaarne 106 Haarlem. 19.30
tot 22.00 uur. Vervolg op 15 januari.
Stadsschouwburg Velsen: Fame
met Jim en Kim-Lian. Voorstelling is
inmiddels uitverkocht.
Het Debuut in de kleine zaal van
de Philharmonie Haarlem. Aanvang
20.15 uur.

21.30: Ben X.
Jamsessie in de Halve Maan, Hagelingerweg Santpoort-Noord. Van
20.00 tot 23.00 uur. Toegang gratis.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Rococo. 20.30 uur: Gods wachtkamer, try-out.
Praatprogramma De Broodkast
van Haarlem 105 RTV en het Ampzing Genootschap in het Candle Theater, Bakenesserstraat 11 in
Haarlem. Toegang gratis. Aanvang
20.00 uur.
Nieuwjaars salsaparty Salsamotion Zandvoort, strandpaviljoen Take
Five, Boulevard Paulus Loot 5 Zandvoort aan Zee. 20.00 tot 24.00 uur.
Gratis proefles om 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Laatste theaterprogramma ‘Ruïnes’ van
Hans Dorrestijn. Aanvang 20.15 uur.
Sara Kroos in de kleine zaal van
de Philharmonie Haarlem. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. ‘See You in Vegas’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 10 januari
VrouwenNetwerk NVVH: muziekmiddag met Cock Zwanenburg.
Vanaf 14.00 uur in de Abeel, Abelenstraat 1, IJmuiden. Entree leden
1,50, introducees 2 euro.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Ben
X. 19.15: Sicko. 21.00: Atonement.
21.45:
Manufacturing
Dissent:
Uncovering Michael Moore.
Zang en muziek in de Dorpskerk,
Burg. Enschedélaan 65 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur. Toegang
4,- incl. koffie of thee.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Rococo. 20.30 uur: Gods wachtkamer, try-out.
Stadsschouwburg Velsen: Comedy-thriller ‘Arsenicum en oude kant’.
Aanvang 20.15 uur. Voorstelling is
inmiddels uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. Golden Palace speelt ‘Dolores’. Aanang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Dommelsch zaal:
Hendirck-Jan de Stuntman. Voorstelling: Happy 2012. Aanvang 21.00
uur. Toegang 15,-.

Postzegelbeurs
Velserbroek - Op zondag 6 januari
organiseert de Postzegelvereniging
Santpoort weer haar halfjaarlijkse
postzegelbeurs. Deze wordt gehouden in het Polderhuis, Vestingplein,
Velserbroek. Vanaf 10.00 uur tot
16.00 uur kan men hier terecht voor
alles wat met postzegels te maken
heeft. Ruiltafels zijn aanwezig, de
toegang is gratis en er is voldoende
parkeergelegenheid. Voor inlichtingen kunt u bellen 023-5382274. Iedereen is van harte welkom.

Wijkertunnel
afgesloten na
verkeersongeval
Velsen - De Oostbuis van de Wijkertunnel (rijrichting Alkmaar) is
op Kerstavond vanaf 18.05 uur gedurende enkele uren gesloten geweest voor het verkeer, na een aanrijding tussen een personenauto en
een vrachtwagen. De bestuurder
van de personenauto, een 23-jarige man uit Sint Maartensvlotbrug,
raakte na de aanrijding gewond en
hij werd door een ambulance naar
het ziekenhuis vervoerd. De afdeling Verkeersondersteuning heeft
een onderzoek in gesteld naar de
toedracht van de aanrijding.

Vuurwerkoverlast
Regio - Bij de politie zijn het afgelopen weekeinde vele tientallen meldingen binnengekomen van vuurwerkoverlast. In de regio hebben
politiemensen intensief gesurveilleerd om deze overlast zo veel mogelijk te beperken. Er zijn in totaal
113 jongens aangehouden voor het
afsteken van vuurwerk. Ze variëren
in leeftijd van 10 tot 23 jaar. Van hen
werden er 47 in Haarlem aangehouden, 28 in IJmuiden en 13 in Hoofddorp. De betrokken politiemensen
hebben zo veel mogelijk de ouders
van de jongetjes in kennis gesteld.
Vele honderden stuks vuurwerk zijn
in beslag genomen en vernietigd.

Gratis concert The Hype

Haarlem - Wereldbestormers zijn het, de Rob Acda Award winnaars The
Hype. Onlangs nog zeer gewaardeerde support bij Moke in een uitverkocht
huis. Maar zaterdag 5 januari zelfstandig in een intieme setting in het cafe
van Patronaat. Waar hebben deze jonge honden hun inspiratie vandaan gehaald? Dat zijn mooie zaken om tijdens een dj-set uit te zoeken & te laten
horen. Aanvang 23.00 uur, toegang gratis.

Alzheimer Café
IJmuiden - Het Alzheimer Café
voorziet in een duidelijke behoefte
voor mensen die direct of indirect
betrokken zijn bij mensen met de
ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie. Het uitwisselen
van ervaringen, het herkennen van
de problemen en het naar buiten
komen met de problematiek, zijn facetten die tijdens een Alzheimer Cafe aan de orde kunnen komen. Er
wordt een thema besproken, daarnaast is er de gelegenheid om vragen te stellen, te luisteren, maar ook
voor het maken van contacten en/
of om een afspraak te maken voor
meer persoonlijk contact en ondersteuning.

Het eerstvolgende Alzheimer Cafe
is op dinsdag 8 januari in IJmuiden,
in de Centrale Bibliotheek , Dudokplein 16, van 19.00-21.00 uur Het
onderwerp is: diagnose dementie
….en dan? Hoe ga je om met gedragsproblemen en op welke wijze
worden de directe omstanders ondersteund?
Wilt u er meer over weten bezoekt u
dan het Alzheimer Cafe. Veel van uw
vragen zullen beantwoord worden!
Voor meer informatie kunt u terecht
op www.geheugenproblemen-middenkennemerland.nl of rechtstreeks
met de telefoon van het Alzheimer
Café: 06-33631872.

Ondersteuning op maat
in elk gezin
Haarlem - Bij de ZorgSpecialist, op
het gebied van thuiszorg een bekende naam in de regio, breiden
de mogelijkheden voor ondersteuning aan kinderen met een verstandelijke beperking of een stoornis in
het autistisch spectrum zich steeds
meer uit. Directeur Esther Vink vertelt: ,,Al enige tijd bieden wij ondersteuning in gezinnen waar onze begeleiding ervoor zorgt dat een gezin
weer goed kan gaan functioneren.
Ouders die bij ons aankloppen zijn
vaak ten einde raad. Door onze begeleiding komt er weer structuur in
hun dagelijks leven. Voor broertjes
en zusjes is er ook weer aandacht
en ouders komen zelf op adem.’’
Cliëntenmanager en verpleegkundige Yvonne Loogman vult aan:
,,Juist voor deze kwetsbare kinderen
en belaste gezinnen is de inzet van
deskundige medewerkers erg belangrijk. Daarom besteden wij veel
aandacht aan training en coaching
van onze medewerkers.’’
Collega Nicole van Werkhoven vertelt over een gezin waar een medewerkster van de ZorgSpecialist er
wekelijks op uit gaat met een meis-

je met een autismestoornis. De gezinssituatie stond onder druk omdat
de moeder door het begeleiden van
haar dochter zelf geïsoleerd raakte.
De dochter raakte het contact met
de buitenwereld kwijt.
Door de begeleiding van de
ZorgSpecialist is deze cirkel doorbroken.
De moeder kan door de wekelijkse
steun haar zorgtaken weer aan en
de dochter maakt onder begeleiding voortgang in haar contacten
met andere kinderen.
De ZorgSpecialist werkt samen met
verwijzende instanties zoals huisartsen en MEE. Op het gebied van
het PersoonsGebonden Budget
is er binnen de afdeling ‘de PGBZorgspecialist’ veel kennis en ervaring in het aanvragen en beheren
van een PersoonGebonden Budget.
De ZorgSpecialist is via telefoon en
mail te bereiken. Daarnaast staat de
deur altijd open en de koffie klaar
voor iedereen die informatie over de
verschillende mogelijkheden wenst.
Website: www.dezorgspecialist.nl.
E-mail:
info@dezorgspecialist.nl.
Tel.: 023 -5100200.

Jong en oud gaat het water in tijdens de nieuwjaarsduik

Nieuwe jaar fris van start
IJmuiden aan Zee – Maar liefst
365 deelnemers deden dinsdag onder grote publieke belangstelling
mee aan de 24e nieuwjaarsduik, georganiseerd door paviljoen Noordzee in samenwerking met de IJmuider Reddingmaatschappij.
Een record aantal. Het was wel eens
kouder tijdens de nieuwjaarsduik.
Er stond geen wind, de temperatuur
was vier graden, die van het zeewater zes graden. Maaike Snoek en Daniël Snijders uit Velsen-Zuid zoeken
naar de Watervrienden, waarmee ze
samen gaan duiken. Ze doen voor
het eerst mee en op de vraag, of
hij zich voorbereid heeft, antwoordt
Daniël: ,,Ik heb mijn zwembroek
meegenomen.’’ Rosanne Slagboom
(12) en Roos Guijt uit IJmuiden doen
ook voor het eerst mee. ,,Het lijkt me
wel kicken’’, zegt Rosanne stoer. De
meiden staan zich gewoon buiten,
voor de deur van Noordzee, om te
kleden. De badkleding hadden zij al
onder hun kleren aan. Anderen kleden zich om bij de IJmuider Reddingbrigade, die de deelnemers in
busjes naar de vloedlijn brengt. Daar
staat een grote tent, waar alle deelnemers verzamelen. Lisanne Goedhart van de IJmuider Reddingbri-

gade staat hier paraat, samen met
vrijwilligers van het Rode Kruis. ,,Wij
vangen mensen op die onderkoeld
raken. Gelukkig zijn we nog nooit
nodig geweest, ik denk ook niet dat
dit vandaag gaat gebeuren’’, vertelt
Lisanne. ,,Er staan zes mensen van
ons in speciale pakken in zee, om
eventueel mensen op te vangen die
bijvoorbeeld kramp krijgen.’’
Dan wordt er afgeteld en de groep
rent de zee in. Al snel komen de eerste duikers weer terug. Roos heeft
blauwe benen van de kou, Rosanne viel het mee: ,,Ik had gedacht dat
het kouder zou zijn.’’ Sandra Kamerbeek uit IJmuiden deed samen met
dochter Deborah en vriend Tim mee.
,,Het leek me wel een frisse start van
het nieuwe jaar’’, zegt ze. ,,Ik voel alleen mijn voeten haast niet meer.’’
,,Je haar is nog droog, je bent niet
eens kopje onder geweest’’, roept
Tim. Twee mannen komen uit het
water lopen. Dan zegt de één tegen de ander: ,,Zullen we nog een
keer?’’ De twee draaien zich om en
rennen opnieuw het water in. Maar
de meeste deelnemers gaan naar
paviljoen Noordzee, waar de warme
erwtensoep en de Glühwein voor ze
klaar staan. (Carla Zwart)

Dick Bos uit IJmuiden staat te wachten tot 13.00 uur en hij de nieuwjaarsduik
in IJmuiden kan nemen (foto: Maureen Bos)

Woensdag 9 januari
Inloopmidag voor Parkinsonpatiënten in het Spaarne Ziekenhuis
Hoofddorp. Tussen 14.00 en 15.00
uur.
Filmschuur Haarlem: 14.15: Voleurs
de Chevaux. 14.30: Willie en het wilde konijn. Jeugdfilm vanaf 3 jaar.
16.30: Atonement. 16.45: Manufacturing Dissent: Uncovering Michael
Moore. 19.00: Atonement. 19.15:
Voleurs de Chevaux. 21.15: Sicko.

Yvonne Loogman en Nicole van Werkhoven, cliëntenmanagers van de ZorgSpecialist, plannen en begeleiden de zorg en ondersteuning in gezinnen

Nog even kerst in Driehuis
Driehuis - Het was niet echt witte Kerst dit jaar, maar vlak voor Kerst was
het nog even ijskoud, met ijspret en al. En de levende kerststal in Driehuis
droeg enorm bij tot het echte kerstgevoel in dit sfeervolle dorp. De warme
dieren, de dierengeluiden en alle kinderen en ouders die ze aantrokken
maakten het extra gezellig op straat, waar het toch nog druk werd met alle
kerstboodschappen die moesten worden gedaan.
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Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567250
info@velsen.nl / www.velsen.nl

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

bij de collegeleden om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie.

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

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar en projecten
Grote Buitendijk, Centrumplan, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord, kunt u
zich wenden tot
wethouder AnneMieke Korf,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 55.

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de
afspraken- en infolijn van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23.
Bouw- en Woningtoezicht
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:
do 18.00 - 20.00 uur:

vrije inloop
vrije inloop.

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Telefoon (0255) 56 73 22, fax (0255) 56 76 97
Kadaster- en Wkpb-balie
Alleen op afspraak: tel. (0255) 56 73 97
De kadaster- en Wkpb-balie is er voor:
- informatie uit het door het Kadaster bijgehouden openbaar register
van onroerende zaken (kadastrale percelen) en de daarop gevestigde
rechten
- informatie over het al dan niet aanwezig zijn van publiekrechtelijke
beperkingen op een kadastraal perceel of een gedeelte daarvan.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 78 50
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden):
voor een afspraak, tel. (0255) 56 78 50
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur
voor inhoudelijke vragen, tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur:
uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid, openbaar vervoer,
Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, jeugdbeleid/jeugdzorg en projecten Beeckestijn en Kustvisie, kunt u zich wenden tot
wethouder Annette Baerveldt,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 73 08.
- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, vergunningenbeleid,
openbare werken, verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg,
water, strandzaken waaronder strandhuisjes, bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning, kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 47.
- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken,
Geo-informatie, milieu en project Forteiland, kunt u zich wenden tot
wethouder Carel Ockeloen,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 74 01.
- Wet maatschappelijke ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid,
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid, UMTS-masten
en projecten KG-terrein, Groot Helmduin, kunt u zich wenden tot
wethouder Margo Bokking,
secretariaat telefoonnummer (0255) 56 73 07,
Indeling wijkwethouders
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

INSPRAAK LANDSCHAPPELIJKE EN ECOLOGISCHE
VISIE DE BIEZEN E.O.

berging tot woonkeuken met dakterras (Daltonstraat 2
en 4)
BP-374-2007 Staalstraat 42 te Velsen-Noord; het veranderen van de
voorgevel van 2 bedrijfsunits (nrs. 42 en 44)
BP-375-2007 Wijkermeerweg 1 te Velsen-Noord; het vernieuwen van
omheining kinderboederij
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-360-2007 Louise de Colignylaan 1 te Santpoort-Zuid; het veranderen
van de voorgevel van een woning
BL-361-2007 Amsterdamseweg 41 te Velsen-Zuid; het oprichten van
een carport
BL-362-2007 Liniepad 45 te Velserbroek; het plaatsen van een berging
BL-363-2007 Lepelblad 44 te Velserbroek; het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
BL-364-2007 Wijnoldy Daniëlslaan 9 te Santpoort-Zuid; het veranderen
en vergroten van een woning met een uitbouw (achterzijde)
BL-365-2007 Stelling 43 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een schaftkeet en twee bergingen
BL-366-2007 Spanjaardsberglaan 9 te Santpoort-Noord; het veranderen
en vergroten van een woning met een erker (voorzijde)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP VRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 19
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BL-248-2007 Brederoodseweg 98 te Santpoort-Zuid; het oprichten van
een garage
BL-325-2007 Valeriuslaan 52 te Driehuis; het oprichten van een garage
BP-29-2007 Zeeweg 331 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning met een uitbouw en een kelder
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden)
gedurende zes weken ter inzage van 4 januari t/m 15 februari 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERP VRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 17

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

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

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens
vrijstelling ex art. 17 WRO te verlenen voor:
BP-305-2007 Burgemeester Rambonnetln 2 te IJmuiden; het plaatsen
van een portocabin (tijdelijk)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden)
gedurende zes weken ter inzage van 4 januari t/m 15 februari 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen voor gehandicapten en hulp
bij het huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties

Wilt u de visie inzien?
De visie ligt met ingang van vrijdag 21 december 2007 gedurende
6 weken voor eenieder ter inzage op de volgende locaties:
1. bij de klantenservice in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
De receptie is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00
tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur;
2. bij de centrale bibliotheek te IJmuiden, gedurende de gebruikelijke
openingstijden;
3. bij het dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 te Santpoort-Noord,
gedurende de gebruikelijke openingstijden.

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)

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

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Burgemeester
Voor vragen over handhaving, personeel en organisatie, openbare orde,
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burgerzaken, mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert.
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester terecht om
te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij
zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van de burgemeester, telefoon (0255) 56 72 48.
Wekelijks spreekuur wethouders
De wethouders van de gemeente Velsen houden wekelijks een spreekuur.
Belangstellenden kunnen elke woensdag tussen 08.30 en 09.30 uur terecht

Gevonden:
iant damesfiets, lage instap, rokzadel, extra vering, zwarte fietstassen,
op slot.
Tel: 023-5384396

Te koop:
Gamecube + controler, memorystik + 2 spellen 55,, Wifi USB connector 20,, omafiets, nog met garantie 75,-. Tel: 023-5393297

Dé Taxatiespecialist
voor woningen én bedrijfspanden

Joop van Vierzen
Register-Makelaar / Taxateur o.z.
Bezoek onze website: www.joopvanvierzen.nl

Lid VBO

Tel: 0255 530689
Mobiel: 06 53535330
E-mail: info@joopvanvierzen.nl

Voor snacks, plates,
div. verse broodjes en catering
TeVens bezorgen Voor bedrijVen
open: ma. t/m vrij. 7.00-19.00 uur, zat. 8.30-18.00 uur

Inspraakreacties kunnen door eenieder schriftelijk worden ingediend
vanaf 21 december 2007 tot en met 1 februari 2008. De reacties kunt u
onder vermelding van ‘De Biezen’ richten aan Burgemeester en
Wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
Inloopbijeenkomst en informatieve fietstocht door het gebied
Op 17 januari 2008 wordt van 16.30 tot 20.00 uur een inloopmiddag/
avond gehouden. Deze inloopbijeenkomst vindt plaats in ‘Dorpshuis
Het Terras’, Roos en Beeklaan 2 te Santpoort-Noord. Ook tijdens deze
bijeenkomst kunnen reacties worden ingediend.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst wordt op zaterdag 12 januari 2008
van 10.30 tot 12.30 uur een informatieve fietstocht door het gebied
georganiseerd. Vertrek en aankomst bij ‘Dorpshuis Het Terras’. Het aantal
deelnemers aan de fietstocht is beperkt. Deelname vindt plaats naar
volgorde van aanmelding. U kunt zich aanmelden voor deze fietstocht bij
Marion Cornet, telefoon (0255) 56 77 41 of per mail mcornet@velsen.nl.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-373-2007 Daltonstraat 4 te IJmuiden; het veranderen van een garage/

Te koop:
Tinnen koffiekan m. kraantje op onderbakje m. oliepit, edelin, bankatiel tot
hoogte ± 37 cm 75,-.
Tel: 023-5380713
Te koop:
Berenlamp geel 4,-, maxi cosi, d. bl. 20,-, loopstoeltje 5,, mooie donkere houten
commode 200,-, broodrooster 4,-.
Tel: 023-5383157
* Aangeboden:
Stucadoor nodig?
Bel M. van Lienden
Tel.06-40811296

loodgieter
gas- en
waterfitter
dakbedekkingen
cv-installaties
al uw sanitair

Trawlerkade 115 IJmuiden

0255 - 521 660

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

p.c. De sMIt B.V.
Lid van

Ger.neto
Doustraat
U
-V40ni

Gerard Doustraat 40
1971 XM IJmuiden
Telefoon: 511282/530795

Verkeersschoolpost.nl

5B6=98=B;
2 intakelessen
voor % 60,theorielessen

% 5,- per les
Alle theorie examens
kunnen via de rijschool
geboekt worden.
tel. 0255-536917

www.verkeersschoolpost.nl
Zuiderkruisstraat 62, iJmuiden

Alle glassoorten

o.a. glasdeuren en -wanden

Willem Rolvink
GLAS

Kennemerlaan 222, 1972 EV IJmuiden
Tel. 0255-520118, Mobiel 0651-380509, Fax. 0255-526423

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestemmingsplanregels, het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van
een vrijstellingsprocedure, de stukken liggen bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering van 4 januari t/m 18 januari 2008 ter inzage.
BL-264-2007 Banjaertstraat 10 te Velsen-Noord; het oprichten van
een berging
BP-316-2007 Van Wassenaerstraat 41 te IJmuiden; het veranderen en
vergroten van een woning met een dakopbouw
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publicatie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-314-2007 Betsy Perkstraat 12 te Velserbroek; het plaatsen van
3 dakkapellen (voor- en achtergevel)
BL-353-2007 Linie 35 te Velserbroek; het legaliseren van een berging
en een houtopslag
BP-306-2007 De Savornin Lohmanlaan 18 te Velsen-Zuid; het veranderen en vergroten van een woning (begane grond
en 1e verdieping)
BP-310-2007 Duin- en Kruidbergerweg 60 te Santpoort-Noord; het
veranderen van de aanbouw van hotel Duin en Kruidberg
BP-322-2007 Duin- en Kruidbergerweg 1 te Driehuis; het veranderen
van een activiteitengebouw
BP-342-2007 Vissershavenstraat 35A te IJmuiden; verplaatsen van een
gedeelte van de erfafscheiding
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van
Burgemeester en wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

Te koop:
Oude hand naaimachine, Singer met houten kap.
25,-. Tel: 0255-532512
Te koop:
Dwergkonijntje zwart/grijs
Teddy Widder. Erg lief en tam
ras, lief voorkinderen, 8 weken oud 25,-. Tel: 0255-577494
Te koop:
Verhuisdozen a 1,. Tel: 0255-522135
Verloren:
Gouden armband. Hele hoge beloning, hoger als de
waarde. Tel: 0255-527791
Verloren:
Trouwring, inscriptie Rne 1209-2003, eerlijke vinder wordt
beloond. Tel: 023-5343297
Te koop:
Tweeling kinderwandelwagen + zonnekl. 40,-, brede strijkplank 10,-, Samsonite koffer 25,-, stretcher +
hoes 15,-. Tel: 023-5271991
Te koop:
Haardstel 5,-. Tel: 023-5331598
Te koop:
Platte wagen 20,-, 37 schilderijen 20,-, 200 l s platen 25,-, 2 stoelen en 2 schilderijen van A. Pieck, samen 50,-. Tel: 023-5274667

Te koop:
18 Originele Disney videobanden o.a. Assepoester, Belle en
het beest, Robin Hood etc. Samen voor 25,-. Tel: 023-5377019
Te koop:
Teak houten kast 1,5 jaar oud,
als nieuw, weens overcompleet 200,-. Tel: 023-5389886

Te koop:
Slijpmachine 17,50, langlaufski’s, 2 m. 95,-, + 1.40 m. 55,- incl. stokken, langlaufhanschoenen 15,-. Tel: 023-5389078
Te koop:
Eumig stommefilm projector voor alle 8 mm formaten 50,-. Tel: 023-5380954

Diverse onderhoudsartikelen op voorraad

APK KeurinGen
APK + roetmeting voor diesel

` 35,` 50,-

onderhoud en
reparatie van
alle merken
Ampèrestraat 27a iJmuiden
Tel. 0255-540321 Fax. 0255-540432
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Receptie
Democraten 66

Driehuis - Dinsdag 8 januari organiseert Democraten 66 Velsen een
nieuwjaarsreceptie voor de burgers
van Velsen. U bent van harte uitgenodigd om samen met wethouder
Annette Baerveldt, fractie en bestuur het glas te heffen op een gezond en gelukkig 2008! Democraten
66 Velsen zou het zeer op prijs stellen om kennis met u te maken. De
receptie wordt gehouden van 19.30
tot 21.30 uur in cafe Middeloo, Driehuizerkerkweg 71 in Driehuis. Meer
informatie over de partij en de receptie kunt u vinden op internet:
www.d66velsen.nl
Op de foto vanaf links: de Duitse jongen Heinz, Cees Verschoor, Alinda Broek,
Lisa Duijnen, Liliane Rolvink, Tanita Letema en Marieke Meens uit Havoklas
2E

Weihnachtsmärkte in
Münster als leerplek
Driehuis - ‘Was ist gute musik?’ Met
handen en voetenwerk proberen de
leerlingen van het Ichthus College
in Münster opdrachten te maken.
‘Meneer Verschoor hoe zeg je in het
Duits Top 40? Wilt u het vragen?’
Techniekleraar Cees Verschoor probeert in zijn beste Duits de leerlingen te helpen om een Duitse leeftijdsgenoot te interviewen.
Vorige week woensdag en donderdag vetrokken leerlingen van de
tweede klassen Havo/VWO van het
Ichthuscollege in de vroege morgen
onder begeleiding van een team docenten richting Münster in Duitsland. Na een lange busreis was iedereen er klaar voor om zijn ervaringen tijdens de Duitse lessen hier in
de praktijk te brengen.
In groepjes van vier gingen de leerlingen bepakt met plattegrond, opdrachten en ‘viel spas’ op pad.
Münster is een prachtige stad gehuld in de kerstsfeer.
Vijf traditionele kerstmarkten die
rondom de Dom waren gestationeerd, zijn het decor voor de opdrachten en interviews met de
‘Deutsche leute’. De opdrachten bestonden onder andere uit:
Welk monument staat midden op
het pleintje? Wanneer is de Dom

gebouwd? Wie hebben er in de kooi
die buiten aan de kerk hangt gezeten? enzovoort enzovoort.
Een groepje jongens staat druk te
praten op het Lambertiplein. Raul
mocht voor de tweede keer mee
naar Münster. ,,Ik weet nog precies
de weg dus voor ons was het heel
makkelijk. We moeten alleen nog
een interview doen met een leeftijdsgenoot, maar we hebben thuis
al vragen gemaakt.’’ Gauw lopen ze
richting een Duitse jongen om een
interview af te nemen. Of ze echt
veel Duits gepraat hebben? ,,Jaa”,
antwoorden ze lachend in koor, ,,net
nog in de McDonalds.”
’s Middags tijdens de verzameling
bij de Dom blijkt dat de Duitse taal
nog best lastig is. Quinten Nijenhuis:
,,Sommige Duitse jongeren snapte onze vragen niet. We gebruikten
vragen uit het boek, maar gelukkig
snapten de ouderen ons wel.”
Op de terugreis werd er terug gekwebbeld. De belevenissen in Münster hebben indruk gemaakt op de
Havo/VWO-ers.
Al met al was het een leerzame en
fantastische belevenis waar iedereen nog lang aan terug zal denken
tijdens de Duitse lessen in de klas.
(Paulien Verschoor)

Muziek
bij NVVH

IJmuiden - Donderdag 10 januari er bij de N.V.V.H. Vrouwen Netwerk in de Abeel een gezellige muziekmiddag met medewerking van
Cock Zwanenburg. De aanvang is
om 14.00 uur. U vindt de Abeel aan
Abelenstraat 1 in IJmuiden. Leden
betalen 1,50 euro, voor introducees
bedraagt de entree 2 euro, inclusief
koffie of thee.

Klaverjasclub
IJmuiden - De klaverjascommissie
van StormvogelsTelstar hoopt u vrijdag 4 januari weer te mogen ontvangen in de kantine van StormvogelsTelstar aan de Zuiderkruisstraat
72 te IJmuiden, aanvang om 20.00
uur. Wilt u meer weten bel dan naar
telefoonnummer 0255-513826 of
06-34040940 of mail hj.retz@quicknet.nl

Winkeldievegge
aangehouden
IJmuiden - Personeel van een drogisterij aan het Zeewijkplein betrapte zondag 23 december rond 13.30
uur een 31-jarige vrouw uit IJmuiden op de diefstal van enkele goederen uit de winkel. De verdachte is
aangehouden en overgedragen aan
de politie. Omdat de vrouw heeft samen gewerkt met één of twee andere vrouwen was ze niet meer in het
bezit van de gestolen spullen. Aan
het bureau bleek dat de vrouw gezocht werd door de vreemdelingenpolitie en dat ze nog een straf moest
uitzitten van 42 dagen. Ze ontkende
de diefstal maar is toch ingesloten.

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met: 0900-8212230 of 0205709595. 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 ondersteuning bij verzorging van
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 0651174089.
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, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstijden van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht,
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaarneming wordt vervolgens, uitsluitend voor
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00
uur, op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag
vanaf 10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220
in Velserbroek, tel. 023-5201212.
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. 84 (1e etage, ingang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openingstijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website:
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 0654743440.
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@rpcpam.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575, email: 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. 9.0016.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken
en informatie telefonisch bereikbaar via 0255519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE NoordWest en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden:
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudokweg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u
terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ
Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de
huisarts.

Pianorecital en ballades
in ‘t Mosterdzaadje

Zaterdag vindt het zevende Schollegala plaats

Zevende Schollegala
in Cross Road Hall

IJmuiden - Op 5 januari geeft
dweilgroep de Schollekoppen uit
IJmuiden alweer voor de zevende
keer zijn bekende Schollegala. Uiteraard zal dit, voor vele carnavallisten bekende en graag bezochte,
feest weer worden gegeven in de
Cross Road Hall aan de Kromhoutstraat 44 in IJmuiden.
Ook dit jaar hebben we weer vele
carnavalsverenigingen op bezoek.
Ze komen onder andere uit Arnhem, Duiven, Ede, Utrecht, Nieuwegein, Soest, Amersfoort, Hoofddorp, Zaandam, Landsmeer, Castricum, Amsterdam en Haarlem. Uiter-

aard is de entree op deze avond vrij,
wel dien je een goed humeur mee
te nemen.
Het feest zal muzikaal worden opgeluisterd door boerenkapel de Jolige Geiten uit Haarlem, Drive-inn
Galaxy uit Arnhem en de IJmuidense zanger Cock Zwanenburg.
Zoals voorgaande jaren zal ook dit
7e Schollegala weer een bijdrage leveren aan een goed en gezellig carnavalsseizoen.
Op deze avond zullen er vele foto’s
worden gemaakt, die de volgende
dag op www.schollekoppen.nl zijn
terug te vinden.

Ingezonden brief
Dief steelt fiets
van drukke postbode
Sinds eind november werk ik twee
dagen per week als postbezorger bij TNT. Tijdens het lopen van
de middagwijk is mijn fiets vorige
week maandag rond 15.45 uur gestolen vanaf een plek aan de Van
Dalenlaan in Santpoort-Zuid.
Inderdaad, mijn vervoermiddel
stond toen niet op slot... De dader heeft mij vermoedelijk al eerder
geobserveerd en in enkele seconden tijd zijn of haar slag geslagen.
Het is ook een koud kunstje: even
de TNT-tassen van de bagagedrager tillen en wegfietsen. Helaas had
géén van de overburen bij wie ik
aanbelde iets van de diefstal gezien. Eén van hen leende mij gelukkig een fiets om mijn ronde - ik was
amper halverwege - te kunnen voltooien. Ter toelichting: tijdens een

rondje zet je je fiets wel zeven, acht
keer op een andere plek. Meestal
zet je dat rijwiel wel op slot - met
name als je er geen zicht op kunt
houden - maar het komt ook wel
voor dat je (te) veel haast hebt. Bijvoorbeeld omdat bundels met tientallen kerstkaarten, gewone post en
stapels bedrijfsfolders je aandacht
opeisen. En zoals een bewoonster
daar als schrale troost voor mij opmerkte: ‘Ik heb nog nooit een postbode gezien die zijn fiets op slot
zette’.
Tenslotte: het gaat om een Sparta-damesfiets in zeer goede staat,
donkerblauw, vier versnellingen.
Van de diefstal heb ik op eerste
kerstdag elektronisch aangifte gedaan.
Naam en adres bij redactie bekend

Santpoort-Noord - Vrijdag 4 januari om 20.15 uur is de pianist Frederic Voorn te gast in ’t Mosterdzaadje.
Voor deze programmamaker van radio 4 is het lang geleden dat hij in ’t
Mosterdzaadje concert gaf. Hij gaat
uitvoeren werk van Bach, Brahms,
Beethoven Debussy en Voorn.
Frederic Voorn opent het concert
met twee Preludes en Fuga’s uit Das
Wohltemperierte Klavier van Bach,
de bijbel van het klavier. Twee totaal
van elkaar verschillende stukken.
De eerste introvert en de ander virtuoos en naar buiten gericht.
Daarna Intermezzi opus 117 van
Brahms. Na 13 jaar van pianostilte keert Brahms in 1892 nog eenmaal terug naar dit instrument. De
intermezzi zijn intiem van aard en
vormen het Duitse antwoord op de
in die tijd opkomende Franse impressionisme. Van Beethoven worden de bagatellen opus 126 uitgevoerd. Het laatste wat Beethoven
heeft geschreven. In deze zes bagatellen keert de componist terug naar
de eenvoud. Niets is moeilijker dan
grote muziek te schrijven met eenvoudige middelen.
Van Frederic Voorn zelf, zes stukken
die het best te omschrijven zijn als
filmmuziek, maar dan zonder film.
De beelden mag men er zelf bij bedenken.
Tot slot Claude Debussy en zijn Suite Bergamasque die in 1890 werd
gecomponeerd en behoort tot zijn
vroege impressionistische werk. Debussy grijpt hierin terug naar oude
vormen. Tussen Menuet en Passepied, twee oude dansen , staat het
beroemde Clair de Lune.
Frederic Voorn studeerde piano aan
de Conservatoria in Amsterdam en
Utrecht. In 1987 vervolgde hij zijn
studie in Londen en Moskou. Hij
maakte concertreizen als solist in
Europa, Rusland en de Verenigde
Staten. Van hem werd een CD gemaakt met de Sonates van Scarlatti. Thans is Frederic Voorn actief
als programmamaker op Radio 4 en
stelde meer dan 250 radioprogramma’s samen. Verder is hij publicist,
componist en koordirigent
Op zondag 6 januari om 15.00 uur is
Srdan Kekanovic te gast in ’t Mosterdzaadje. Met zijn hartverwarmende stem, zichzelf op gitaar begeleidend, brengt hij een combinatie van
Balkan ballades en Nederlandse liederen. Zang wisselt hij af met verhalen en anekdotes over zijn leven
in Nederland.
In de jaren ’90 vluchtte Srdan Ke-

kanovic uit zijn geboorteland Joegoslavië. Hij was daar beroepszanger en verbonden aan het operahuis
van Osijek. De eerste jaren in Nederland had hij geen behoefte aan
zingen en muziek maken, maar na
12 jaar heeft hij zijn oude professie
weer opgepakt.
De muziek die Srdan zingt noemt
men ‘Stara gradska pjesma’. Volksliederen die lang geleden in grote
steden zijn ontstaan. Een soort Balkan smartlappen die vooral gaan
over de liefde. Liefde die dus meestal niet beantwoord wordt of liefdes
die stuklopen. Veel verdriet en melancholie of zoals men daar zegt ‘Srce pati’. Ook Nederlandstalige liederen worden gezongen van onder
andere Boudewijn de Groot, Willem
Vermandere en Miel Cools.
Tussendoor vertelt hij zijn eigen verhaal; hoe hij naar Nederland is gekomen, over zijn ontmoetingen met
de Nederlanders en hun eigenaardigheden. Dit ‘Dank je wel’ concert
is een dankbetuiging aan de mogelijkheden die hem hier werden geboden en laat hij zien en beleven
wat hij er mee heeft kunnen bereiken. Zijn CD zal te koop worden
aangeboden. Zie ook www.srdan.
zingt.nl.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in
Santpoort-Noord, telefoon 0235378625. Vanaf een half uur voor
aanvang is de zaal open. Toegang
vrij, een bijdrage in de onkosten is
wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.nl
Srdan Kekanovic

Aan zijn schilderijen voegt Han van der Mijn soms luidkeels schreeuwende
creaturen toe

Expositie Han van der
Mijn in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - In januari exposeert Han van der Mijn (1957, woonachtig in Bloemendaal) zijn werken
in ’t Mosterdzaadje.
In zijn thema’s komen de jaren dat
hij als verpleegkundige heeft gewerkt steeds weer terug: de oppervlakte van de huid en de onderhuidse lagen, de verwonding, het nietzichtbare.

het kunnen aanschouwen, zo meent
hij.
Daarnaast is een leidend thema het
(Griekse) Koor, het collectieve geweten, de commentator.
Veel van wat wij in ons leven vanzelfsprekend vinden, is dat niet. Soms
zijn we zó gewend geraakt aan iets,
dat het anderen zijn die ons wijzen
op de onvolkomenheden ervan.

Aan elkaar zien wij een buitenkant,
het waarneembare. Maar alles wat
zich binnenin afspeelt blijft een gok:
is dat wat ik aan jou zie ook dat wat
jij wilt laten zien? Wat gebeurt er
met ons als we sterven? Waarom is
er die angst of juist die berusting?
Is er wel zoiets als een ziel en is die
schilderbaar?

Aan zijn schilderijen voegt Han van
der Mijn soms luidkeels schreeuwende creaturen toe, die ons berispen en van repliek dienen. Maar
er is geen geluid hoorbaar. Het is
niet voor niets dat de Engelse schilder Francis Bacon één van zijn grote voorbeelden is. Han van der Mijn
volgt de 5-jarige opleiding tot beeldend kunstenaar aan de Kunstacademie Haarlem en zal begin 2009
afstuderen. Hij werkt aan huis in een
eigen atelier.

Waar blijven al die kostbare gedachten? Is dood wel gewoon dood?
Het zijn niet direct vrolijk stemmende thema’s en de intensiteit waarmee ernaar wordt gezocht levert
vervreemdende beelden op met een
grote zeggingskracht, die niet altijd
eenvoudig te duiden zijn.
Het is echter vooral de taak van
de kunstenaar om het onzichtbare
zichtbaar te maken, opdat anderen

De tentoonstelling is voor en na afloop van de concerten te bezoeken.
Ook op afspraak met de kunstenaar
zelf. 023-5267842.Zie ook www.havandem.nl. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.
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Oppositiepartijen
verontrust over begroting
Velsen - De fracties van ChristenUnie, Velsen Lokaal, LGV en SP Velsen uiten in een brief hun verontrusting over de gemeentebegroting
voor het jaar 2008.
Bij de aanbieding van de begroting
werd gesteld dat de begroting voor
het komende jaar en daarop volgende jaren sluitend zou zijn. Tevens werd daarbij de conclusie getrokken dat, gezien de ogenschijnlijk sluitende meerjarenbegrotingen,
het preventieve toezicht van de Provincie niet meer aan de orde zou
zijn. Genoemde partijen maken zich
ernstig zorgen over deze uitlatingen omdat er meerdere aanwijzingen zijn dat deze beweringen deels
op vermoedelijk onjuiste feiten zijn
gebaseerd.
De cijfers over 2006 konden niet
worden gebruikt omdat deze niet
aan een nieuwe rubrieksindeling
zijn aangepast. De cijfers over 2007
(tot en met augustus) werden na de
begrotingscijfers 2008 opgeleverd
zodat deze niet ter vergelijking konden worden gebruikt. De cijfers van
de begroting 2007 bleken eveneens
onbruikbaar omdat deze zonder
toelichting in een gewijzigde vorm
werden gepresenteerd. De vragen
die hierover door partijen gesteld
zijn, zijn gedeeltelijk, niet of foutief
beantwoord.
Verder zijn er niet adequaat beant-

woorde vragen over de baten en
lasten, met opvoering van ruim 2
miljoen euro positief niet verklaard
resultaat, waarvan onduidelijke negatieve lasten ad 954.000 euro. Bij
de Algemene uitkering is geen rekening gehouden met de kortingsregeling ad 1,3 miljoen. In het bijlagenboek wordt bij de rubriek onderhanden werk onder de materiële
vaste activa vele miljoenen opgevoerd van reeds gerealiseerde zaken, waardoor de hierbij horende
afschrijvingslasten niet worden opgevoerd. Verder lijkt er sprake van
willekeur bij afschrijvingen en renteberekening bij de Materiële Vaste
Activa. Voorts is de 2 procent OZBkorting voor bedrijfspanden niet
structureel meerjarig meegenomen.
Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Volgens genoemde partijen zijn
nog veel opmerkingen en vragen
onbeantwoord gebleven.
Partijen verwachten dat ‘het woonwagenfiasco’ grote invloed zal hebben op de rekening van 2007 en de
begroting van het jaar 2008, maar
die is niet in de gepresenteerde versie meegenomen.
De fracties van ChristenUnie, Velsen Lokaal, LGV en SP Velsen verwachten van het college duidelijke
antwoorden, waarmee zij de burgers zonder terughoudendheid kunnen informeren over de feitelijke situatie.

De Wüstelaan in Santpoort (foto Thea Drogtrop)

WAAR KOMT DIE
NAAM VANDAAN?
Velsen kent een rijke historie. Op
sommige plaatsen is die rijkdom
nog duidelijk zichtbaar, maar
veel is in de loop der jaren verdwenen. Wat dikwijls overblijft
is de naam die voortleeft, veelal als straatnaam. In deze rubriek wordt de herkomst van die
namen toegelicht. Deze keer:
Wüstelaan in Santpoort, deel 1.
In de volgende aflevering het
tweede deel van de geschiedenis van deze geschiedrijke laan.
Santpoort - Vanuit de 17de eeuw
heeft de huidige Wüstelaan de
naam Heerenweg. Deze Heerenweg
was een onderdeel van een belangrijke noord-zuid verbindingsweg die
liep van Alkmaar naar Leiden. Deze noord-zuid verbindingsweg zal
een vroeg middeleeuwse oorsprong
hebben. De naam Heerenweg komen we ondermeer ook tegen in
Heiloo, Heemskerk, Lisse en Warmond. (In Velsen was er ook nog
een tweede Heerenweg, dit was de
huidige Velserenderlaan. Deze laten
we verder buiten beschouwing.) In
Velsen liep het tracé van de Heerenweg via de huidige Bloemendaalsestraatweg, Wüstelaan, Hoofdstraat,
Rijksweg en de Wijkerstraatweg.

Hans Dorrestein en Martin van Dijk

‘Ruïnes’ met pianist Martin van Dijk

Laatste theaterprogramma
Hans Dorrestijn in Velsen

Velsen - In zijn laatste grote avondvullende theaterprogramma ‘Ruïnes’, woensdag 9 januari om 20.15
uur geeft Hans Dorrestijn heel toepassselijk zijn humoristische visie
op bejaarden die op slinkse wijze
ons land hebben veroverd. ,,Oudjes
pikken door zielig te doen de beste
plaatsen in. Stagneren de economie
met hun getreuzel en getalm. En
verpesten het straatbeeld met hun
rollators. Ook in de natuur is niets
meer te beleven, want altijd is er wel
een oudje in beeld.” Daar wil humoristische mopperkont Hans Dorrestijn, die binnenkort zelf “een beetje

met pensioen” gaat, iets aan doen.
Met zijn podiummaat en muzikale
steun en toeverlaat Martin van Dijk
bezorgt Hans Dorrestijn het publiek
een droogkomische theateravond.
Of zoals twee recensenten het verwoordden: ‘een feest om Dorrestijns
vrolijke azijnzeikerij aan te horen’ en
‘een vermakelijk programma’.
Toegang 21,50 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje, met CJP 2
euro korting.
Informatie: Stadsschouwburg Velsen, telefoon 0255-515789 of reserveer via www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Rectificatie Velsen helpt Galle
Velsen - Op 14 december jongstleden is de afhandeling van de lopende projecten van de stichting Velsen
helpt Galle (VhG) overgedragen aan
de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Velsen (SOS-Velsen). In het
artikel daarover, in deze krant van
27 december, stonden enige fouten.
Op verzoek van de heer Guus Hartendorf, voorzitter van SOS-Velsen,
wordt dit rechtgezet.
Twaalf vissers kregen een boot
met buitenboordmotor, zij hadden daarvoor ook een eigen boot.
De NAAL bestaat uit oud-studenten die in Nederland hebben gestudeerd en voor VhG en SOS-Velsen diverse projecten begeleiden, zij
doen dit al vele jaren. De heer Klaas
van Slooten is geen penningmeester, maar secretaris voor zowel VhG
als SOS-Velsen. De jeugd van Galle
kan nu zwemles krijgen in de haven,
wat door de wisselende getijden en
stroming nogal gevaarlijk is. Al voor
de tsunami had SOS-Velsen plan-

nen voor een actie voor de bouw
van een openbaar zwembad. Doordat een aantal kinderen, dat wel kon
zwemmen, zich op tweede kerstdag
2004 in veiligheid wist te brengen,
is besloten dit door te zetten, ook in
het kader van rouwverwerking. Over
de donatie hiervoor van het Bouwbedrijf Holleman uit Velserbroek
zijn goede afspraken gemaakt. Jack
Kuin is als projectleider van VhG in
Galle geweest, maar het afvalverwerkingproject wordt gedaan door
Cok van Bergen Henegouw van de
ReinUnie en Gerrit Out van de gemeente Velsen, in samenwerking
met de Vereniging Nederlandse Gemeenten-Internationaal. Niet één
vakman, maar een aantal Srilankaanse vaklieden leert jongeren metselen en timmeren zodat zij kunnen
helpen bij de wederopbouw van
Galle. Meer informatie is te vinden
op de website www.velsenhelptgalle.nl, die beschikbaar blijft totdat de
projecten zijn afgerond.

Nieuwjaarsconcert Bel Canto
IJmuiden - Dit jaar, op 6 januari
van 12.00 tot 14.00 uur, wordt het
Nieuwjaarsconcert in het Stadhuis
verzorgd door het Velser Opera Gezelschap Bel Canto en het IJmuider
Harmonie Concert Orkest.
Uit de opera Nabucco worden diverse stukken uitgevoerd. Dit met
het oog op de uitvoering van deze
prachtige opera in april in de Stadsschouwburg Velsen. Het hoogtepunt van dit Nieuwjaarsconcert zal

de uitvoering zijn van ‘Va Pensiero’
(het slavenkoor) dat samen met het
IJmuider Harmonie orkest zal worden uitgevoerd.
De unieke samenwerking van deze twee IJmuidense verenigingen is
daarom zo bijzonder omdat het slavenkoor dit keer niet wordt begeleid door een orkest met klassieke
instrumenten maar door het frisse
geluid van hedendaagse instrumentaria.

De Heerenweg volgde aanvankelijk
het tracé van de huidige Wüstelaan.
In de loop der eeuwen is er rond
de huidige Wüstelaan, vooral nabij
de aansluiting met de Hoofdstraat,
nogal wat veranderd, zowel qua tracés als naamgeving.
Tussen 1631 en 1687 is de huidige
Burgemeester Enschedélaan doorgetrokken naar de huidige Hoofdstraat en kruiste daardoor de huidige Wüstelaan. Deze doortrekking
tussen de huidige Wüstelaan en de
Hoofdstraat is in de 18e eeuw weer
opgeheven. Het weggedeelte van de
huidige Wüstelaan tussen de Johan
van Beemlaan en de Hoofdstraat
heeft ook wel de naam Buurweg
gehad, maar in de 17e en 18e eeuw
werd wel vaker de naam Buurweg
gebruikt voor een weg, afwisselend
met een andere naam. Zo heeft de
Johan van Beemlaan ook de naam
Buurweg gehad maar heeft in de
18e eeuw ook de naam Kerkweg.
Er waren dus twee wegen tussen
de huidige Wüstelaan en de Hoofdstraat: de verlengde Achterweg (nu
Burgemeester Enschedélaan) en de
Kerkweg (nu Johan van Beemlaan).
Toen de Heerenweg in 1822 bestraat werd en tolweg werd kreeg

deze de naam Straatweg van Bloemendaal naar Santpoort of Bloemendaalscheweg. Op de kadasterkaart uit 1832 is het Bloemendaalsscheweg.
Tot 1921 heette de Wüstelaan dus
Bloemendaalsestraatweg.
Deze
straatweg was een van de noordzuid verbindingswegen van Bloemendaal naar Santpoort. Met Santpoort bedoelen we dan SantpoortNoord, want het nu geheten Santpoort-Zuid (wat nooit een officiële naam is geworden ), heette toen
nog Jan Gijzenbuurt. Al op een kaart
uit 1610 is wat nu de Wüstelaan al te
zien; ten oosten hiervan kun je wat
huisjes en bleekvelden ontwaren en
aan de overkant van de weg de Molenduinen. De bleekvelden hoorden
bij de blekerijen Leck in de Bergen
(later Bleek en Hoven ), Spaarnberg
en Zorgvrij; de Molenduinen zijn nu
het Burg. Rijkenspark.
Al in 1631 staan er bakstenen huizen langs de Wüstelaan als uitbreiding van Santpoort. In het midden
van de 17e eeuw krijgt de Wüstelaan een andere aansluiting op de
Hoofdstraat, die ook deel was van
de belangrijke noord-zuid verbinding. De oude aansluiting heet
daarna Buurwegje.
De grond ten oosten van deze weg
heette De Leckpolder, vanwege het
water dat vanuit de duinen een weg
zocht naar het lagere gedeelte van
dit gebied. Een belangrijk gegeven voor de blekerijen; die maakten daar dankbaar gebruik van. Later wordt dit gebied in De Venen
genoemd; we hebben het dan over
de 18e eeuw. Het bos van Bleek en
Hoven wordt na 1850 gerooid om
ruimte te maken voor de teelt van
gewassen met name voor de bollenteelt. Dit gebied wordt in die tijd
ook afgegraven om de grond beter
geschikt te maken voor de teelt van
gewassen; de steile helling langs de
Wüstelaan getuigt daar nog altijd
van. Dit kwam ook op andere plaatsen in Jan Gijzenvaart voor; waar nu
de Dekamarkt is bijvoorbeeld. Hier
werd al zand afgegraven in de 16e
eeuw.
In 1822 wordt de Bloemendaalsestraatweg (tot het huidige Santpoort-Noord dus) verhard. Dit gebeurt op particulier initiatief. Daarna
wordt er tol geheven voor het gebruik van de weg. Dat zal precies
honderd jaar duren; de tol wordt in
1922 opgeheven.

(foto: Ben van Duin)

Golden Place speelt
‘Dolores’ in Witte Theater

IJmuiden - Donderdag 10 januari om 20.30 uur speelt Golden Place het stuk ‘Dolores’ in het Witte
Theater aan de Kanaalstraat 257 in
IJmuiden.
Een vader woont met zijn dochter
in een houten huisje. Hij zorgt voor
haar, zo goed hij kan. Maar zo langzamerhand begint die zorg obsessieve vormen aan te nemen. Als tenslotte de Kinderbescherming zich er
mee gaat bemoeien en dochterlief
bovendien een geheime liefde voor
de pizzabezorger opvat, slaan bij va-

der de stoppen door. ‘Dolores’ is een
absurde, tragi-komische voorstelling, waarin een vader tot het uiterste gaat om zijn dochter te beschermen tegen de boze buitenwereld. In
‘Dolores’ wordt een ouder-kind relatie onder het vergrootglas gelegd.
‘De buikspreker’ was de vorige zeer
succesvolle voorstelling met dit thema, Golden Palace heeft naam gemaakt met spraakmakend theater
waarin met weinig woorden veel
wordt verteld. Zie ook www.goldenpalace.nl.

ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek:
Pergamano
maandagochtend
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur.
Schilderen
donderdagochtend
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00
uur. Er kunnen weer nieuwe leden
geplaatst worden.
Wijksteunpunten en KBO afd.
Velsen.
Geen activiteiten.
ANBO Nieuws afd. IJmuiden,
Driehuis en Velsen-Zuid, 0255510797, 06-22197237
Busreis naar De Gouden Leeuw in
Montfoort. Dinsdag 22 januari. Met
een ouderwetse erwtensoep met
een snee bruin brood met spek.
Daarna een optreden van het Montfoortse mannenkoor ‘De IJsselzangers’. Kosten 35,50 euro inclusief.
Aanmelden via 023-5384997 of 0617044490.
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmuiden, 06-42106818, mevrouw Nupoort.
Schilderen maandagmiddag, dinsdagmiddag creatief, woensdagmorgen kleding maken, woensdag tiffany, donderdag darten, vrijdagmiddag tiffany. Activiteiten worden gegeven van 13.30 tot 15.30 uur. Vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur
computerles.
Houthobby elke middag open
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 0642106818.
Elke donderdagmorgen is er computerles voor mensen met Afasie. Op
Vrijdagmorgen is iedereen welkom
voor computerles, de stichting werkt
met de Davilex-methode, d.w.z. iedereen kan in zijn eigen tempo een
onderdeel van de computer onder de knie krijgen. De stichting is
geopend van 9.30 tot 11.30 en van
13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel woensdag 3 januari is er
geen open tafel.
Restaurant is er op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00 en
13.15 uur (rond 11.45 uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een
3-gangen a la carte menu inclusief
drankje voor 6,-.
Biljart liefhebbers gezocht voor
woensdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 tot 12.00 uur.
Vrij biljarten op maandag- en dinsdagochtend. Verder op alle middagen en ook in het weekeinde. Darten op maandag de gehele dag,
woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend vanaf 10,-. ‘s middag op
donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en
zondagmiddag.
Internetcursus voor senioren op
maandagmiddag. Kosten 10,- voor
3 middagen.
Ouderenadviseur is er op dinsdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur.
U moet hiervoor een afspraak maken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel
0255-533885 (ouderentelefoon). De
allochtone medemens kan op donderdagochtend van 09.00 tot 10.30
uur terecht.
Koersbal liefhebbers gezocht. Elke
dinsdagochtend van 09.30 tot 11.30
uur.
Erwten- en bruinebonensoep
woensdag 10 en woensdag 24 januari. Van 12.00 tot 12.45 uur. Kosten
1,- per kom.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om
de gehele week (ook zon- en feestdagen) te komen ontbijten. Vanaf
08.45 tot 10.00 uur. De kosten bedragen 2,40 euro per keer. Gaarne
wel even vooraf aan melden bij de
receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg
is zeven dagen per week geopend
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich
niet vooraf aan te melden. Een driegangenmaaltijd met verse ingredienten kost 6 euro maandag t/m zaterdag. Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Internetcursus op maandag of vrijdag van 09.30 tot 11.30 uur. Kosten
3 cursusdagen 10,-. Er zijn twee cursisten per groepje zodat er maximale aandacht van de docent is. Opgeven via de receptie, telefoon 0255561500.
Wijksteunpunt De Hofstede, A.
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 0235386528.
Open tafel In de week tussen kerst
en nieuwjaar is er geen open tafel. Dinsdag 8 januari: kip/kerrysoep, nassi compleet met saté, bavroise met slagroom. Reserveren
donderdag 3 januari tussen 11.0012.00. Aanvang 12.30 uur. Kosten
4,50. Vrijdag 11 januari: groenten/
tomatensoep, wortelen/doperwten,
aardappelen, gehaktbal en vla met
vruchten en slagroom toe. Reserveren op maandag 7 januari.
Expositie Schildersclub Velserhooft
tot en met 3 maart. Toegang gratis, Geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Zondag
11.10 tot 13.30 uur.
Toegang 2,- incl.
In januari en februari kunt u zich
aanmelden voor computerles. Drie
lessen voor 10 euro. Donderdag van
09.00-11.00 uur.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-

den, 0255-549549.
Geen activiteiten.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat,
IJmuiden, 0255-520960.
Het wijksteunpunt is van 24 december t/m 1 januari gesloten.
Inloopspreekuur ouderenadviseur
maandag- en vrijdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden
iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u
terecht bij Frontoffice van Zorgbalans.
Tenslotte kunt u terecht voor vele
vormen dienstverlening. Telefoon
wonenplus 0255-518888.
Nieuwjaarsreceptie zondag 6 januari van 14.00 tot 16.00 uur.
Stichting Dorpshuis Het Terras,
Terrasweg 89 Santpoort-Noord,
023-5386127.
Geen activiteiten.

Nieuws uit
de Brulboei
Kanaalstraat 166 IJmuiden, telefoon 0255-510652, e-mail
de.brulboei!@quicknet.nl.
Rijbewijskeuringen, iedere eerste
maandag van de maand. De keuring
kosten 30 euro en is bedoeld voor
automobilisten vanaf 70 jaar. Jongeren die om medische redenen gekeurd moeten worden voor verlenging van het rijbewijs B/E of groot
rijewijs (behalve beroepschauffeurs) zijn welkom.

Nepstars in
foyerconert WT
IJmuiden - Zondag 6 januari om
17.00 uur luiden de Nepstars traditioneel hun hilarische show het nieuwe kalender jaar in in het Witte Theater, Kanaalstraat 257 in IJmuiden.
Even als de de voorgaande jaren zal
het stage café uit zijn voegen barsten, dus kom op tijd als je niets van
dit muzikale spektakel wilt missen.
De toegang is gratis.

Rocketfuel

Haarlem - Vrijdag 11 januari is
het weer tijd voor Rocketfuel, Patronaats alternatieve, rock-based
dance night. Achter de knoppen
staan DJs Whiplash & ?Mareck!.
Aanvang 23.00 uur, entree 5 euro,
leeftijd 18+.
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Politie zoekt getuigen
van ramkraken

Ingezonden brief
‘Oorverdovend lawaai en
jongeren op oorlogspad’
Oudjaarsdag is een dag die ik nooit
meer zal vergeten. Vroeg in de ochtend al trokken groepen jongeren
met grote plastic tassen vuurwerk
door de straten van mijn geliefde
dorp Santpoort. Op alle straathoeken stonden ze rotjes en groter
knalwerk te gooien in alle richtingen. Niets en niemand was meer
veilig. Vuilnisbakken, tuinen, balkons, overal kwamen de knallers
terecht.
Mensen laten schrikken gaf hen
uitbundig plezier. Vroeg iemand of
het soms wat minder kon, dan werd
je uitgescholden en kreeg je nog
wat extra knalwerk naar je voeten
gegooid. Oorverdovend lawaai! En
dat urenlang! De jongeren waren
op oorlogspad. Er heerste angst in
het dorp. Boodschappen doen was
gevaarlijk. Vooral bij de DekaMarkt
leek het wel een slagveld.
Bij mij kwam de vraag op: Weten de ouders hier niet van? Welke
vraag stellen zij zichzelf als ze hun
kind met zo’n gevulde plastic tas
de deur uit zien gaan? Of stellen ze
helemaal geen vraag en vinden ze
het allemaal wel best? Of denken

ze: wat zeurt dat mens, alles moet
toch kunnen!
In de middag van deze afschuwelijke dag zagen we waar dat toe
kan leiden. De Parnassiaschool
stond in brand! De school had net
een week voor de kerstvakantie de
deuren weer geopend na de schade van de brandstichting in april.
Het heeft mij en vele dorpsgenoten
diep geschokt, dat zoiets kon gebeuren.
Nóg had niet iedereen het begrepen. Aan alle kanten ging het knallen door. Beschamend!
Hoe nu verder? Met z’n allen moeten we daar maar eens goed over
nadenken. We moeten oplossingen
vinden. Ik weet wel dat die moeten
liggen op het gebied van de opvoeding, de burgerzin, en het verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen. En natuurlijk op het terrein
van onze gemeentelijke overheid
die met aanvullende regelgeving de
politie een mogelijkheid moet geven om in te grijpen.
Jeanne Nederhoed,
Santpoort

Zang en muziek
in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Op donderdagavond 10 januari om 20.00 uur
wordt in de Dorpskerk aan de Burgemeester Enschedélaan 65 in Santpoort-Noord een avond over de grote rijkdom van de traditie van zang
en muziek in de kerk gehouden.
De eeuwen door hebben christenen
hun geloof uitgezongen. Woorden
en melodieën hebben mensen getroost, gesterkt en gaande gehouden. In het samen zingen van liederen hebben mensen eenheid beleefd. Maar ook is er tot op de dag
van vandaag sprake van diversiteit ,
zelfs van verdeeldheid, als het gaat
om de keuze van gezangen voor de

liturgie. De inleiders zullen met concrete voorbeelden aantonen hoe
woord en muziek nauw samenhangen met de tijdsgeest of met een
bepaalde geloofsbeleving.
De inleiders zijn Ko Schuurmans,
staffunctionaris voor liturgie verbonden aan het bisdom Haarlem
en Bert Stolwijk,werkzaam als staffunctionaris voor liturgische muziek
voor de Ned. Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Haarlem. De toegang bedraagt 4 euro, inclusief koffie of thee.

IJmuiden - De politie in Velsen onderzoekt twee ramkraken bij sigarenzaken aan de Planetenweg en
het Marktplein. In de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 december
werd met de trekhaak van een auto
de deur van de sigarenzaak aan het
Marktplein geramd. Agenten waren
na de inbraakmelding zeer snel ter
plaatse maar de daders waren er al
met een groot aantal pakjes sigaretten vandoor. In de nacht van vrijdag

Roodborstje op tak (foto: Piet Schellekens)

Expositie over roodborstjes
bij Galerie Gang
IJmuiden - Galerie Gang IJmuiden
heeft het jaar 2008 uitroepen tot vogeljaar en zal openen met de expositie: ‘De Grote Roodborst Show’.
In 2004 nam Alexandra Drenth in
Amsterdam het initiatief voor Galerie Gang. Een ludiek project dat inmiddels begint uit te groeien tot een
begrip in Nederland. Alexandra wil
met Galerie Gang kunstenaars een
plek geven om hun kunst te laten
zien, Galerie Gang wil de échte lage drempel zijn in kunstenaarsland.
Voor de exposanten is Galerie Gang
een aantrekkelijk alternatief, je betaalt geen geld of commissie, ook
niet bij verkoop. Voor meer informatie over Galerie Gang bezoek de
website: www.galeriegang.nl
Van 19 januari tot 23 februari kunt u

tijdens de expositie in Galerie Gang
IJmuiden kennismaken met verschillende kunstenaars en disciplines. Exposanten Jeanette Tennekes,
Ine Gooren, Bjorn Gunderson, Piet
Schellekens, Marja ten Hoorn en
Alexandra Drenth.
Voor meer informatie over de exposanten kijkt u op www.sterkinbeeldwerk.nl/nieuwsgang.htm. Kom vrijblijvend een kijkje nemen, mailen
of bellen om een afspraak te maken
kan natuurlijk ook. Tijdens exposities zijn zij elke donderdagavond
open van 19.00 tot 21.00 uur en op
afspraak. Galerie Gang ligt vlak achter de winkel van EP Tol aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Het is
het tweede huis van de hoek aan uw
linkerhand.

Santpoort-Noord - Woensdag 9 januari is de eerste jamsessie van dit
jaar in muziekcafé de Halve Maan.
Talloze muzikanten uit de regio
staan weer te popelen om te spelen.
Het vaste sessieteam, bestaande uit
Marcel Selier, zang en drums, Robin
van Rijswijk op gitaar, Bas Kors op
gitaar, Rafael Fernandez op de bas,
Michael van Bakel, op toetsenbord
en Rob van den Berg op gitaar en
zang. Volledige backline is aanwezig!

plagd. Op deze manier wordt een
basis gelegd voor de terugkeer van
duingrasland, de zogenaamde grijze
duinen. Grijze duinen zijn heel bijzondere landschappen met een eigen flora en fauna. Ze zijn bijna uit
Europa verdwenen. Natuurbeheerders hebben de plicht te beschermen wat er nog is en waar mogelijk
nieuwe kansen te creëren.
Op 5 en 6 januari bent u welkom om
te komen kijken naar het uitslepen
van hout bij de ingang Koevlak aan
de Zeeweg tegenover de Zandwaaier. Wanneer u de borden volgt komt
u bij de plek waar gewerkt wordt.
Hier zijn ook mensen aanwezig om
uitleg te geven.

De gastvrouwen Lany en Anne zorgen weer voor de gastvrijheid met
een drankje en een hapje.
Door de steeds grotere belangstelling is het raadzaam om je van te voren aan te melden via tonhelwes@
wanadoo.nl. Neem wel je eigen instrument mee!
De jamsessie wordt gehouden van
20.00 tot 23.00 uur in muziekcafe
de Halve Maan, Hagelingerweg 36
in Santpoort-Noord. De toegang is
gratis.

Snorfietsster
gewond

IJmuiden - Een 20-jarige vrouw uit
Velsen raakte omstreeks 00.30 uur
gewond toen zij vorige week vrijdag
op de kruising van de Wijk aan Zeeweg en de Reinier Claeszenstraat in
aanrijding kwam met een auto bestuurd door een 21-jarige man uit
Velsen. De vrouw is door ambulancepersoneel met diverse verwondingen vervoerd naar een ziekenhuis. Zij mocht later in de nacht het
ziekenhuis weer verlaten. Hoe de
aanrijding heeft kunnen gebeuren,
wordt onderzocht.

Tot eind februari hangen er schilderijen van Ruud Cornelisse in ‘t Brederode
Huys

Post-Cobra expositie
in ‘t Brederode Huys
Sanpoort-Zuid - Vanaf 5 januari
tot eind februari hangen er in ’t Brederode Huys werken van de schilder Ruud Cornelisse. Een bekende
naam in Kennemerland, al was het
alleen maar omdat hij 41 jaar lang
beheerder van de Ruïne van Brederode was. Ook als kunstenaar heeft
hij zijn sporen verdiend. Ruud heeft
vele exposities op zijn naam staan.
Na zijn opleiding aan de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam, verbleef hij drie maanden in Parijs. Daar
ontdekte hij de schilder Nicolas de
Staël. Hij beschouwt zichzelf als een
Post-Cobra-schilder. Zijn inspira-

tie haalt hij uit het dagelijkse leven:
o.m. man-vrouw, leven-dood. Op dit
moment boeit hem het generaalsthema, omdat dit met de machthebbers in de wereld te maken heeft.
Schilderen is voor hem een levensbehoefte. Elke dag is hij achter zijn
schildersezel te vinden. Naast het
werken in acryl- en olieverf, maakt
hij ook collages en etsen. Bezichtigingstijden: dinsdag 13.30 tot 15.30
uur, woensdag 14.00 tot 16.30 uur
en vrijdag 14.00 tot 16.00 uur. Vereniging Santpoorts Belang, Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid.

Samen stoppen met roken

Gratis concert Goesting
Haarlem - Goesting ontstond in het najaar van 2003, in een bruine, niet
meer te identificeren Amsterdamse nachtkroeg. Drummer Daniël, contrabassist Arno en zanger-gitarist Ewoud zaten te bomen over hun ideale band.
Grenzeloos in stijl, intuïtief samenspel, een band die vanuit een eerlijke folkbasis alle extremen aankan. En bovenal: goeie liedjes. Die komen ze zondag
6 januari ten gehore brengen in het café van Patronaat. Het concert begint
om 21.30 uur.

IJmuiden - Donderdag 3 en vrijdag
4 januari om 20.30 uur draait het
Witte Theater aan de Kanaalstraat
in IJmuiden de film ‘The diving Bell
and Butterfly’.
Jean-Dominique Bauby, hoofdredacteur van de Franse Elle, raakt
door een beroerte volledig verlamd.
Hij blijkt slachtoffer te zijn geworden van het uiterst zeldzame ‘locked-in’ syndroom. Hij zit als het ware opgesloten in zijn eigen lichaam,
terwijl zijn zintuigen en geheugen
normaal functioneren. Bauby kan al-

leen zijn linker ooglid nog bewegen;
de enige manier om nog te kunnen
communiceren. Maar Bauby weigert
op te geven en besluit zijn verhaal
te vertellen in de vorm van een roman. Puttend uit zijn herinneringen,
zijn fantasie en belevingswereld dicteert hij vanuit het ziekbed zijn boek.
Na één jaar en twee maanden is het
boek klaar. Tien dagen na de publicatie in 1997 sterft hij. Schnabel
toont een innemend en indringend
beeld zonder te vervallen tot een geforceerd melodrama.

IJmuiden - De politie heeft Eerste
Kerstdag rond 16.45 uur op de Van
Leeuwenstraat een 28-jarige IJmuidense bestuurder van een bestelauto aangehouden, na het roken van
een joint tijdens het rijden. De man
werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Op het
politiebureau werd een bloedproef
afgenomen en tegen de IJmuidenaar is proces verbaal opgemaakt.

Informatie: E. Wigchert, telefoon
023–5376555.

Eerste jamsessie van het
nieuwe jaar in Halve Maan

‘The diving Bell and
Butterfly’ in Witte Theater

Onder invloed

Hout uitslepen met paarden
Regio - Op zaterdag 5 en zondag 6
januari kunt u tussen 12.00 en 16.00
uur een oud ambacht zien herleven
in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland: hout uitslepen met paarden.
PWN gaat in januari, in het kader
van de bestrijding van Amerikaanse vogelkers (prunus) op vier plaatsen in het NPZK bos weghalen. Dat
wordt met een speciale machine
gedaan. De dennen die worden gezaagd zijn ooit aangeplant in het kader van de werkverschaffing. Onder
de dennen groeien prunussen, die
evenals de dennen niet in het duin
thuishoren. Het gekapte hout wordt
afgevoerd en de grond wordt ge-

14 op zaterdag 15 december werd
ingebroken in een sigarenzaak aan
de Planetenweg. Hier werd de voordeur met veel geweld geforceerd.
Ook in deze zaak is een groot aantal pakjes sigaretten uit de schappen gehaald. De politie verzoekt
mogelijke getuigen van de inbraken
of mensen die menen te weten wie
voor deze misdrijven verantwoordelijk zijn, contact op te nemen, tel.
0900-8844.

Santpoort-Noord - In je eentje
stoppen met roken en dat ook zien
vol te houden, blijkt voor velen in de
praktijk vaak heel moeilijk. Niet zelden valt men dan ook terug in het
oude rookgedrag.
Een longverpleegkundige van de afdeling Specifieke Zorg (onderdeel
van ViVa! Zorggroep en ZorgBalans) begeleidt vanaf 18 januari in
acht bijeenkomsten mensen die willen stoppen met roken, maar daarbij
wel steun kunnen gebruiken.
De cursus wordt gegeven volgens
de methode ‘Pakje Kans – samen
stoppen met roken’.
Motivatie en steun van de deelnemers spelen hierbij een grote rol.

Voor de start van de cursus vindt er
een introductiebijeenkomst plaats
op vrijdag 11 januari van 15.00 tot
16.30 uur in wijkcentrum ’t Sant,
Fresiastraat 12 in Santpoort-Noord.
Geïnteresseerden kunnen deze bijeenkomst vrijblijvend bijwonen en
zich ter plaatse voor de cursus aanmelden. De kosten bedragen 100
euro.
U kunt bij uw zorgverzekering informeren naar eventuele vergoeding
van de kosten. Opgave voor deelname aan de cursus is noodzakelijk en kan ook voorafgaand aan de
introductiebijeenkomst bij de longverpleegkundige, telefoon 023–
8918918.

Kienen in
Velsen-Noord

Velsen-Noord - Klaverjasvereniging Velsen-Noord organiseert
weer de bekende kienavond. En nodigt u wederom uit op vrijdag 11 januari. Aanvang 20.00 uur en de zaal
gaat om 19.00 uur open. De kosten
zijn weer 5 euro voor de drie ronden
en een staronde. Natuurlijk is er ook
weer de grote verloting. Het kienen
vindt plaats in het dienstencentrum
Watervliet op de hoek van de Wijkerstraatweg en de Doelmanstraat
in Velsen-Noord.

Sara Kroos in
de Philharmonie
Haarlem - Sara Kroos, van teder tot
wreed op de schaal van Beaufort.
Na het enorme succes van Zoetgevooisd komt Sara Kroos op volle kracht met een nieuw gevaarlijk,
uitdagend en poëtisch programma:
Bries. Een stuwend verhaal over het
mee bewegen op de storm, over het
laten waaien van de controle, en
over het weerloos durven bestaan.
Woensdag 9 januari kunt u deze
show meemaken in de Philharmonie. Sara Kroos is vilein en genadeloos grappig, haar waarheid is
prachtig maar schuurt. Samen met
haar muzikanten Martijn Breebaart
en Bas Mulder brengt zij kwetsbare
nummers en rauwe beats. De pers
noemde haar grof en sprookjesachtig, groots en weerzinwekkend,
schaamteloos en ontwapenend
echt. Sara Kroos werd bovendien
in 2006 Winnaar VSCD Cabaretprijs
Neerlands Hoop 2006-2007.
Aanvang 20.15 uur, toegang 20, 17
of 14 euro. Philharmonie Card, CJ,
65+ of HPas 3 euro korting. De toegangsprijs is inclusief pauzedrankje
en garderobe.

Nieuwjaarsconcert
Holland Symfonia

Haarlem - Holland Symfonia begint
het nieuwe jaar zaterdag 5 januari
in de Phulharmonie met vrolijke liederen en feestelijke dansmuziek van
Strauss en Brahms. Joseph Lanner
en Johann Strauss brachten begin
negentiende eeuw menig hoofd op
hol met de zwoele Weense wals en
de polka. Hun dansmuziek groeide
uit tot een ware rage. Later zette Johann Strauss jr. met zijn dansorkest
het leven in Wenen op de kop. In
1872 waagde hij zich aarzelend aan
het muziektheater. Die Fledermaus
beleefde in Berlijn honderd reprises.
Sindsdien was het niet meer uit het
repertoire weg te denken. Johannes Brahms was groot bewonderaar
van Strauss. Zijn bundel Hongaarse
dansen, waarin hij bestaande Hongaarse volksmelodieën verwerkte,
schreef hij oorspronkelijk voor piano vierhandig. Enkele van deze dansen arrangeerde hij voor orkest. In
deze versie zijn ze populair geworden bij het grote publiek. Na afloop
van het concert nodigt artistiek lei-

der Sven Arne Tepl de concertbezoekers uit om samen met hem en
de solist Selma Harkink na te praten
over het concert.
Aanvang 20.15 uur, toegang 30, 27
of 24 euro. Philharmonie Card, CJ,
65+ of HPas 3 euro korting. De toegangsprijs is inclusief pauzedrankje
en garderobe.
Dirigent Henrik Schaefer
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Nieuwe cursus agressie
preventie en veilig uitgaan
Beverwijk - De komende maanden geeft docent gevaarsbeheersing Peter Stet een aantal trainingsdagen op het gebied van weerbaarheid, agressiepreventie en overvallen. De trainingen worden gegeven
in Beverwijk en bestaan uit één dag
of twee avonden.
Peter geeft al 25 jaar les in zelfverdediging en heeft zijn kennis en
vaardigheden uitgebreid naar de
gevaarsbeheersing. Peter volgde de
speciale opleiding Docent Gevaarsbeheersing en met een praktijkcijfer
van een 9,1 mocht Peter zijn rijkserkend diploma vorige week ophalen.
Zijn nieuw opgedane kennis en zijn
jarenlange ervaring hebben geleid
tot een vijftal trainingen die in Beverwijk worden gegeven.
De trainingsdag veilig uitgaan is
speciaal voor jongeren en hun ouders. Veel ouders maken zich zorgen als hun kind ‘s nachts op straat
loopt en fietst. Uit onderzoek blijkt
ook dat jongeren, vooral meisjes,
zich niet altijd prettig voelen tussen
het uitgaande publiek.
,,Ik werk parttime in het VMBO-onderwijs en ik hoor regelmatig van
ouders dat zij zich onprettig voelen bij de gedachte dat hun zoon of
dochter ’s nachts in de kroeg is en
ook weer terug naar huis moet fietsen. Speciaal voor deze ouders en
kinderen heb ik een training ontwikkeld. De jongeren kunnen alleen
naar de trainingsdag komen, maar
ook samen met hun moeder of vader”, aldus Peter Stet.

Naast deze training verzorgt Peter
ook de training Agressiepreventie
op het werk en overvaltraining. De
laatste training is bedoeld voor winkelmedewerkers om zich preventief voor te bereiden op een mogelijke overvalsituatie, zodat men weet
hoe te reageren. De training is vooral praktijkgericht. De trainingsdag
agressiepreventie op het werk, biedt
inzicht op hoe veilig de werkplek is
en wat de persoon kan doen als er
agressie ontstaat op de werkvloer.
De trainingsdag fysieke zelfverdediging gaat vooral in op het afweren van slagen of stoten en het losmaken van jezelf als een aanvaller
je vastpakt. Voor mensen die vinden
dat ze onzeker overkomen en zich
daardoor minder veilig voelen is de
training ‘Voel je sterk en veilig’.
Peter Stet: ,,Ik geef deze training
zeer regelmatig en eigenlijk draait
het allemaal om uitstraling. Als je
merkt dat je, ook als vrouw, ontzettend veel kracht in je lichaam hebt,
dan verandert al automatisch de
houding en uitstraling. Ik heb hele
metamorfoses gezien van mensen
die binnen kwamen met voorover
gebogen schouders die geen oogcontact maakten en aan het einde
van de dag met meer zelfvertrouwen de deur uit liepen. Als trainer
wordt je hier erg blij van.’’
De trainingen worden gegeven in
Beverwijk en op verschillende data.
Voor meer informatie; www.versuz.
nl of telefonisch 072-5339264.

Try-out Sjans in Zeewegbar
IJmuiden - Zondag 6 januari geeft
Sjans een try-out in de Zeewegbar.
Sjans is een nieuw opgerichte band
en is ontstaan uit de volendamse
formatie Next-One.
Toetsenman Ton van der Aa nam het
initiatief na het opheffen van NextOne en zocht contact met zanger
Fred Koridon uit IJmuiden. Samen
zochten ze een aantal ervaren muzikanten bij elkaar om een band samen te stellen. Het repertoire zou in
eerste instantie bestaan uit Dance
classics. Omdat de band gevraagd
is om mee te doen met een aantal
Volendam shows met onder andere Nick en Simon, de 3 J’s en Annie
Schilder werden de pijlen gericht op

een Allround repertoire. Daarnaast
richt de band zich ook op artiestenbegeleiding.
Tijdens de Volendam show begeleiden zij Annie Schilder. Om even
warm te draaien is daarom gekozen
een Try-out te geven in de Zeewegbar.
Sjans bestaat uit de volgende muzikanten: Dennis Broek op drums,
Hans van Bree basgitaar, Hans de
Jong op gitaar, Ton van der Aa keyboards, Janeck Janmaat saxofoon,
Jeroen Woelders trompet, saxofoon,
dwarsfluit en keyboard, Fred Koridon zang, gitaar en keyboard en
Christie Veldhuizen zang. Aanvang:
17.00 uur en de toegang is gratis.

Maandag 7 januari kunt u terecht van 09.00 tot 16.30 uur op de parkeerplaats
van het Velserduinplein achter de Hema

Volksuniversiteit Velsen

Winterseizoen van start
IJmuiden - In januari en februari
starten weer een flink aantal cursussen bij Volksuniversiteit Velsen.
U kunt nog een keuze maken uit diverse leerzame, inspirerende en creatieve cursussen. Voor de computer
staan er nog vier verschillende cursussen op het programma, onder
andere een cursus omgaan met
je eigen PC en Windows Vista, het
nieuwe besturingssysteem van Microsoft. De altijd populaire bridgecursus begint weer met een cursus
voor gevorderden. Misschien leuk
om het bridgen weer op te pakken als u het al enigszins onder de

Voor Juni Sambo is salsadansen een belangrijk deel van zijn leven

Ontdek het Salsavirus!
IJmuiden - In IJmuiden geeft Club
Fiera IJmond op donderdagavond
salsales in Café de Sluizen. De locatie is wel wat afgelegen, maar
er hangt een hele gezellige sfeer.
Je kan er gratis parkeren en als je
geen eigen vervoer hebt, kan je bellen en halen ze je tegen een kleine vergoeding vanuit Beverwijk of
IJmuiden op.
Voor Juni Sambo, de eigenaar en tevens leraar van Club Fiera IJmond
is salsadansen een belangrijk deel
van zijn leven en hij hoopt mensen
uit IJmuiden en omstreken met het
salsavirus te kunnen besmetten.

Sambo probeert samen met zijn leraren op een gezellige laagdrempelige manier les te geven in het sfeervolle Café de Sluizen. Elke derde zaterdag van de maand wordt er een
SuperSalsaParty georganiseerd met
diverse DJ’s.
In januari 2008 starten er nieuwe
salsalessen op de volgende niveaus:
Beginners I, Beginners II en Beginners III.
Om kennis te maken met onze lessen kunt u naar de open dag op 3
januari 2008 om 20.00 uur komen.
Fiera IJmond verzorgt ook workshops voor bedrijfsfeesten.

IJmuiden - In januari opent de succesvolle fitnessformule Basic-Fit
ook een vestiging in IJmuiden, aan
de C. van der Doesstraat 22 (boven
bouwmarkt Big Boss). Inmiddels is
dat alweer de elfde vestiging. Er zullen er echter nog vele volgen.
Om ons heen merken wij steeds vaker dat de consument behoefte heeft
aan een standaard product of dienst
waarbij men alleen betaalt voor hetgeen zij afnemen. Deze trend zie je
heel duidelijk in de hotelbranche en
de vliegtuigindustrie. Een bekend
voorbeeld is Easy Jet. Kwaliteit en
veiligheid staan centraal en zij vliegen daarom met nieuwe toestellen.
Eventuele extra diensten zijn teruggebracht tot de basis waardoor men
snel en voordelig kan vliegen.
Basic-Fit maakt het fitnessen voor
iedereen toegankelijk. Om fitness
terug te brengen naar de basis kunnen zij de superlage prijs hanteren
van 15,95 euro per maand voor onbeperkt sporten.
Basic-Fit laat u gewoon lekker
sporten met extra veel cardio en fit-

ness apparatuur, spinning bikes en
Power Plate. Indien men begeleiding
wenst, kan dit naar eigen wens persoonlijk of in groepsverband invullen. Hiervoor voeren zij in de vestigingen de aanpassing door van het
basisconcept waar u als consument
alleen maar voordeel uit trekt. Verzekerd van de meest moderne apparatuur in een ruime zaal van 1000
m2 en een fantastische atmosfeer.
Voor alle bedrijven in de regio is er
een speciaal bedrijfsfitness arrangement.
Samen met Univé heeft Basic-Fit
gewerkt aan een polis waarin onbeperkt sporten en online afvallen met
Sonja Bakker volledig worden vergoed. Wie de ‘Lekker Fit polis’ van
Univé afsluit kan 1 januari starten in
de nieuwe vestiging van Basic Fit.
Voordeel, kwaliteit en gezelligheid
geven Basic-Fit de juiste ingrediënten om lekker te gaan sporten. Iedereen is van harte welkom!
Voor meer info kunt u terecht op de
website www.basic-fit.nl of stuur
een mail naar info@basic-fit.nl

Gratis ruit repareren
no-claimverlies. Automark gebruikt
voor reparatie de meest moderne
harsinjectie-methode en geeft op
alle reparaties levenslange garantie! Bij ruitreparatie moet de geldige groene kaart worden meegebracht voor de juiste verzekeringsgegevens.
Graveren van het kenteken met NL
in alle ruiten kost tegenwoordig
slechts 15 euro per auto, inclusief
twee waarschuwingsstickers. Voor
5 euro extra wordt een speciale reflectielaag over de gravures aangebracht, waardoor de gravures bij
regen en ‘s avonds goed zichtbaar
blijven. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle ruiten
met het oorspronkelijke kentekennummer vervangen!
Deze week komt de Mobiele Service van Automark in IJmuiden voor
een actie Ruit Repareren / Kenteken Graveren. Op verzoek van de
klant wordt de voorruit ter plekke
gratis geïnspecteerd en krijgt men
een deskundig en vrijblijvend advies
m.b.t. eventuele beschadigingen.
Men hoeft niet van te voren een afspraak te maken: voor Voorruitinspectie of Ruitreparatie meldt men
zich direct bij de reparateur. Reparatie van de voorruit is voor WAPlus, Casco en All-Risk verzekerden
geheel zonder kosten. Voor de juiste
verzekeringsgegevens moet bij reparatie wel de geldige groene kaart
worden meegenomen. Klaar terwijl
u wacht/winkelt! Maandag 7 januari kunt u terecht van 09.00 tot 16.30
uur op de parkeerplaats van het Velserduinplein achter de Hema. Bij regen kunt u rustig in de auto blijven
zitten. Let op de gele tent en gele
bus van Automark.

Actie staatsloterij van
Visser’s Sigarenmagazijn

IJmuiden - De heer L. Bouman te IJmuiden is de gelukkige winnaar geworden van een arrangement Kürhaus Scheveningen, inclusief ontbijt en diner.
Deze prijs, die beschikbaar werd gesteld door Visser’s Sigarenmagazijn aan
het Marktplein en de Staatsloterij, werd getrokken door een kleinkind van
de heer en mevrouw Visser.

Basic-Fit nu in IJmuiden!

Maandag in IJmuiden:
IJmuiden - Een sterretje zit er zo in.
Vroeger knalden de ruiten er in zijn
geheel uit. De huidige gelaagde ruiten doen dat weliswaar niet, maar
scheuren veelal in een later stadium
alsnog door, ook nog na één of twee
jaar! Dat betekent uiteindelijk toch
weer een tijdrovende ruitvervanging
en het betalen door verzekerde van
een eigen risico van normaal € 136,. Echter, bij een WA-Plus, Casco of
All-Risk verzekering is harsreparatie van de ster vrijwel altijd zonder kosten. Sterreparatie is daarom
veel aantrekkelijker dan vervanging!
Verzekeraars hebben dan ook voorkeur voor harsreparatie boven vervanging.
Op gelijmde voorruiten staan enorme spanningen. De stijfheid en
daarmee de sterkte van de carrosserie wordt voor 40 procent bepaald
door een goede, verlijmde voorruit.
Een zwakkere voorruit betekent dus
een zwakkere auto. Breuken in het
glas verzwakken de voorruit. Water en zout in breukjes zetten uit bij
(nacht)vorst en zorgen voor grote
spanningen, die doorscheuren van
de voorruit veroorzaken. Ook het
dichtgooien van een deur (luchtdruk) veroorzaakt extra spanning.
De kans op doorscheuren is meer
dan 50 procent (!). Tijdige reparatie van een ster is daarom zeer aan
te raden: laat de ruit niet barsten!
Bent u voor ruitschade verzekerd
en wordt u doorverwezen naar een
ruitschadespecialist, dan kunt u bij
Automark terecht. Automark werkt
voor iedereen die voor ruitschade
verzekerd is en stuurt de rekening
rechtstreeks naar de verzekeraar.
Voor de klant zijn er geen kosten of
moeite verbonden aan ruitreparatie. Als Automark uw ruit repareert,
heeft u geen eigen risico en geen

knie heeft. Creatieve cursussen zijn
er ook. Zo start er weer een cursus
fotografie, en als u het leuker vindt
om zelf met materialen aan de slag
te gaan is bronsgieten, steenbewerken en boetseren of sieraden maken een prima keuze.
Op de website van Volksuniversiteit
Velsen vindt u alle gegevens. Ook
vindt u daar informatie over excursies en lezingen, www.vu.velsen.net
Schrijf u op tijd in want vol is vol
en sommige cursussen beginnen
volgende week al. Telefonische informatie via 0255–519313 of 0255–
540300.

Backstage bij Zorgvrij
Velsen-Zuid - Zondag 6 januari treedt de band Backstage op in informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. De band is opgericht in Velserbroek
en bestaat uit zes mensen. Ze hebben een gevarieerd programma met rocknummers van onder andere Golden Earring en Lenny Gravitz, met disconummers van Brian Adams en de Doobie Brothers maar ze spelen ook nederpop van bijvoorbeeld van Dik Hout. Het swingende optreden is van 13.00
tot 15.00, de entree is gratis. Informatieboerderij Zorgvrij ligt aan de Genieweg 50 in het recreatieschap Spaarnwoude, 023-5202848.

Weten hoe te handelen kan levensreddend zijn

Nieuwe EHBO-cursus

‘Ik stond erbij en wist echt
niet wat ik moest doen’
IJmuiden - Deze reactie horen
Jacques en Jeanet van een ouder of
verzorger na een ongeval, reanimatie of bij ziekte van hun kind wanneer zij op de spoedeisende hulp
in het ziekenhuis arriveren. Kennis
opdoen en weten hoe te handelen
scheppen rust en duidelijkheid in
een situatie waar schrik, paniek en
angst aanwezig zijn.
Jacques en Jeanet zijn al menig jaar
werkzaam als verpleegkundige op
de spoedeisende hulp. Om een ziek
of gewond kind zo goed mogelijk te
kunnen helpen, hebben zij een cursus opgezet. Tijdens de cursus wordt
les gegeven in EHBO voor kinderen
en wordt het reanimeren van zowel
het kind / baby als de volwassene
volgens de Nederlandse Reanimatie
richtlijnen geoefend.

Want het mag toch niet gebeuren
dat op een verjaardagsfeest waarbij iemand een hartstilstand krijgt
niemand weet hoe te handelen! Zo
gaan minuten, die van levensbelang
zijn, verloren voordat de ambulance
is gearriveerd.
Daarom deze cursus die wordt gegeven voor een ieder die hier belangstelling voor heeft.
De cursus duurt drie avonden van
19.30 tot 21.30 uur en is te volgen op
17, 24 en 31 januari, 5, 12 en 19 februari en 6, 13 en 20 maart 2008.
De cursus wordt gegeven in de
Franciscus school aan de Zeeweg in
IJmuiden en de kosten bedragen 45
euro, inclusief lesmateriaal.
Voor meer informatie of aanmelding
per mail; jeanetvanveen@planet.nl
of 06-30238117.

Film ‘See You in Vegas’
in het Witte Theater
IJmuiden - Zondag 6 januari, 14.30
uur en zaterdag 5 en woensdag 9 januari om 20.30 uur draait het Witte
Theater, Kanaalstraat 257 in IJmuiden de film over Hans Klok ‘See You
in Vegas’.
Hans Klok is illusionist, de snelste
van de wereld. Al vanaf zijn zesde
jaar weet hij dat hij wereldberoemd
wil worden en sluit hij ieder optreden af met de woorden: “See you in
Vegas!”. Maar wereldberoemd worden als goochelaar lukt niet zomaar.
Daar is geld voor nodig, veel geld en

invloedrijke connecties. De documentaire volgt Hans Klok in de drie
jaar waarin hij van lokale bekendheid in Nederland de stap maakt
naar het wereldpodium. Hij tekent
een contract met de firma Stage Entertainment van Joop van den Ende
en geeft zijn familiebedrijf op. Alles
moet wijken voor die ene droom. Dit
maakt het soms lastig om daarbij
trouw te blijven aan zijn naasten.
Toegang normaal 6 euro.
Tegen inlevering van dit artikel 4
euro.
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Nicole Schouten
komt langzaam in vorm
IJmuiden - Na een matige seizoenstart, waarbij veel punten werden gemorst, lijkt de vorm bij Nicole Schouten eindelijk weer terug te
keren. Aan inzet ontbreekt het nooit
bij Schouten. Met een niet aflatende strijdlust treedt ze haar tegenstanders tegemoet. Met de risicovolle speelstijl, die Schouten altijd
hanteert, is een fout snel gemaakt.
Maar het moet ook wel eens meezitten. Geluk moet afgedwongen worden is een te pas en te onpas gelanceerde sportwijsheid. Maar wanneer pech je achtervolgt zijn er in
de sport geen gezegden of spreekwoorden voorhanden.
En die pechduivel leek de vaste
vriend van Schouten te zijn. Mistasten, winnende voortzettingen missen, blunderen, sterkere tegenstanders ontmoeten, alles zat tegen.
Met de remise tegen Feroz Amirkhan lijkt een herstel te zijn ingezet.
Amirkhan trachtte met een damzet
het verzet van Schouten te breken
maar kwam bedrogen uit. Met een
stevige tegenaanval verkreeg Schouten zelfs de betere vooruitzichten op
de volle winst. Uiteindelijk werden
de punten gedeeld en waren beiden
tevreden over het geleverde spel.
Rick Hartman en Marcel Doornbosch speelden een opwindende
partij waar de uitslag lang ongewis
bleef. Uiteindelijk gingen de punten
naar Doornbosch. Cees van der Vlis

en Paul Smit konden in hun treffen
het evenwicht nauwelijks verstoren.
Een remise was een logisch resultaat. Bij Piet Kok en Leo Binkhorst
was enige strijdlust niet waar te nemen. Een salonremise was het resultaat. Koos de Vries is en blijft voor
elke tegenstander een lastig te nemen hindernis. Casper Remeijer zette De Vries wel onder druk maar kon
toch niet tot reële winstkansen komen. Naar gelang de partij vorderde
werd het alsmaar duidelijker dat de
remise onafwendbaar was. Willem
Winter blies weer eens stevig in de
bus en trakteerde zijn pupil, de 14jarige Conall Sleutel, op een nederlaag. Na afloop merkte Kok terecht
op dat Sleutel meer baat heeft bij
de nederlaag dan Winter bij diens
winst. Bram van Bakel behaalde tegen Vince van der Wiele een nuttige overwinning waarop weinig viel
af te dingen. Twee spelers gaan dit
seizoen bij DCIJ voor de clubtitel.
Zowel Jesse Bos als Stijn Tuytel zetten zich in om het felbegeerde clubkampioenschap binnen te halen.
Eén misstap, zo weten ze, kan fataal
zijn. Stijn Tuytel trof het beter dan
Jesse Bos. Laatst genoemde moest
het opnemen tegen een agressieve
Harrie van der Vossen. Hij slaagde
in zijn opdracht en won. Stijn Tuytel ondervond minder weerstand en
won vrij eenvoudig van Berrie Bottelier.

Velsen-Zuid - Zaterdag 29 december waren er veertien leden bij Full
Speed die de punten moesten verdelen. Ton was ook weer terug van
het ziek zijn en Nico die zich van zijn
werk los kon rukken.

Golfbaan sponsort
hockeyclub Strawberries
Driehuis - Golfbaan Spaarnwoude is de komende twee jaar sponsor van
hockeyclub Strawberries. De golfbaan wil meer golfers trekken en meer
jeugdigen interesseren voor de golfsport. De samenwerking met de Velsense hockeyclub past in die strategie. Op de foto kijkt Martiijn Kisten, directteur van Golfbaan Spaarnwoude, toe hoe strawberries-voorzitter Bas Wessels het sponsorcontract ondertekend.

Nu Ton er toch weer was mocht hij
gelijk de loting verrichten. Er rolden
vier teams uit de hoge hoed, dus
ze konden weer op pad. Zelfs Nico moest weer wennen na een tijdje
niet gegooid te hebben. Dirk hielp
Willem even want het wilde niet zo,
Willem heeft zelfs een bal van Dirk
geprobeerd maar niks hielp. Na een
tijdje gooien haalden team 3 en 4
team 1 en 2 weer in omdat dit keer
Dries in plaats van Dirk de bal in de
sloot gooide. Ton stak een helpende hand toe en haalde Dries zijn bal

weer op het droge.
Al met al was het weer een gezellige
dag en de uitslag was: vierde Team
1 met Ina, Sonja, Lina en Dries met
91 schoten en 29 meter 1 punt. Als
derde Team 3 met Willem, Harm, Elly
en Ton 79 schoten 15 meter 2 punten. Tweede werd Team 2 met Nico,
Bertus en Lia met 73 schoten en 13
meter: 3 punten. Eerste werd Team 4
met Dirk, Jan St. en Bianca met 72
schoten en 12 meter: 4 punten.
Al met al was het weer een leuke
dag met veel spanning. En hebt u
nog geen goede voornemens, kom
dan eens proberen om te klootschieten. De eerste drie keer zijn vrijblijvend. Meld u aan bij: Nico Prins
0255-518648 of Dirk Sieraad 0255515602. Tot ziens bij Full Speed.

Achtste Hofstede
biljarttoernooi
Velserbroek - Op vier zaterdagen
in januari (5, 12, 19 en 26 januari) wordt voor de achtste maal het
Hofstede biljarttoernooi verspeeld.
Naast twee teams van de Hofstede geven drie teams uit IJmuiden
(Moerberg, Dukdalf en Visserhuis)
en een team uit Velsen-Noord (Watervliet) acte de présence. Er wordt
gespeeld in twee poules met op 26
januari de finalewedstrijden.
Gestreden wordt om twee wisselbekers namelijk één voor het winnen-

de team en één voor de beste speler van het toernooi. De ochtendwedstrijden beginnen om 9.00 uur
en ’s middags wordt er om 13.00 uur
gestart. Plaats van handeling: Wijksteunpunt Zorgbalans De Hofstede
aan de Aletta Jacobsstraat 227 te
Velserbroek.
Al met al belooft het weer een spannend toernooi te worden. Belangstellenden zijn van harte welkom.
De deur van het wijksteunpunt staat
voor u open.

Stratenteams Velserbroek met Ovenbouw Holland

Stratenteams met Ovenbouw

Proostend nieuwe jaar in
Op het randje van het oude jaar brachten dansers van Danscentrum ter Horst
nog mooie bekers mee naar huis

Goede jaarafsluiting voor
Danscentrum ter Horst
IJmuiden - Vrijdag en zaterdag
werd er in Noord-Scharwoude gedanst om de Langedijker trofee. Op
vrijdag was de jeugd aan de beurt.
Van danscentrum ter Horst deden
aan deze druk bezochte wedstrijd
vier paren mee.
Pascal de Vries met Annelies Oldenburg dansten hun allereerste wedstrijd bij de derdejaars leerlingen.
Ondanks de (gezonde) zichtbare
spanning deden zij het zeer verdienstelijk en bereikten de tweede ronde. Vincent Mars met Marloes van
Hamburg, eveneens bij de derdejaars leerlingen, hebben al wat meer
wedstrijdervaring. Dit vertaalde zich
in een keurige derde plaats en een
mooie beker.
In de open klasse deden mee Don
van der Plas met Esther van de Brink
en Tom Mantje met Naomi Ebbeling. Luid en duidelijk werden zij gesteund door hun supporters. Deze
hadden eerder al, met spandoek en
al, hun steun betuigd aan Pascal/
Annelies en aan Vincent/Marloes.
En het heeft gewerkt. Don met Es-

ther bereikten de halve finale. Voor
Tom met Naomi werd het nog iets
mooier. Zij kwamen in de finale,
werden uiteindelijk vierde en kregen dus ook een mooie beker.
Zaterdagavond waren de ‘senioren’ aan de beurt. In de open klasse,
de drukste klasse, deden mee Ton
Jonkman met Wilma Overeem en
Rob en Annemieke Bleekman. Ton
en Wilma, die de avond er voor nog
enthousiast de jeugd hadden aangemoedigd, dansten met een lichte handicap. De knie van Ton was
aardig opgezwollen. Ondanks deze
tegenvaller behaalden zij knap de
vijfde plaats en een mooie beker.
Rob en Annemieke hielden bij de
prijsuitreiking de spanning er behoorlijk in. Net geen eerste, maar
een hele mooie tweede plaats en
ook een mooie beker.
Een goede jaarafsluiting dus voor de
dansers van danscentrum ter Horst.
Wilt u ook leren dansen? Kijk dan
even op de site van danscentrumterhorst. Op 5 januari start er weer
een korte cursus.

Velserbroek - Onder het genot van
een glas champagne heeft Ovenbouw Holland zijn naam verbonden aan het Velserbroekse zaalvoetbal toernooi voor Stratenteams. Als
vijfde sponsor sluit Ovenbouw Holland de rij met sponsors. Rabobank
is hoofdsponsor en als subsponsors dit jaar, Waleveld Bouwbedrijf,
van waalwijk van Doorn Makelaars,
Centragas van Galen en dus Ovenbouw Holland. Peter Mantje , directeur van Ovenbouw Holland BV, was
vorig jaar op uitnodiging van de organisatie aanwezig op de finaleavond. ,,Nadat ik met eigen ogen
heb gezien hoe het evenement leeft
onder de inwoners van Velserbroek,
en organisatorisch goed in elkaar
steekt, heb ik de organisatie aangeboden het toernooi financieel te
ondersteunen”, verteld Peter Mantje
enthousiast als hem gevraagd wordt
waarom Ovenbouw Holland als subsponsor is toegetreden.
Ovenbouw Holland BV is in 1985

door twee gerenommeerde aannemers in de utiliteitsbouw opgericht
met de intentie om een competente onderhoudspartner voor Corus Strip Products IJmuiden (toen
Hoogovens IJmuiden) te zijn op het
gebied van ovenbouwkundige diensten, en tevens groeipotentieel buiten de ijzer– en staalindustrie aan
te boren. Vanaf de oprichting is de
bedrijfsfilosofie op basis van geïntegreerde dienstverlening, flexibiliteit
en veiligheidsbewustzijn een succes gebleken. Vanuit het kantoor in
IJmuiden, dat vanaf de oprichting in
1985 tot de verhuizing naar VelsenNoord in 2006 het hoofdkwartier
van het bedrijf is gebleven, is Ovenbouw Holland uitgegroeid tot een
gedegen bedrijf met meer dan vijftig uiterst vakkundige, ervaren vaste
medewerkers.
De voorrondes van het Rabobank
Stratenteams Toernooi is op zaterdag 26 en zondag 27 januari. De finaledag op zaterdag 2 februari.

Velsen F3 kampioen
Driehuis - Bij Voetbal Vereniging Velsen waren in december maar liefst
twee kampioenschappen te vieren. Zowel de teams van F3 als F7 werden
kampioen. Beter kan een jaar niet eindigen voor deze kanjers en beter kan
een nieuw jaar niet beginnen! F3 speelde uit bij de Kennemers en behaalde
een overwinning van 1-6, een prachtig resultaat. Zo bleven zij zonder puntverlies, ongeslagen. Op de foto staan de spelers van F3: Thijs Maes, Delano
Ol de Marrero, Jerry Spronk, Bas Bohemius, Maurits de Bie, Daan Tervoort,
Wouter Slaats, Jur Pluimert en Teun Tromp.
De twee trotse leiders zijn Theo Tervoort en Ron Pluimert. De F3 sponsor is
Highland Consult.

VV IJmuiden en vriendenteams
Velsen-Zuid - In de voetballerij
leent zich een winterstop vanzelfsprekend uitstekend om na te kaarten aangaande de bereikte sportieve resultaten uit de eerste competitiehelft. Er kan worden beslist
of het eerste elftal wel op sterkte
mag worden geacht of dat er voor
de tweede helft verbeteringen/versterkingen moeten komen. Niet dat
dit zo eenvoudig is, want mogelijkheden daartoe zullen dan wel binnen de vereniging moeten worden
gezocht, want formeel is voor spelers van buiten alleen de mei-maand
overschrijvingsmaand.
Voor het eerste elftal zijn de mogelijkheden voor verbeteringen maar
zeer beperkt omdat leden die voor
‘n selectieplaats in aanmerking komen niet staan te dringen. In vroegere jaren was dit veel meer dan
een sportieve eer om in het hoogste verenigingsteam te mogen uitkomen, maar die uitdaging is anno
2007 sterk gewijzigd en voor velen
geldt die uitdaging zelfs in het geheel niet meer. Motieven voor deze
veranderde zienswijze hebben alles
te maken met een sterk veranderde maatschappij, waarmee de voetballerij op termijn beslist niet zal zijn
gediend. Verplichtingen, zoals 2 of 3
keer per week te trainen en je leefwijze aanpassen aan de status van
selectiespeler, zijn vandaag de dag
voor veel leden al lang niet meer het

door hun gewenst sportieve doel.
Spelen in een gezellige vriendenteam met de daarbij bijbehorende
beregezellige ‘derde helft’ hebben
spelers helaas doen besluiten om
ver beneden hun capaciteit te blijven voetballen.
Ook bij V.V. IJmuiden is deze tendens duidelijk aanwezig want de
selectiegroep van waaruit nu het
eerste en tweede elftal wordt geformeerd is niet alleen dit jaar maar
ook eerder al uitgebreid met spelers die daarvoor een aantal jaren in
een veel te laag recreatieteam uitkwamen. Inmiddels zijn deze spelers tot zeer gewaardeerde selectiespelers uitgegroeid die nu wekelijks
op hun juiste niveau (in het eerste
of tweede elftal) staan opgesteld.
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid verblijven er in de lagere recreatieteams nog meer voetballers die met serieuze trainingsarbeid ‘hoger op’ kunnen maar hier
vooralsnog kennelijk toch nog even
vanaf zien. Niet alleen jammer voor
hemzelf (voetballen overeenkomstig
je capaciteiten geeft veel meer voldoening), maar ook voor de vereniging, want ook de v.v.‘IJmuiden’ zit
om getalenteerde selectiespelers te
springen die met hun clubgenoten
een competitie willen- en durven
aangaan voor een basisplaats in de
selectiegroep.

Staand van links naar rechts: Pieter de Boer (coach), Koen Klinge, Mathieu de
Koning, Justin Korpershoek, Arnoud Warnar, Vito Konst, Frenk Klinge (coach).
Zittend van links naar rechts: Luuk Holleman, Jonas Braaij, Bram Veerman,
Joshua de Boer.
Zaalvoetbalteam Pijlkruid Velserbroek in de nieuwe kleding

Stratenzaalvoetbalteam
Pijlkruid in het nieuw
Velserbroek - Sponsor HHI- Metaalwerken, Haarlemse Hekken Industrie uit Haarlem, stimuleert het
enthousiasme van het stratenzaalvoetbalteam Pijlkruid uit Velserbroek.
Al zestien jaar speelt het stratenzaalvoetbalteam Pijlkruid in het Polderhuis in Velserbroek zijn maandelijkse zaalvoetbalwedstrijden tegen
andere straten uit de wijk. Nadat 17
jaar geleden de huizen waren ingericht en de tuinen aangelegd, besloten twee sportieve buurmannen
uit Pijlkruid om met andere buren
uit deze straat te gaan zaalvoetballen. De opzet was om tegen andere
straten te spelen en op deze manier
elkaar eens in de maand te zien en
samen sportief bezig te zijn.
De animo was groot en in april 1991
vond de eerste wedstrijd plaats in
Het Polderhuis. Het werd zo’n succes dat de beide buurmannen besloten om een compleet zaalvoet-

baltoernooi voor stratenteams in
Velserbroek te organiseren. En dat
is nu nog steeds een grote happening.
Het stratenteam uit Pijlkruid kwam
overigens nooit verder dan de
kwartfinales bij het toernooi. Sinds
acht jaar doet dit stratenteam niet
meer mee aan het toernooi, maar
de groep blijft wel met heel veel plezier de maandelijkse zaalvoetbalwedstrijden tegen andere straten uit
Velserbroek spelen.
Diverse onderhandelingen en gesprekken met HHI- Metaalwerken,
hebben tot resultaat gehad dat de
directie zeer enthousiast bleef om
voor de komende jaren het straten zaalvoetbalteam uit Pijlkruid te
blijven sponsoren. Het bedrijf heeft
het zaalvoetbalteam nieuwe kleding
aangeboden. Het zaalvoetbalteam
Pijlkruid is erg blij met de sponsoring van HHI-Metaalwerken.

Ook Velsen F7 kampioen
Driehuis - De jongens van Velsen
F7 zijn kampioen geworden, en hoe!
De allereerste wedstrijd van het seizoen werd gelijk gespeeld (1-1),
hierna louter overwinningen. Negen
gespeeld, 25 punten met een doelsaldo van 77-5!
Helaas kwam de tegenstander op
de laatste wedstrijddag niet opdagen, hun leider belde vrijdagavond
af. Leg dat maar weer aan de mannen uit. Ze hebben er toen maar een
fantastische kampioenstraining van
gemaakt.
Dit team heeft een bijzondere mix
aan spelers die uitsluitend eerste
jaars F pupillen omvat. Heel bijzonder is dat deze jongens als een
hecht team spelen, hard voor elkaar
werken en dit altijd zonder een onvertogen woord. Iedere woensdagmiddag zijn ze er trouw allemaal! En
met veel plezier en vooral leergierig.
Verder vinden de trainers/coaches
het prachtig om tijdens de wedstrijden al mooie combinaties te zien.
Deze jongens spelen al heel goed
over en snappen dat ze hun posi-

tie moeten houden. Ook tegenstanders welke alleen uit tweedejaars
bestaan hebben aan den lijve ondervonden dat deze ‘ukkies’ heel
goed kunnen voetballen. Vooral de
wedstrijd tegen Wijk aan Zee F1 uit,
staat nog vers in het geheugen. Met
veel werklust en bij vlagen oogstrelend voetbal werd de tegenstander
zoek gespeeld. Wijk aan Zee was de
koploper en werd onttroond door
deze mannen.
Voetbal is een teamsport, daarom
plaatst men niemand op de voorgrond, F7 is als team grandioos
kampioen geworden. Op de laatste
training van het seizoen hebben de
jongens een kampioensfeest gehad,
hier kregen ze allemaal hun eigen
trofee uitgereikt, de kampioensbeker zal iedere week bij een andere
speler staan te pronken.
Naast het sponsoren van de wedstrijdkleding/trainingspakken heeft
NOOS kledingzaken ook de beker
en trofeeën gesponsord! Pieter en
Rianne, bedankt!

