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Fietsen voor Malawi
Driehuis  – Voor de tweede keer 
doen leerlingen van het Ichthus 
Lyceum mee aan de Going Glo-
bal Actie van de Stichting Edu-
kans. Op allerlei manieren pro-
beren zij geld in te zamelen, dat 
bedoeld is voor onderwijsprojec-
ten in Malawi.
Mark van den Bosch (15) uit 4 
VWO wilde een sportieve actie 
uitvoeren en zich daarvoor la-
ten sponsoren. Eerst dacht hij 
aan zwemmen of schaatsen, het 
werd fietsen. Samen met Mike 
Meijer stapte hij afgelopen za-
terdag om 9 uur op de fiets. De 
temperatuur was rond het vries-
punt en de jongens hadden zich 

goed ingepakt. Muts op, bril te-
gen tranende ogen op en drie 
lagen kleding over elkaar aan. 
Het eindpunt was Woudenberg 
in Utrecht. Dit had een prakti-
sche reden: de grootouders van 
Mark hebben daar een huis-
je en zo konden ze daar over-
nachten. Onderweg gingen zij 
ook nog even langs het klooster 
in Amersfoort. Daar woont een 
tante van Mike, Zuster Ada van 
Duinen. Zij heeft als non 45 jaar 
lang in Malawi gewerkt. De fo-
toboeken werden er bij gehaald 
en ze wist heel veel te vertellen 
over het land. Na nog een rond-
leiding door het klooster stapten 

Mark en Mike weer op de fiets 
om de tocht naar Woudenberg te 
vervolgen. 
Daar aangekomen gingen ze 
vroeg naar bed en zondag stap-
ten ze weer om 9 uur op de fiets, 
voor de terugreis. 
,,Iedereen verklaarde ons voor 
gek voordat we vertrokken. Maar 
het is voor herhaling vatbaar, al-
leen: dan wel in de zomer!’’, zegt 
Mark. In totaal hebben de jon-
gens 11,5 uur op de fiets geze-
ten en 185 kilometer weggetrapt. 
Via sponsors wisten ze met de-
ze fietstocht maar liefst 500 euro 
voor Malawi bij elkaar te krijgen. 
(Carla Zwart)

Mark en Mike hebben na een lange fietstocht Woudenberg bereikt

Schaatsen in Velserbroek
Velserbroek - Ondanks het feit 
dat dankzij een aantal dagen en 
nachten met flinke vorst al ge-
schaatst kon worden op sloten 
en plassen, mocht de kunststof 
schaatsbaan op het Vestingplein 
naast winkelcentrum Velser-
broek bij de opening op dinsdag-
middag al een flink aantal kinde-
ren verwelkomen.  De kunststof 
baan van 300 vierkante meter is 
geheel overdekt met een enor-
me partytent, zodat ook tijdens 
minder goede weersomstandig-
heden van de baan gebruik kan 
worden gemaakt. In de periode 
van 30 december tot en met 11 
januari 2009 zal de schaatsbaan 

op het Vestingplein gedurende 
de eerste week geopend zijn van 
10.00 tot 18.00 uur. In de twee-
de week is de baan ’s ochtends 
gereserveerd voor scholen om te 
komen schoolschaatsen waarna 
vanaf 14.00 uur het publiek weer 
welkom is. 
De baan is mogelijk gemaakt 
door een investering van de win-
keliersvereniging van winkelcen-
trum Velserbroek, de gemeen-
te Velsen en de eigenaar van het 
winkelcentrum: Corio. Ook ge-
ven de winkeliers van het win-
kelcentrum bij iedere besteding 
een gratis toegangskaartje weg 
voor de schaatsbaan.

Veel vallen en opstaan op de kunststof schaatsbaan

Rabobank Dubbelzeskamp: 
gezellig, druk en spannend 
IJmuiden - Terwijl het buiten 
vriest zijn tientallen kinderen uit 
groep 7 en 8 van Velsense basis-
scholen te vinden in de Sporthal 
Zeewijk. 
Op maandag en dinsdag was hier 
de 35ste editie van het Rabo-
bank Dubbelzeskamp. In groep-
jes van tien spelen de kinderen 

hier zes spelletjes per dag. In 
de zaal is het erg druk, iedereen 
rent en springt om elkaar heen. 
De teams juichen en schreeu-
wen van plezier. Vanaf de tribune 
volgen ouders de prestaties van 
hun kinderen.    
De zwartwitjes van basisschool 
de Duinroos vinden het ‘super 

leuk’. Samen met hun begeleider 
Ivo hebben ze vandaag tegen de 
andere teams gestreden. Na af-
loop vertellen ze vol vreugde aan 
hun ouders wat ze allemaal heb-
ben mee gemaakt. 
,,Dit is veel beter voor ze, dan 
twee dagen voor de televi-
sie hangen,” zegt Rob, vader 

van Niels.  ,,De big is het leuk-
ste!” zegt Britt. Shirley: ,,Want 
zijn mond gaat open en dicht” 
,,En je kunt er van af glijden”, 
vult Daphne haar teamgenoot-
jes aan. Hij is niet te missen, de-
ze grote big staat al jaren mid-
den in de sporthal en blijft zor-
gen voor vele lachende gezicht-
jes. Dinsdag zijn er andere spel-
letjes. ,,Ik ben benieuwd wat we 
dan moeten doen,” zegt Daph-

ne. De Zwartwitjes hebben niet 
alles gewonnen vandaag, maar  
Kirsten blijft positief: ,,Morgen 
hebben we nog een kans.” Lu-
cie wou dat het nu al vast mor-
gen was. 
Als alle punten zijn geteld, moet 
iedereen zich weer dik aankleden 
om de warme en drukke sporthal 
te verlaten voor het koude, maar 
zonnige winterse weer. (Marjo-
lein Blaauwbroek) 
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IJmuiden – In het begin was 
Chantal behoorlijk misselijk, 
maar dat was na drie maanden 
over. Daarna had ze een prima 
zwangerschap. Alleen aan het 
einde was ze het wel zat, ze had 
een behoorlijke buik en ze is niet 
zo groot. 
Bovendien had ze al in de 37e 
week voorweeën, dus ze had het 
idee dat de baby eerder zou ko-
men. Maar die liet zich pas twee 
dagen na de uitgerekende da-
tum zien. 
Nadat Chantal die avond zoon 
Sven naar bed had gebracht, zei 
ze tegen Dennis: ,,Ik voel me an-
ders.’’ Rond 23.00 uur kreeg ze 
weeën, maar die waren niet zo 
heftig. Om 0.30 uur ging ze dou-
chen, om 1.30 uur belde Den-
nis toch maar de verloskundige. 
Chantal bleek al negen centime-
ter ontsluiting te hebben. 
De vliezen waren nog niet ge-
broken. De verloskundige wilde 
daarmee wachten tot de kraam-

Aangenaam

Geboren: Jesse Sluimer
Zoon van: Chantal en Dennis 
Sluimer
Broer van: Sven (2,5)
Geboren op: 22 oktober 2008 
om 3.13 uur
Geboortegewicht: 4020 gram

hulp er was. Ze had het vermoe-
den dat het heel snel zou gaan, 
dan had ze een paar extra hel-
pende handen. Om 3.00 uur ar-
riveerde de kraamhulp en nog 
geen kwartier later was Jesse 
er al.
Chantal was verbaasd dat hij vrij 
groot en zwaar was. Voor Sven 
was destijds het kleinste baby-
maatje nog te groot, Jesse leek 
er wel een rolmops in. Het was 
slecht geregeld met de kraam-
hulp. Er kwamen vier verschillen-
de, twee uurtjes per middag. Dus 
wat deed Chantal: even de dou-
che dweilen en als ze toch be-
zig was, kon ze ook wel een was 
draaien. Jesse huilde veel, de 
borstvoeding kwam niet goed op 
gang en na drie dagen raakte ze 
oververmoeid. Er werd toen een 
zzp-er (zelfstandige zonder per-
soneel) ingehuurd door het bu-
reau voor kraamzorg die de he-
le dag kwam en het ging weer 
bergopwaarts.
Sven werd ziek en kreeg hoge 
koorts, Jesse liet zich ook regel-
matig ’s nachts horen, Chantal 
en Dennis draaiden nachtdien-
sten. 
Jesse kreeg baby- acne, zat on-
der de pukkels en zijn huid leek 
wel van schuurpapier. Hierna 
kreeg hij het rs-virus, een griep-
variant die gevaarlijk voor ba-
by’s kan zijn. Het kleine manne-
tje werd in het ziekenhuis opge-
nomen en moest aan de zuur-
stof. Gelukkig mocht hij na drie 
dagen alweer naar huis. 
Nu gaat het veel beter. Jesse 
drinkt goed, lacht al en begint 
te brabbelen. Sven is apetrots 
op zijn broer. Doet zijn ouders 
in alles na, voelt ook met zijn el-
leboog de temperatuur van het 
badwater. 
En nu heeft Sven de waterpok-
ken. Chantal vreest dat Jesse het 
ook gaat krijgen, zelf heeft ze het 
ook nog niet gehad. Ach ja, je 
kunt het maar beter allemaal ge-
had hebben. 
En ze blijven lachen, daar in hui-
ze Sluimer. (Carla Zwart)
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) 
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bel-
len: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in 
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereik-
baar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later. Op 31 de-
cember en 1 januari heeft dienst: Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 
10 in Santpoort-Noord, 023-5378284. Dit weekeinde heeft dienst: 
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-
514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
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FEEST!. Aanvang 20.30 uur.

Dinsdag 6 januari
 

Kerstboomverbranding op het 
grasveld aan de Heerenduinweg 
in IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘t Voetlicht speelt 
FEEST!. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 7 januari

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Brideshead Revisited’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 8 januari

Kerstboomverbranding op het 
grasveld aan de Hagelingerweg 
in Santpoort (tegenover de tuin-
centra). Aanvang 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Het 
Toneel Speelt brengt ‘Op Hoop 
van Zegen’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Kees Torn met caba-
retshow ‘Einde Verhaal’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Kleine zaal: 
LOS! met dj Paullie & Co. 23.00-
04.00 uur. Toegang 5,-. Gratis op 
vertoon van studentenkaart. Van-
af 18 jaar. Café: Word Lounge. 
20.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 2 januari
 

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Brideshead Re-
visited’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Café: Los 
Chicos en dj Crazy Mixed Up 
Sjef. 21.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 3 januari
 

Negende Hofstede, Aletta Ja-
cobsstraat 227 Velserbroek. 
Ochtendwedstrijden starten om 
09.00 uur. ‘s Middags 13.00 uur.
Café IJmuiden, W. Ba-
rendszstraat 21 IJmuiden: Dj 
Bas en zangers Tjerk en Jill. 
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Brideshead Revi-
sited’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Kleine zaal: 
LOS! met dj Paullie & Co. 23.00-
04.00 uur. Toegang 5,-. Gratis 
op vertoon van studentenkaart. 
Vanaf 18 jaar. Café: Rookie En-
tertainment 908Music presents 
Offshore en iMod. 22.00 uur. 
Toegang gratis.

Zondag 4 januari
 

Café de Griffioen IJmuiden: 
Nieuwjaarsborrel met optreden 
van Sjaak Verkade. Vanaf 13.00 
uur geopend.
Nieuwjaarsconcert met Han-
neke de Heer in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyerconcert met The 
Nepstart. Aanvang 17.00 uur. 
Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Brideshead Revi-
sited’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem (www.patronaat.nl): Café: 
Bright blue Gorilla, Karate Film 
Café & plays live! 20.30 uur. Toe-
gang gratis.

Maandag 5 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst van 
College van burgemeester en 
wethouders en de raadsleden. 
Nieuwjaarstoespraak van de 
burgemeester. Met muzikale 
omlijsting door Stephan Pronin 
op piano. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘t Voetlicht speelt 

Wat is
er te 
doen

Houtsanering op maat
IJmuiden – Het timmer- en on-
derhoudsbedrijf de Meer en het 
schildersbedrijf G. Breed kun-
nen bogen op een jarenlange 
ervaring, vooral met grote reno-
vatieprojecten. Anderhalf jaar 
geleden besloten zij de krach-
ten te bundelen en samen ver-
der te gaan, als houtrotspecialist 
Breed & de Meer. Sindsdien zijn 
zij gespecialiseerd in het herstel-

len van houtrot in al het gevel-
timmerwerk. Vaak denken men-
sen dat raamkozijnen of deuren 
vervangen moeten worden, als 
er houtrot in zit. Dit is duur, la-
ten herstellen is veel goedkoper 
en vaak net zo duurzaam. Een 
klein deel kan eventueel weg ge-
freesd worden en later opgevuld 
met hoogwaardige epoxy. Ook 
kunnen er delen weggezaagd 

worden en vervangen door de-
len van hetzelfde profiel. Het be-
drijf is hier heel vakkundig in en 
weet het zo deskundig af te wer-
ken, dat er bijna niets meer van 
te zien is. Voor grotere klussen 
huren zij een team in van zzp-
ers (zelfstandige zonder perso-
neel) die zij zelf opleiden. Ieder 
heeft zijn eigen specialisatie, van 
glaszetters tot aan timmerlieden. 
Er is zelfs iemand speciaal voor 
glas in lood. Houtrotsanering op 
maat, is wat dit team van experts 
doet. Het herstellen van delen 
met houtrot is echt de moeite 
waard want het is veel voordeli-
ger dan het door nieuw te laten 
vervangen.
Maar de mensen kunnen ook te-
recht voor het totale onderhoud 
van het huis. Schilderen, timme-
ren, beglazing: ze zijn van alle 
markten thuis. De heren Breed 
en de Meer werken veel voor 
woningcorporaties, maar krijgen 
ook steeds meer aanvragen van 
particulieren. Er is zo veel vraag, 
dat zij zelfs aan uitbreiding op 
korte termijn denken van het be-
drijf Breed & de Meer. Het bedrijf 
is altijd bereikbaar voor vragen, 
een deskundig advies of een 
vrijblijvende offerte, via de tele-
foonnummers 06 46200640 of 06 
53587277. 
Zie ook de website www.de-
meer.eu

Eerste lustrum DingeS’poort
Santpoort-Noord – Alweer vijf 
jaar is het restaurant DingeS’-
poort in Santpoort gevestigd, 
aan de Hoofdstraat 188. In die 
vijf jaar wisten veel mensen de 
weg er naar toe te vinden. Kwali-
teit verloochent zich immers niet 
en je krijgt er heerlijke gerechten 
op je bord. 
Zij genoten bijvoorbeeld van de 
befaamde tournedos, de heer-
lijke lamsrack, de saté van os-

senhaas of de spareribs in maar 
liefst drie verschillende smaken. 
Ook de visliefhebber heeft veel 
keuze. Die kan kiezen uit bij-
voorbeeld tarbot, zeebaars, gam-
ba’s of zalm. Ook is er de ‘catch 
of the day’, een wisselend visme-
nu. Dan zijn er nog prima kipge-
rechten, zoals de hete kip, heer-
lijk met gebakken ui en cham-
pignons. Ook aan vegetariërs is  
gedacht. Voor hen is er lasagne 

met spinazie, of filodeeg gevuld 
met geitenkaas, paprika en ho-
ning. Tevens zijn er shawarma-
gerechten, zoals de voordelige 
kilo shawarma.
Bij DingeS’poort is er elke week 
een weekmenu dat uit drie gan-
gen bestaat, dit voor een echt 
ongelooflijke prijs. Een echte 
aanrader is het vijf gangen ver-
rassingmenu. Dit bestaat uit 
twee voorgerechten, een hoofd-
gerecht, nagerecht en koffie of 
thee toe. Echt iets voor men-
sen die van een culinaire uitda-
ging houden. Alle gerechten zijn 
ook af ter halen en mee te ne-
men. Ook om mee te nemen is 
het heerlijke Party Pakket, dit be-
staat uit Ali kip, saté, shawarma 
en spareribs.
Wie jarig is, trakteert. De mede-
werkers van DingeS’poort willen 
dit vijfjarige jubileum graag met 
de gasten vieren. Wie tussen 1 
januari en 28 februari 2009 met 
minimaal twee personen een ta-
fel reserveert, krijgt 5 % van de 
totaalrekening terug, inclusief 
drankjes. Profiteer hier van en 
geniet er van een heerlijke maal-
tijd. Deze actie is ook terug te le-
zen op www.dingespoort.nl. Din-
geS’poort is gevestigd aan de 
Hoofdstraat 188 en telefonisch 
bereikbaar via 023 5377224. Jos-
ry, Annelies en alle medewerkers 
staan in 2009 voor de gasten 
klaar en wensen iedereen een 
goed, gezond en smakelijk 2009!

Hond bijt 
honden
Velserbroek - De politie stelt 
een onderzoek in naar een 
agressieve hond die dinsdag aan 
de Westbroekerplas twee an-
dere honden heeft gebeten en 
ook een 7-jarig meisje licht heeft 
verwond. Een man uit Velser-
broek liep dinsdagmiddag met 
zijn dochter en twee honden bij 
de plas. Daar zag hij een vrouw 
lopen met een niet aangelijn-
de Herder. Omdat de man wist 
dat de Herder agressief reageert 
op ander honden bleef hij zo ver 
mogelijk uit de buurt. De Herder 
kwam echter op zijn honden af 
sprinten en beet de beide dieren. 
Het meisje kwam door de aan-
val van het beest ten val en liep 
een zere vinger en een gekneus-
de heup op. De eigenaresse van 
de hond is door de politie uitge-
nodigd aan het bureau voor het 
afleggen van een verklaring.

Bromfietser 
gewond
IJmuiden - Een 16-jarige jongen 
uit IJmuiden is donderdagavond 
gewond geraakt bij een aanrij-
ding op de Lange Nieuwstraat. 
De jongen reed rond 20.40 uur 
in de richting van de rotonde en 
werd aangereden door een au-
to bestuurd door een 38-jarige 
vrouw uit De Rijp die verkeerd 
voorsorteerde. De jongen liep 
beenletsel op. Hij is naar een zie-
kenhuis gebracht.

Contract trainer verlengd
IJmuiden - IJVV Stormvogels en 
trainer Patrick van der Fits zijn 
zeer tevreden over de samen-

werking in dit lopende seizoen. 
Het is het eerste seizoen van Pa-
trick van der Fits bij de IJmui-

dense voetbalvereniging. Par-
tijen zijn dermate tevreden dat 
het contract van van der Fits, dat 
eind van dit seizoen afloopt, aan-
sluitend met twee jaar wordt ver-
lengd.
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ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30 
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dins-
dag vanaf 20.00 uur en vrijdag 
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag 
13.00 uur. Schilderen, donderdag 
09.00 tot 12.00 uur. Alle activitei-
ten vinden plaats in dorpshuis 
Het Terras.

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

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Tot en met 6 janua-
ri is er geen open tafel. De eerst-
volgende open tafel is op 7 janu-
ari. Altijd een kopje koffie/thee. 
Kosten 5,-. Uiterlijk 2 dagen van 
tevoren opgeven. 
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 
uur aanwezig zijn). U kunt genie-
ten van een 3-gangen a la carte 
menu inclusief drankje voor 5,50. 
Tot en met 6 januari is er geen 
restaurant.
Elke 2e woensdag van de 
maand erwtensoep. Kosten 
1,50 euro. Aanvang 12.00 uur. U 
hoeft zich niet aan te melden. De 

eerstvolgende snertmaaltijd is 
op woensdag 14 januari.
Cinema Zeewijk elke derde 
donderdag van de maand. Aan-
vang 19.30 uur. Kaartjes 2,- p.st. 
incl. kopje koffie of thee. Kaart-
jes zijn dagelijks verkrijgbaar 
aan het buffet tussen 09.00 en 
17.00 uur. in het weekend van 
13.30 tot 16.30 uur. Eerstvolgen-
de filmvoorstelling donderdag 15 
januari.
Optreden De Belanda’s, 
woensdag 7 januari. Aanvang 
19.30 uur. Toegang 3,- incl. kopje 
koffie of thee. Kaartjes verkrijg-
baar aan het buffet.

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

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 9 januari: to-
matensoep, zuurkoolstamppot, 
speklapje, ijs met slagroom en 
een kopje koffie. Opgeven tus-
sen 11.00 en 12.00 uur. Aanvang 
12.30 uur. Toegang 5,-.
Erwtensoep donderdag 8 janu-
ari vanaf 12.00 tot 13.00 uur. Kos-
ten 2,50. Vooraf opgeven is niet 
nodig.
Restaurant geopend op maan-
dag en woensdag vanaf 12.30 
uur. Opgeven vooraf niet nodig. 
Kosten 5,-.
Thuisbiosoop om 19.30 uur. 
Kosten 2,- incl. kopje koffie of 
thee en een hapje. 
Internetcursus is vol, er zijn 
geen plaatsen meer beschik-
baar. 
Exposanten van schildersclub 
Velserhooft tonen hun werk 
vanaf 1 december. Elke werkdag 
van 09.00 tot 16.00 uur en op 
zondag van 11.30 tot 14.00 uur. 
Toegang gratis.
Stoelhonkbalgroep zoekt nog 
enthousiaste deelnemers op 
woensdagmiddag vanaf 14.00 
uur.

Het wijksteunpunt is naarstig 
op zoek naar een kok voor de 
open tafel. 

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

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

KBO Velsen, Wally de Vries-
Ooms. Tel. 023-5384997 06-
17044490
Velserbroekse Sociëteit met 
als onderwerp ‘Alles over schoen-
lepels’. Maandagavond 12 janua-
ri. Aanvang 20.00 uur. Kosten le-
den 2,- incl. koffie, niet-leden 3,- 
inclusief koffie.
Busreis dinsdag 27 januari naar 
Leerbroek. Kosten 37,-. Vertrek 
Hofstde 09.00 uur, Vondellaan 
09.05 uur, Zeewijkplein 09.10 
uur, Marktplein 09.20 uur.

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

Wijksteupunt Watervliet, Doel-
manstraat 34 in Velsen-Noord, 
Bram Vergauw, telefoon 0251-
226445
Nieuwjaarsbal vrijdag 2 januari 
om 20.00 uur. Toegang 5,-.

OuderennieuwsDecorade 2 tot en met 4 januari

Antiek en kunst in 
Château Marquette
Heemskerk - Wie van kunst 
houdt of van antieke gebruiks-
voorwerpen komt volledig aan 
zijn trekken tijdens de Decorade 
die komend weekend gehouden 
wordt in Château Maquette. Van 
vrijdag 2 tot en met zondag 4 ja-
nuari wordt hedendaagse en ou-
de kunst te koop aangeboden én 
een grote collectie origineel an-
tiek. Op de beurs treft men geen 
massaproducten aan, maar uit-
sluitend originele objecten. De 
stands laten allerlei fraaie kunst-
objecten en antiek zien, zoals 
beelden en sculpturen, glas, ke-
ramiek, stijlvolle oude meubelen, 
kleine antieke objecten, sieraden 
en schilderijen. Deelnemers zijn 
verschillende antiquairs, beel-
dend kunstenaars, kunstgaleries 
en kunsthandelaars. De bezoe-
kers kunnen zo’n 35 exposanten 
verwachten afkomstig uit bin-
nen- en buitenland, waaronder 
enkele nieuwe deelnemers uit 
de regio met bijzondere schilde-
rijen, klokken, muziekinstrumen-
ten, antiek zilver en kristal, tafel-
objecten en sieraden. 
Er is abstract en figuratief werk 
te koop in allerlei technieken 
en stijlen. Er worden beelden 
en sculpturen aangeboden van 
steen, brons en keramiek, er zijn 
allerlei glasobjecten, porselein, 
keramiek, Hollands aardewerk 
en ook een grote collectie antiek 
serviesgoed. De meubelstukken 
zijn afkomstig uit verschillende 
perioden zoals Biedermeier, Vic-
toriaans, Art Deco, Empire en ga 
zo nog maar even door. Verder 
kan men rekenen op een grote 
collectie klokken in diverse stij-
len en vormen, er zijn koperen, 
zilveren en gebruiksvoorwer-
pen van tin. De sieraden zijn an-
tiek, maar ook hedendaagse sie-
raden zijn ruim vertegenwoor-
digd. Wie graag voorwerpen ver-
zamelt, kan een keuze maken uit 

allerlei kleine objecten; van pil-
lendoosjes tot vingerhoedjes en 
van speldjes tot parfumflesjes. 
Voor alle aangeboden kunstwer-
ken geldt dat zij van een profes-
sioneel gehalte zijn, het antiek is 
van 1945 en daarvoor, de edel-
metalen voorwerpen voldoen 
aan de Rijks Waarborgregeling 
en de houten objecten zijn maxi-
maal voor 40% gerestaureerd, 
exclusief de stoffering. Op za-
terdag 3 januari kan men mee-
gebrachte voorwerpen gratis la-
ten taxeren naar gebruik, ouder-
dom en waarde. Wegens de te 
verwachten drukte wordt aan-
geraden vroeg te komen. Alles 
over het restaureren van meu-
belen en kunst komt men te we-
ten bij de stand van verschillen-
de restaurateurs. Ook het kunst-
magazine Palet is op de beurs 
weer van de partij. Iedere bezoe-
ker ontvangt las nieuwjaarsca-
deau bij de stand van Uitgeve-
rij Arti het Palet Kunstmagazine 
ter waarde van 6,75 euro geheel 
gratis zolang de voorraad strekt. 
Wie even uit wil blazen kan een 
kopje koffie drinken in de biblio-
theek van het historische kasteel 
en voor iets sterkers kan men te-
recht in de stijlvolle lounge. En 
na het bezoek aan de beurs kan 
men genieten van de prachti-
ge omgeving van Château Mar-
quette.
De Decorade is geopend op vrij-
dag van 19.00 tot 22.00 uur, za-
terdag en zondag van 11.00 tot 
17.00 uur. De entree is 7,50/6,00 
euro, kinderen tot zestien jaar 
mogen onder begeleiding gra-
tis naar binnen. Honden hebben 
geen toegang. Château Mar-
quette is te vinden aan de Mar-
quettelaan 34 in Heemskerk. 
Men kan in de directe omgeving 
gratis parkeren. Ook is Château 
Marquette per openbaar vervoer 
goed bereikbaar. 

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Op deze laatste 
speeldag van het jaar, kwamen 
twaalf leden van sportvereniging 
Full Speed afdeling klootschieten 
bijeen. Ondanks de kou een gro-
te opkomst dan verwacht zo vlak 
na kerst. In het clubhuis mocht 
Nico de loting doen. Er kwamen 
vier teams van drie spelers uit 
de bus. Na de koffie, ging men 
met de auto naar Spaarnwou-
de, waar de zon volop scheen, 
en met een zachte Oostenwind 

was het toch lekker. Het koeien 
parcours was weer aan de beurt. 
Een paar jaar geleden stonden 
wel eens schotse hooglanders 
op het fietspad, maar heden ziet 
men ze niet meer. Team 1 met Bi-
anca, Dries en Dirk werden eer-
ste met 66 schoten en 50 meter. 
Team 3 met Ina, Bertus en Nico 
werden tweede met 69 schoten 
en 18 meter. Team 2 met Harm, 
Jan St. en Ton, werden derde met 
ook 69 schoten maar met 11 me-

ter. Team 4 met Sonja, Lia en Elly,  
werden vierde met 71 schoten 
en 19 meter. Geen slechte sco-
re, maar door wat  missers van 
sommige spelers (soms komt de 
bal niet goed uit de hand) had er 
een lagere score tot de mogelijk-
heden kunnen behoren. Volgen-
de keer beter. Vrijdag 9 januari 
nieuwjaars receptie, met daarna 
klaverjassen. Kom ook en maak 
er een gezellige avond van. Voor 
informatie: Nico Prins, telefoon 
0255–518648 of Dirk Sieraad, te-
lefoon 0255–515602 Zie ook sv-
fullspeed.nl.
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Club Literair-middag: 
‘Op Hoop van Zegen’
IJmuiden - Stadsschouwburg 
Velsen en Boekhandel Eras-
mus brengen elk theaterseizoen 
de mooiste boeken en de beste 
schrijvers op de planken. Omdat 
theater en boeken, theater en 
schrijvers onlosmakelijk met el-
kaar verbonden zijn, hebben de 
schouwburg en boekhandel be-
gin 2008 Club Literair opgericht 
voor alle boeken- en theaterlief-
hebbers. Het 
1-jarig be-
staan wordt 
gevierd met 
een the-
m a m i d d a g 
rondom de  
Heijermans’ 
k l a s s i e k e r 
‘Op Hoop van 
Zegen’.
Dit theater-
seizoen zijn 
er maar liefst 
twee ver-
sies van He-
ijermans’ vis-
sersdrama in 
de schouw-
burg te zien. 
In de toneel-
versie van Het Toneel Speelt, op 
donderdag 8 en vrijdag 9 janua-
ri (20.15 uur), zal topactrice Ma-
risa van Eyle in de huid kruipen 
van vissersweduwe Kniertje. In 
de musicalversie van Ruud de 
Graaf/ Hans Cornelissen Produc-
ties, op woensdag 4 maart (20.15 
uur), zal Kniertje’s verzuchting 
‘De vis wordt duur betaald’ uit de 
mond van musicalster Ellen Pie-
ters weerklinken.
Tijdens de jubileummiddag van 
Club Literair op zondag 18 janu-
ari 2009 (14.00 tot 16.00 uur) zul-

len artistiek musicalproducent 
Hans Cornelissen en Het Toneel 
Speelt-regisseur Jaap Spijkers 
discussiëren over hún versie van 
‘Op Hoop van Zegen’.  Foto- en 
videobeelden zullen ter illustra-
tie dienen. 
De presentatie van deze middag 
is in handen van Arend de Geus, 
presentator van het cultuurpro-
gramma ‘Zigt’ op RTVNH.  Om 

het literaire the-
ateraanbod voor 
theater- en boe-
kenliefhebbers 
nog aantrekke-
lijker te maken, 
worden tijdens 
het theatersei-
zoen aan Club 
Literair-leden 
interessante en 
leuke nevenac-
tiviteiten aange-
boden. Ook krij-
gen Club Lite-
rair-leden spe-
ciale nieuws-
brieven met 
daarin het al-
lerlaatste boe-
ken- en thea-

ternieuws. 
De ‘Op Hoop van Zegen’-middag 
op zondag 18 januari 2009 (14.00 
tot 16.00 uur) in de Stadsschouw-
burg Velsen is voor leden van 
Club Literair gratis toegankelijk. 
Nog geen lid van Club Literair? 
Mail (voor)naam, volledig adres, 
e-mailadres, telefoonnummer(s) 
en geboortedatum naar clublite-
rair@stadsschouwburgvelsen.nl. 
Ook het lidmaatschap van Club 
Literair is geheel gratis. 
Meer informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Programma Stadsschouwburg Velsen

Het Toneel Speelt met 
‘Op Hoop van Zegen’
IJmuiden - Niemand minder 
dan topactrice Marisa van Eyle 
is op donderdag 8 en vrijdag 9 
januari 2009 (20.15 uur) te zien 
als Kniertje in Herman Heijer-
mans’‘Op Hoop van Zegen’. Het 
Toneel Speelt brengt het vissers-
drama met een topbezetting.
Als eerste theater in Nederland 
presenteert de Stadsschouwburg 
Velsen de langverwachte nieuwe 
productie van Het Toneel Speelt: 
‘Op Hoop van Zegen’. Na de gro-
te successen van ‘Cloaca’ en 
de toneelreeks ‘De Geschiede-
nis van de Familie Avenier’, bei-
de van de hand van Maria Goos, 
brengt het gezelschap Herman 
Heijermans’ toneelklassieker in 
de regie van Jaap Spijkers met 

een absolute topbezetting. Ma-
risa van Eyle speelt Kniertje, de 
vissersvrouw die haar man en 
twee van haar zonen al verloren 
heeft aan het water. Reder Bos 
wil nu ook haar laatste twee zo-
nen meenemen op zijn schip. Ze 
hebben het geld hard nodig en 
Kniertje stuurt uiteindelijk ook 
haar jongste zoon, haar lieveling, 
de zee op. Het schip vaart uit, om 
nooit meer terug te keren. In de 
overige rollen zijn onder andere 
Saskia Temmink, Bart Klever, Re-
né van Zinnicq Bergmann en Pe-
tra Laseur te zien.
Seth Gaaikema is al bijna vijf-
tig jaar actief op de theaterpo-
dia. Op zaterdag 10 januari 2009 
(20.15 uur) is de cabaretier in de 

Friso Huizinga terug naar 
de Jutter/de Hofgeest
IJmuiden - Friso Huizinga 
keert terug naar de Jutter en 
de Hofgeest. Hij gaat per 5 ja-
nuari aan de slag als chef re-
dactie, een functie die hij tus-
sen 2003 en 2005 ook be-
kleedde. Veroni Pereboom 
blijft bladmanager.

,,Ik heb er heel veel zin in’’, vertelt 
Friso, die het afgelopen jaar voor 
Rabobank Velsen en Omstreken 
werkte. ,,Karin, Carla, Marja en 
Veroni hebben sinds mijn ver-
trek in december 2007 geweldig 
werk verricht, maar kunnen vol-
gens mij wel wat steun gebrui-
ken. Het afgelopen jaar is er heel 
veel werk op hun schouders te-
recht gekomen, waardoor bij-
voorbeeld de gemeenteraadspo-
litiek niet de aandacht kreeg die 
het verdiende. Dat gaan we met 
vernieuwde energie weer oppak-
ken.’’
Friso maakte op 1 januari 2008 
de overstap naar de lokale Ra-
bobank, waar hij aan de slag 
ging als medewerker Commu-
nicatie & Coöperatie. Geduren-
de het jaar kwamen beide partij-

en erachter dat Friso zijn ei niet 
volledig kwijt kon in het bankbe-
drijf. Dat resulteerde in het be-
sluit om de samenwerking niet te 
verlengen.
,,Na bijna 13 jaar bij de krant ge-
werkt te hebben vond ik het in 
2007 tijd voor een nieuwe uit-
daging. Die werd mij geboden 
door Rabobank Velsen en Om-
streken. We kwamen er gaan-
deweg achter dat het mij moei-
te kostte om te wennen aan het 
werken bij een bank. Je zit veel 
achter je computer en bent min-
der buiten dan ik gewend was. Ik 
bleek erg gehecht aan de dyna-
miek van de redactie, waar je ’s 
ochtends nooit weet hoe de dag 
eruit ziet. Dat zat veel dieper dan 
gedacht.’’
Desondanks kijkt Friso met veel 
plezier terug op het jaar bij de 
bank. ,,Ik heb met hele leuke 
mensen samengewerkt en veel 
kunnen doen voor de leden van 
de bank. Daardoor heb ik ontzet-
tend veel geleerd over het com-
municatievak. Dat neem ik mee 
als bagage. Ik ben blij dat Ra-
bobank Velsen en Omstreken 

Friso Huizinga keert terug naar de 
Jutter en de Hofgeest

mij deze kans heeft geboden en 
heb er geen moment spijt van 
dat ik destijds de overstap heb 
gemaakt.’’ Friso gaat drie dagen 
aan de slag bij de Jutter en de 
Hofgeest: op maandag, dinsdag 
en woensdag. Dat zijn de druk-
ste dagen bij de krant. De ko-
mende maanden blijft Friso op 
donderdag en vrijdag bij de Ra-
bobank werken. Na 1 maart gaat 
hij twee dagen per week aan de 
slag als freelancer op het gebied 
van tekstschrijven, projectbege-
leiding en grafisch vormgeven.

Stadsschouwburg Velsen te zien 
met de vrolijke en pittige con-
ference ‘Als was het de eerste 
keer’.
Op dinsdag 13 januari (20.15 uur) 
komen The Dutch Eagles naar 
de Stadsschouwburg Velsen met 
een weergaloze show met fan-
tastisch geluid, sfeervol licht en 
videobeelden, en veel, heel veel 
muziek van The Eagles
‘Welcome Back To Hotel Cali-
fornia’ is de titel van de tournee 
waarmee de Dutch Eagles langs 
de theaters toeren.
Hassan’s Angels zijn terug in 
Velsen. Op woensdag 14 januari 
2009 (20.30 uur) laten de dames 
het publiek van het Thalia The-
ater kennismaken met de mens 
achter het nieuws. Dat een al-
lochtoon, of twee, leuk kan zijn 
bewijzen de Turkse cabaretiѐres 
met ‘Goed nieuws uit Neder-
land’. Meer informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789.

Rijbewijskeuringen 
voor 70-plussers
IJmuiden - Ook in 2009 kunnen 
70-plussers zich weer voordelig 
medisch laten keuren voor het 
rijbewijs bij Zorgbalans, loca-
tie woon- en zorgcentrum Bree-
zicht, Keizer Wilhelmstraat 1 te 
IJmuiden.
Vanaf deze leeftijd is namelijk 
een medische keuring verplicht  
wanneer het rijbewijs verloopt. 
De keuring kost 30 euro. 
Geadviseerd wordt om zich ten 
minste twee tot drie maanden 
voor het aflopen van de gel-
digheid van het rijbewijs te la-
ten keuren. Het kan al een jaar 
van te voren. Men hoeft niet te 
wachten tot men een brief thuis-
krijgt van de RDW dat het rijbe-
wijs gaat verlopen. Van te voren 
dient men bij de gemeente een 
Eigen Verklaring met Medisch 
Verslag te kopen De Eigen Ver-
klaring vult men zelf in. De da-
ta voor keuringen voor het eerste 
half jaar van 2009 zijn: 9 januari, 
6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 

5 juni en 3 juli. Ook inwoners uit 
omliggende gemeenten zijn van 
harte welkom.
Voor verdere informatie en aan-
melding kan men  bellen naar 
het afsprakenbureau van Re-
gelzorg telefoonnummer 0251-
231793  (gesloten van 25 decem-
ber tot 5 januari). 
Voor meer informatie: www.re-
gelzorg.nl.

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

Nieuwjaars-
receptie

Expositie Ellen 
van Randeraat
Santpoort-Noord – ‘Dynamiek 
in kleur’ heet de nieuwe expo-
sitie van Ellen van Randeraat in 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Haar werk is 
van 4 januari tot en met 6 febru-
ari  in ’t Mosterdzaadje te be-
zichtigen. De acrylschilderijen 
die zij speciaal voor ’t Mosterd-
zaadje heeft geselecteerd heb-
ben vooral met muziek te ma-
ken. Voor haar is deze concert-
zaal zó inspirerend dat ze niet 
anders kon dan het thema mu-
ziek in haar tentoonstelling cen-
traal te stellen. 
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Joy kerstconcert
in Engelmunduskerk
Driehuis - Zondag was in de 
Engelmunduskerk een optreden 
met kerstzang van drie koren en 
een klein accordeonorkest.
Allereerst waren er de swingen-
de klanken van Pius X uit Alk-
maar, dat zich stevig weerde met 
nummers als ‘Last Christmas’, 
‘War is Over’ en een humoristi-
sche ‘Squeezing Down the Chim-
ney’. Deze jonge mensen onder 
leiding van Ingrid Prins-Zomer-
dijk, zoekt versterking, ook nog 
in de vorm van een toetsenist.
Er werd uit volle borst meege-
zongen met Dolf Schelvis aan 
het orgel: ‘O Come All You Faith-
full’ (Wij komen Tezamen), waar 
in het tweede couplet hoog en ijl 
de sopranen bovenuit stegen die 
verspreid in de kerk zitten. 
Daarna begon Ladderszat met 

haar optreden. Let wel, het gaat 
hier allesbehalve om drank-
misbruik. De stembanden wer-
den ingezet en hoe. Onder lei-
ding van Arno Hillige zongen de-
ze liefhebbers van de zang on-
der andere ‘Mary’s Boy Child’ en 
‘Mary had a Baby’. Prachtige in-
getogen zang, met mooie harmo-
nieën en een heldere en zuivere 
klank. En alle bekende kerstlie-
deren komen even langs in ‘Ha-
ve yourself a Merry Little Christ-
mas’. Ook deze groep zoekt uit-
breiding.
Het accordeon-ensemble met 
Aaf  Dekker als dirigente speel-
de de sterren van de hemel in 
‘Christmas Time’ en ‘The Young 
Amadeus’. Het was jammer ge-
noeg niet goed te horen hoe de 
dwarsfluitsolo van Sylvia zich 

door ‘The Holy City’ vlocht, maar 
dat daaraan gewerkt is kon je 
wel horen. Het was enig om te 
horen dat de mensen zachtjes 
mee-neuriën op de klanken van 
bekende liedjes.
Kerstkoor Joy zong het enthou-
siasme los. Nog maar een paar 
maanden aan het werk in de-
ze bezetting en dan een aantal 
prachtige, helder en zuiver ge-
zongen liederen laten horen is 
een prestatie. Hinke Hillige be-
reikt deze kwaliteit met hard 
werken en door zelfwerkzaam-
heid te stimuleren, dit moest tus-
sen alle andere koorzang door 
gebeuren. Het ‘Gloria’ klonk als 
een klok maar bij het ‘Dormi’ 
sloot het kindeke de oogjes. Hun 
optreden begon achter in de 
kerk met de samenzang; ‘Joy to 
The World’ en gevolgd door het 
Gregoriaans ‘Hodie’ verplaatste 
het zich via het middenschip met 
het ‘Gaudete’ naar het altaar. Je 
zou kunnen zeggen dat we vor-
deren in de tijd als het klopt dat 
de renaissance aanbreekt in de 
vorm van ‘Ein Kindlein’. Ingewik-
keld is het wel met wisselingen 
van partij en tempo, maar het 
wordt goed uitgevoerd en blijkt 
een prachtig lied te zijn. 
‘Jesus Child’ is het enige lied dat 
wordt begeleid en wel door Bas 
Jongsma aan de vleugel. ‘Jingle 
Bells’ rinkelt in een onbekend 
arrangement voorbij in klinken-
de ‘jingles’ richting het laatste 
lied, dat het publiek extra wil ho-
ren. Het komt uit Italië en ook dit 
lied doet niets af aan de goede 
ervaring van het ‘erbij’ te kun-
nen zijn.

Volgend jaar zal er weer een 
concert gegeven worden in de-
ze setting.

Formulierenbrigade
Velsen – Bewoners van Velsen 
met een laag inkomen hebben 
misschien wel recht op bepaalde 
voorzieningen of regelingen die 
de financiële situatie verbeteren. 
De formulierenbrigade Velsen 
helpt bij het invullen van de for-
mulieren en kijkt naar de rege-
lingen en voorzieningen die van 
toepassing kunnen zijn. De kos-
ten van een dagje uit kunnen bij-
voorbeeld terug worden gevor-
derd middels een formulier Soci-
aal Culturele Activiteiten. Ook is 
er Bijzondere Bijstand voor chro-
nisch en gehandicapten en is er 
kwijtschelding gemeentelijke- 
en waterschapsbelastingen mo-

gelijk. Als er sprake is van een 
onvolledige AOW, kan de For-
mulierenbrigade Velsen kijken of 
de mogelijkheid bestaat op een 
aanvulling. 
Bel om een afspraak te maken 
met de Formulierenbrigade Vel-
sen tussen 09.00 en 17.00 uur te-
lefoonnummer 0255-533885. Of 
loop even binnen bij Loket Vel-
sen voor Wonen, Welzijn en Zorg, 
te vinden in de Rijnstraat 2 in 
IJmuiden of maak een afspraak  
via de e-mail formulierenbriga-
develsen@madi-mk.nl. 
De formulierenbrigade komt ook 
bij mensen thuis die niet mobiel 
zijn. 

Wijziging inzamelpunt 
kerstbomen Velserbroek
Velserbroek - Dit jaar wordt de 
kerstboomverbranding in Velsen 
in ere hersteld. Op 2, 3 en 5 ja-
nuari kunnen kerstbomen wor-
den ingeleverd waarna deze op 
6 en 8 januari zullen worden ver-
brand. 
De bomen kunnen worden inge-
leverd bij de wijkposten in Vel-
sen-Zuid, IJmuiden en Sant-
poort-Noord. Eerder is gemeld 
dat de kerstbomen kunnen wor-
den ingeleverd bij de gemeente-
lijk wijkpost in Velserbroek. Ech-
ter, vanwege de grote afstand 
van deze wijkpost ten opzich-
te van het centrum, is het inza-

melpunt gewijzigd. Kerstbomen 
uit Velserbroek kunnen nu alleen 
worden ingeleverd bij de contai-
ner op de parkeerplaats bij het 
winkelcentrum Velserbroek. 
De kerstboomverbranding voor 
IJmuiden en Velsen-Zuid  vindt 
plaats op dinsdag 6 januari op 
het grasveld aan de Heerenduin-
weg in IJmuiden. 
Voor Santpoort-Noord, Sant-
poort-Zuid, Velserbroek en Drie-
huis op donderdag 8 januari op 
het grasveld aan de Hagelinger-
weg te Santpoort ( tegenover de 
tuincentra). Aanvang op beide 
avonden is 19.30 uur.

Prijsuitreiking 
ballonnenwedstrijd
Driehuis - Op 23 december 
werd in Driehuis weer de jaar-
lijkse kerstzang georganiseerd 
door de Stichting Dorpsfeest 
Driehuis.
Ter afsluiting van de kinderac-
tiviteiten tijdens het Dorpsfeest 
in juni konden de kinderen een 
ballon oplaten met een kaartje 
met hun naam daarop.
De winnaars van deze ballon-
nenwedstrijd werden tijdens de 
kerstzang alsnog in het zonnetje 

gezet. De derde prijs ging naar 
Stephanie Nieuwenhuizen, de 
tweede prijs naar Olivier van der 
Steen en de ballon die het verst 
werd terug gevonden was van 
Laurens Broekhof. Alle drie de 
ballonnen zijn in Duitsland
aangekomen.
Met dank aan Danielle Smit van 
de SB groep voor het sponso-
ren van de ballonnenwedstrijd 
en het beschikbaar stellen van 
de prijsjes.

Poëtische teksten in de 
maand van de poëzie
IJmuiden - Beeldend kunste-
nares Lisette de Zoete zal van-
af 10 januari tot en met 7 febru-
ari haar ‘poëtische teksten op 
beeld’ exposeren in bibliotheek 
Velsen, Dudokplein in IJmuiden. 
Haar werk is voor een groot deel 

voortgekomen uit haar dagboe-
ken, die zij al vanaf haar zesde 
schreef. 
Ze is geboren en opgegroeid in 
Soest waar zij op haar zolderka-
mer altijd aan het schrijven en 
lezen was. Zo ontstond een die-

pe fascinatie en oneindige lief-
de voor de innerlijke processen 
en groei in de combinatie tekst 
en beeld.
Lisette heeft ‘Illustratieve Vorm-
geving’ gestudeerd aan de Hoge-
school voor Kunsten te Utrecht.  
Tijdens haar studie heeft ze sta-
ge gelopen bij Marte Röling en 
Milou Hermus. 
In 2003 is ze afgestudeerd met 
een boek met als onderwerp ‘De 
ontwikkeling van een identiteit’ 
gebaseerd op haar dagboeken 
vanaf haar zesde tot haar vijfen-
twintigste. Ze werkt in opdracht 
voor diverse magazines, uitgeve-
rijen en particulieren. Haar be-
kendste werk zijn de zwart/wit 
portretten met sierlijke poëtische 
teksten letterlijk als gedachten 
op het gezicht geschreven in 
Rails Magazine. Het handschrift 
is voor Lisette de belangrijkste 
expressie in haar werk. Ze heeft 
exposities gehad in het Filmmu-
seum en diverse galeries in Ne-
derland. 
Op dit moment werkt ze samen 
met documentaire maakster Mi-
cheline van Dijk, zangeres Floor-
tje Klomp en muzikant Anno van 
der Werf aan een muurschilde-
ring voor de film ‘Zielskreet’. De-
ze film zal in eerste instantie ge-
projecteerd worden tijdens de 
optredens van Floortje en Anno. 
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Rabobank Velsen en Omstreken
Aanmelden Seniorenprijs 
verlengd tot eind januari
Velsen - Wie met pensioen is en 
de ambitie heeft om een studie 
te gaan volgen, of wie werkt op 
individuele basis aan een bijzon-
der project, komt wellicht in aan-
merking voor de Seniorenprijs 

van Rabobank Velsen en Om-
streken.
In tegenstelling tot het Coöpera-
tiefonds richt het Ambitiefonds, 
waar de Seniorenprijs onder-
deel van uitmaakt, zich op indi-

viduele leden die hun persoon-
lijke ambities willen waarmaken. 
Hiervoor is een budget van en-
kele duizenden euro’s uit het co-
operatief dividend vrijgemaakt. 
De aanmeldingstermijn voor de 
nieuwe prijs is verlengd tot 31 
januari 2009. Daardoor krijgen 
ook de leden die zijn uitgeno-
digd voor de extra seniorenmid-
dag de kans om kennis te maken 
met de Seniorenprijs.
Wie in aanmerking wil komen 
voor de Seniorenprijs, dient lid 
te zijn van Rabobank Velsen en 
Omstreken en is daarnaast 65 
jaar of ouder, niet langer werk-
zaam en actief op het gebied van 
sport, studie, kunst of onderzoek. 
De Seniorenprijs beloont de drie 
meest in het oog springende ini-
tiatieven met geldbedragen van 
2500, 1500 en 1000 euro.
Wie in aanmerking wil komen 
voor de Seniorenprijs, neemt 
een kijkje op www.rabobank.
nl/velsen of belt met de afde-
ling Marketing, Communica-
tie & Coöperatie van Rabobank 
Velsen en Omstreken, telefoon 
023-5133715. In februari wordt 
bekendgemaakt welke ambi-
ties met hulp van de Rabobank 
waargemaakt kunnen worden.

Witte Theater
The Nepstars 
in het stage café
IJmuiden - Traditioneel doet het 
Nepstarscircus de eerste zon-
dag van het nieuwe jaar het sta-
ge cafe in het Witte Theater aan, 
om  met hun hilarische en muzi-
kale show de boel weer in vuur 
en vlam zetten.
De Nepstars hebben een reper-
toire opgebouwd, dat bestaat uit 
een breed scala van nummers, 
die met zoveel passie gespeeld 
worden dat de originele uitvoe-
ringen hierbij verbleken. Dat de 
Nepstars niet alleen in de regio 

bekend zijn blijkt uit het feit dat 
de band dit jaar voor een konink-
lijke tour door Suriname en Bel-
gië is uitgenodigd.
Het optreden in het stage café 
krijgt ook nog een speciaal tint-
je, want er spelen vanmiddag 4 
gastmuzikanten mee. De Nep-
starsbestaat uit: Ruud Meijer - 
Nancy Dijkstra - Peter Dijkstra 
- Olaf Meijer en Hans Overbeek. 
Kom op tijd, want het wordt druk. 
Aanvang is 17.00 uur, toegang is 
gratis.

Piano en viool in
‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 9 
januari om 20.15 uur is de pianist 
Frederic Voorn te gast in ’t Mos-
terdzaadje. Hij gaat werk uitvoe-
ren van Mompou, Prokofiev en 
Janacek.

Frederic Voorn studeerde piano 
aan de conservatoria van Am-
sterdam en Utrecht. Hij is op ver-
schillende muzikale gebieden 
actief. Zo is hij programmamaker 
bij radio 4 en zijn muziek keuze is 

wekelijks te horen op Pianisten-
uur. Hij componeert en dirigeert 
twee koren. Regelmatig verschij-
nen er artikelen van zijn hand en 
komt er binnenkort een boek uit 
over de geschiedenis van piano’s 
en pianisten.
Zondag 11 januari om 15.00 uur 
treden de pianiste Sanja Danis 
en de violist Alexander Baev op. 
Geen onbekenden op het  Sant-
poortse podium en altijd weer 
een groot muziekfeest, vol diep-
gang en virtuositeit. Op het pro-
gramma staan Brahms, Strauss 
en Wieniawsky.. 
Sanja Danis is een gevierd con-
certpianiste uit Sarajevo. Daar 
was Alexander Baev (Moskou) 
concertmeester van het symfo-
nie orkest. Ruim 15 jaar wonen 
ze nu in Nederland. Hun doch-
ter Lara, die meestal van de par-
tij is met haar viool, is voor studie 
naar Chicago. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord 023-5378625
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Negende Hofstede 
biljarttoernooi
Velserbroek - Op 3, 10, 17 en 
24 )januari wordt voor de negen-
de maal het Hofstede biljarttoer-
nooi gespeeld. Naast twee teams 
van de Hofstede geven vier be-
zoekende teams uit respectie-
velijk IJmuiden (Moerberg), Vel-
sen-Noord (Watervliet), Driehuis 
(Huis ter Hagen) en Santpoort-
Noord (Terras) acte de présence. 
Er wordt gespeeld in twee pou-
les met op 24 januari de finale-
wedstrijden. Gestreden wordt 

om twee wisselbekers namelijk 
één voor het winnende team en 
één voor de beste speler van het 
toernooi. De ochtendwedstrijden 
beginnen om 9.00 uur en ’s mid-
dags wordt er om 13.00 uur ge-
start. in het Wijksteunpunt Zorg-
balans De Hofstede, Aletta Ja-
cobsstraat 227 in Velserbroek.
Al met al beloofd het weer een 
spannend toernooi te worden. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. 

Buurtreünie
IJmuiden - Zaterdag 24 januari 
wordt er in de rivierenbuurt een 
buurtreunie gehouden. 
Deze is speciaal bedoeld voor 
mensen die in de periode van 
1950 tot en met 1965 in de Eem-
straat en het oostelijke gedeelte 
van de Kromme Mijdrechtstraat 
gewoond hebben. 

Zij waren destijds de eerste be-
woners. 
Wie daartoe behoorde of mensen 
kent die in die tijd daar woonden, 
kan contact op nemen met John 
Riechelman via telefoonnummer 
06 28241905.

De buurtreunie wordt gehouden 
in buurtcentrum de Spil en be-
gint om 19.30 uur.

Nieuwjaarsconcert 
IJmuider Harmonie  
Velsen - Traditiegetrouw zal het 
Concertorkest van de IJmuider 
Harmonie op zondag 11 janua-
ri weer haar jaarlijkse uitvoering 
geven van het nieuwjaarscon-
cert. Het concertorkest van de 
IJmuider Harmonie is een veelzij-
dig orkest dat zich voornamelijk 
toelegt op het spelen van sym-
fonische blaasmuziek. Het reper-
toire is zeer afwisselend en be-
staat uit film-, musical- en pop-

muziek, maar ook meer klassiek 
getint werk. Zo zal er dit maal 
ook een goed uitgekozen mix te 
beluisteren zijn van dit 50 man 
tellende concertorkest dat onder 
leiding staat van Dirigent Bert 
Ridder. Niet alleen het Harmo-
nieorkest zal optreden. Ook dit-
maal heeft de IJmuider Harmo-
nie weer een koor uitgenodigd. 
Het is het Vocaal dubbel Kwartet 
Cigale die na het éérste gedeel-

te van het programma meerdere 
zangstukken ten gehore brengt. 
Na de pauze zal het tweede deel 
van het concertorkest plaats-
vinden.Het Nieuwjaarsconcert 
is dus een gevarieerd program-
ma van muziek en zang en zeer 
toegankelijk voor een groot pu-
bliek. Voor ieder wat wils dus. 
Het Nieuwjaarsconcert van Mu-
ziekvereniging IJmuider Harmo-
nie neemt zijn aanvang om 12.00 
uur, in de Burgerzaal van het ge-
meentehuis te Velsen. De zaal 
gaat open om 11.30 uur. Wegens 
voorschriften van de gemeen-
te, zullen er beperkt kaarten ver-
krijgbaar zijn aan de zaal. 

Op vakantie zonder grenzen
Regio - Tegenwoordig gaan Ne-
derlanders gemiddeld twee keer 
per jaar op vakantie. Van exoti-
sche oorden tot een fietsvakan-
tie op de Veluwe. Voor mensen 
met een beperking of chronische 
ziekte zijn ook veel mogelijkhe-
den om er op uit te gaan. 
Deze groep mensen kan tussen 
maandag 19 en vrijdag 23 ja-
nuari bij MEE Noordwest-Hol-
land Regio Zuid-Kennemerland 
terecht voor een persoonlijk va-
kantieadvies. Nadat belangstel-
lenden hun wensen en moge-
lijkheden hebben aangegeven 
voor een vakantie gaat de con-
sulent op zoek naar de meeste 
geschikte vakantie. 
Er kan in deze Vakantieweek te-
lefonisch contact worden opge-
nomen met MEE Noordwest-
Holland om een afspraak te ma-
ken. 
MEE Noordwest-Holland heeft 
bij verschillende organisaties in 
de regio ministrandstoelen neer-

gezet met daarin antwoordkaar-
ten. Wanneer deze worden inge-
vuld, neemt een consulent con-
tact op voor het maken van een 
afspraak. 
Voor een advies in de andere re-
gio’s kan contact worden opge-
nomen met het dichtstbijzijnde 
MEE kantoor in de buurt, tele-
foonnummer 0900-9998888.

Tijdens de vakantieweek presen-
teert MEE Noordwest- Holland 
de vakantiegids 2009. Deze gids 
beschrijft diverse vakantiemo-
gelijkheden voor kinderen, jon-
geren en volwassenen met een 
handicap of chronische ziekte. 
De reizen zijn binnen Nederland 
of naar het buitenland, het aan-
bod varieert van  ontspanning tot 
avontuur en uitdaging. 
De gids is gratis verkrijgbaar bij 
MEE Noordwest-Holland, tel. 
0900-9998888, e-mail info@
mailmee.nl of via de website: 
www.meenwh.nl .
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Oproep aan omwonenden
Geen werk aan de 
weg in kerstvakantie
Velsen - Maandag 5 januari 
2009 hervat De Bie Wegenbouw 
B.V. haar werkzaamheden in de 
Van Dalenlaan en de Bloemen-
daalsestraatweg te Santpoort-
Zuid en in de Bonifaciusstraat en 
de Engelmundusstraat in IJmui-
den. 
De fase waarmee wordt begon-
nen in Santpoort-Zuid is die van 
de Kopslaan tot en met de krui-
sing met de gemeente Bloe-
mendaal. Dit is tevens de laat-
ste fase op dit traject. Na afron-
ding van deze werkzaamheden 
wordt de weg weer opengesteld 
voor doorgaand verkeer richting 
Bloemendaal en vice versa.
De gemeente vraagt bewoners 
en bezoekers de auto vóór maan-
dag 5 januari 2009  07.00 uur el-
ders te parkeren zodat zonder 
problemen gestart kan worden 
met de werkzaamheden. De be-
woners van de Kopslaan kunnen 
tijdens deze werkzaamheden 
niet met de auto bij hun woning 

komen. Uiteraard zal men probe-
ren zo snel mogelijk de toegang 
naar de parkeerplaatsen weer 
open te stellen.
Ook in IJmuiden hervat De Bie 
Wegenbouw B.V. haar werk-
zaamheden op 5 januari in de 
Bonifaciusstraat. Gestart wordt 
met het verwijderen van de be-
strating om te kunnen starten 
met de aanleg van de riolering. 
Ook deze bewoners en bezoe-
kers worden gevraagd de au-
to vóór maandag 5 januari 2009 
07.00 uur elders te parkeren.

Dinsdag 6 januari 2009 wordt 
gestart in de Engelmundusstraat 
met het verwijderen van de par-
keervakken en de trottoirs om 
deze weer opnieuw te kunnen 
aanbrengen. In deze straat wordt 
verzocht de auto vóór dinsdag 
07.00 uur elders te parkeren zo-
dat ook hier zonder proble-
men gestart kan worden met de 
werkzaamheden.

Strafrechtelijk onderzoek
verzwegen samenwoning
Velsen - Sinds juli 2008 werkt de 
Sociale Recherche Haarlem ook 
voor de gemeente Velsen.
Dinsdag 2 december zijn de eer-
ste resultaten van deze werk-
zaamheden zichtbaar geworden 
door de aanhouding van twee 
personen die verantwoorde-
lijk worden gehouden voor een 
bijstandsfraude van ongeveer 
100.000 euro. 
Een 62-jarige uitkeringsgerech-
tigde van de gemeente Velsen 
kreeg, blijkens het onderzoek, 
jarenlang een alleenstaanden 
uitkering terwijl zij feitelijk al ja-
ren samenwoonde met haar 60- 
jarige vriend, eveneens afkom-
stig uit Velsen. 
Deze vriend gebruikte het adres 
van zijn zoon en schoondoch-
ter in Velsen-Noord als inschrijf-
adres, terwijl hij daar niet woon-
de.
De fraudezaak is aan het licht 
gekomen door een anonieme tip 
die vervolgens door de Sociale 
Recherche Haarlem nader is on-

derzocht. 
Omdat de vriend inkomsten 
heeft uit een dienstbetrekking 
bestond er voor de 62-jarige Vel-
sense geen recht op een bij-
standsuitkering. 
Naast de reguliere bijstandsuit-
kering vroeg de vrouw ook re-
gelmatig extra Bijzondere Bij-
stand aan, zoals voor inrichtings-
kosten, kledingkosten en derge-
lijke, terwijl ze daar geen recht 
op had. 
Na de aanhoudingen hebben er 
doorzoekingen plaatsgevonden 
in de woning van de vrouw, het 
inschrijfadres van de vriend en 
op het motorjacht van de vriend. 
Verder is er, ter aflossing van de 
ontstane fraudeschuld, beslag 
gelegd op banktegoeden en ver-
mogensgoederen, waaronder 
een auto en een motorjacht. 
De vrouw en haar vriend zijn na 
hun verhoren weer heengezon-
den. 
Zij zullen zich binnenkort voor de 
rechter moeten verantwoorden.

Barokke bezinning op kerst
Weihnachts-Oratorium 
van HGK is hemels
Haarlem - Terwijl het in Haar-
lem een gezellige drukte was 
met de kerstmarkt en alle win-
kels open, bracht het Haarlems 
Gemengd Koor (HGK) het Weih-
nachts Oratorium van Johann 
Sebastian Bach in de Philhar-

monie. Dit bijzondere concert 
was een barokke bezinning op 
de kerst. Het publiek was echt 
even uit de kerstdrukte en werd 
met de neus op de ware bete-
kenis van kerst gedrukt. Want 
Bach laat ‘Lob und Dank’ zin-

Het Haarlems Gemengd Koor bracht zondagmiddag een heerlijk 

gen voor de geboorte van Jezus 
Christus, de Heiland. Het Haar-
lems Gemengd Koor kreeg daar-
bij de hulp van vier solisten: so-
praan Maja Roodveldt, alt Har-
da van Wageningen, tenor Jan 
van Elsacker en invallend bariton 
Jasper Schweppe. Orkest Conti-
nu uit Rotterdam zorgde samen 
met vaste organiste Gerrie Me-
ijers voor de prachtige muzika-
le begeleiding. Uiteraard had di-
rigent Frank Hameleers de muzi-
kale leiding. 
Het HGK bracht vier cantates en 
het openingskoor van de vijfde 
cantate. Bach schreef het stuk 
begin achttiende eeuw. Het stuk 
is dus al bijna drie eeuwen oud. 
Op ontroerende wijze worden de 
gebeurtenissen rond de geboor-
te van Jezus Christus bezon-
gen met afwisselend koor, solis-
ten, samenzang en muzikaal. De 
tijdgeest van het stuk is duide-
lijk merkbaar in de teksten, maar 
ook in de soort muziek. De barok 
bleek uit de vele trillers. 
Het Weihnachts-Oratorium wist 
het publiek even uit de drukte 
van voor de kerstdagen naar een 
stukje barokke bezinning op de 
kerst te trekken. En dat was niet 
alleen rustgevend, maar ook he-
mels. (Karin Dekkers)

Prachtige musical
‘Kerst maakt vrienden’
Driehuis - Groep 7 van basis-
school de Toermalijn speelde de 
laatste schoolweek van dit jaar 
de kerstmusical ‘Kerst maakt 
vrienden’. 
Maar liefst 300 kinderen en 100 
ouders keken vol verwondering 
en belangstelling naar het op-
treden van deze serieuze toneel-

spelers. 
De musical vertelt over school-
kinderen die tijdens de kerstva-
kantie gaan helpen in een ver-
zorgingshuis. Een van de school-
kinderen wordt echter gepest en 
een van de ouderen gedraagt 
zich nogal eigenaardig. Gelukkig 
ontmoeten deze twee mensen 

elkaar; zij helpen de gestresste 
directie van het verzorgingshuis 
en zorgen ervoor dat iedereen 
een prachtige kerst krijgt. 
De musical had veel leuke scè-
nes en mooie, vlotte maar ook 
aangrijpende liedjes. De kin-
deren hebben met de hulp van 
ouders een prachtig decor ge-
maakt. Tevens hebben zij met 
heel veel inzet en energie mee-
gedacht in de opzet van de mu-
sical. 
Om een musical dan uiteinde-
lijk zo goed op te voeren heb je 
zelfvertrouwen nodig en moet je 
elkaar bovendien goed helpen. 
Het plezier straalde er tijdens de 
voorstellingen vanaf, de toneel-
spelers en het publiek hebben 
ervan genoten. 
Tijdens de laatste voorstelling 
gaven de ouders zelfs een staan-
de ovatie. 
De meester en de musicaljuf zijn 
enorm trots. Zij vinden dat men 
het klasse heeft gedaan, een 
prestatie om trots op te zijn en 
om nooit te vergeten. 

Geen vuurwerk
op schoolpleinen
Velsen - Tijdens de jaarwisse-
ling 2008/2009 is het verboden 
om vuurwerk af te steken op 
schoolpleinen en de omgeving 
daarvan ( 5 meter).
Dit besluit is genomen op grond 
van de mogelijkheid die de Al-
gemene Plaatselijk Verorde-
ning biedt. De politie zal optre-

den tegen degenen die dit ver-
bod overtreedt. Er kan een hech-
tenis van ten hoogste 3 maanden 
of een geldboete van maximaal 
3700 euro worden opgelegd.
Het vuurwerk mag alleen wor-
den afgestoken tussen 31 de-
cember 10.00 uur en 1 januari 
02.00 uur.

Discotheek in Velserbroek?
Velserbroek - Men wil een dis-
cotheek Bob’s Saloon openen 
op het terrein aan de Klompen-
makerstraat. Leuk voor de bui-
tenstaande auto’s van de be-
drijven daar. Bob’s Saloon geeft 
enorme overlast in Heemskerk 
en Uitgeest. Daar wordt con-
stant een spoor van vernielin-
gen achter gelaten. Agenten 
zijn daar te weinig, soms wor-
den particuliere bedrijven inge-

zet en de gemeente Heemskerk 
heeft regelmatig overleg met 
klagende bewoners. De wonin-
gen in de buurt (Lange Sloot) 
worden minder waard en ieder-
een in Velserbroek krijgt tot diep 
in de nacht last van schreeu-
wende en rondzwervende jeugd. 
Plus allerlei beschadigingen aan 
de auto’s en vernielde tuinen. 
Raadsleden van de gemeen-
te Velsen: denk aan de kiezers. 

Ingezonden brief
Grijp in en laat dit niet gebeu-
ren. Niemand zit op deze ellen-
de te wachten, er is al genoeg 
baldadige jeugd in Velserbroek.

Naam en adres bij de redactie 
bekend

Hoge vrachtwagen
Velsen-Zuid - De politie heeft 
maandag op de A9 een 45-jari-
ge vrachtwagenchauffeur uit de 
Oekraïne aangehouden bij de 
Wijkertunnel. De man reed met 
een vrachtwagen van 4.21 meter 
hoog. Hij heeft direct een boete 
betaald van 750 euro voor een te 
hoge vrachtwagen en 332 euro 
voor een ontheffing.
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Velsen ondersteunt bedrijfs-
leven met half miljoen
Velsen - De kredietcrisis zal 
naar verwachting gevolgen heb-
ben voor bedrijven in de regio 
IJmond.
Ondanks dat de consequen-
ties nog niet duidelijk zijn reser-
veert het college van B&W van 
Velsen een half miljoen euro ten 
bate van om- en bijscholing van 
werknemers.  
Door de goede samenwerking 
tussen de gemeente Velsen en 
het lokale bedrijfsleven zijn de 
afgelopen jaren veel werkzoe-
kenden uit Velsen aan een be-
taalde baan geholpen. Nu er 

kans is op een economische re-
cessie wil Velsen als gemeente 
laten blijken dat zij ook in min-
dere tijden een betrouwbare 
partner is. Het geld kan voor een 
belangrijk deel worden gebruikt 
om jongeren in het werkproces 
te houden. 
Veel jongeren zijn door de eco-
nomische groei de afgelopen ja-
ren aan het werk gegaan. Door 
de korte werkervaring en soms 
het gebrek aan diploma’s, is dit 
in deze economische situatie 
een kwetsbare groep. Het vraagt 
extra aandacht om deze groep 

nu goed te ondersteunen en hen 
zoveel mogelijk aan het werk te 
houden door aanvullende scho-
ling en begeleiding. Velsen re-
serveert hiervoor een bedrag van  
350.000 euro. 
Daarnaast wordt er 150.000 euro 
gereserveerd voor andere trajec-
ten op het gebied van scholing 
en om- of bijscholing.
De gemeenten Velsen, Bever-
wijk, Heemskerk en Uitgeest 
werken samen met de provin-
cie Noord-Holland, het regiona-
le bedrijfsleven, het CWI en de 
vakbonden aan een brede ana-
lyse van de economische situa-
tie in de regio. Mede op grond 
van deze analyse kunnen de ge-
reserveerde gelden binnen Vel-
sen worden ingezet. 

Sloophuizen Rode buurt
IJmuiden - Een grappig ge-
zicht, zoals deze rij huizen er bij 
lag.. De sloophuizen dan. u is al-

les weer netjes opgeruimd, maar 
vorige week leek het alsof er een 
wervelstorm was geweest.

Afscheid juf Janny 
van De Boekanier
IJmuiden - Na ruim 42 jaar ge-
werkt te hebben voor het open-
baar onderwijs in de gemeente 
Velsen heeft juffrouw Janny Vee-
nis op donderdag 18 december 
afscheid genomen van de leer-
lingen van De Boekanier.
Het afscheid voor juffrouw Janny 
was groots en stond in het teken 
van ‘Het Boekanier Podium’. Al-
le leerlingen uit de groepen 1 tot 
en met 8 hebben juffrouw Jan-
ny op donderdag ‘in de hoofdrol’ 
geplaatst. 
Juf Janny, die de laatste jaren in 
alle groepen heeft ingevallen en 
de kooklessen op school heeft 
verzorgd, kreeg een bijzonder 
optreden te zien. Leerlingen, ver-
kleed in koks-kleding, zongen uit 
volle borst het ‘baklied’. De kleu-
ters zongen het liedje ‘ Juffrouw 
Janny is een lekkerbek’. Leerlin-

gen gaven juf Janny een prach-
tige bos bloemen, die voor altijd 
goed blijven. Aangezien juf Jan-
ny een echte kattenliefhebber is, 
kreeg ze een prachtig schilderij 
met daarop haar eigen Ollie en 
Bollie geschilderd. 
De bovenbouw gaf ook een spet-
terend optreden. Juf Janny keek 
haar ogen uit op haar specia-
le zetel, centraal in de zaal. Kin-
deren zongen en deden break-
dance acts. Ook waren er dans-
jes die iedereen nog lang zullen 
heugen.
Na afloop van Het Boekanier Po-
dium kreeg ieder kind nog een 
heerlijke traktatie van juf Janny. 
Het Boekanier Podium werd af-
gesloten met een optreden van 
alle collega’s, die op ludieke wij-
ze allerlei kerstliederen ten ge-
hore brachten. 

Tweede Polderjam
in buurthuis de Veste
Velserbroek - Iedere muzikant 
uit Velserbroek en omstreken 
heeft zondag 11 januari weer een 
geldige reden om in buurthuis 

de Veste te zitten. Elke tweede 
zondag van de maand staat de 
kantine van het Polderhuis van-
af  15.30  uur in het teken van de 

Muzikanten genieten tijdens de eerste jamsessie in buurthuis de Ves-
te

jamsessies. Op het podium staat 
een backline met twee gitaarver-
sterkers, een basversterker, een 
drumstel en een zangmicrofoon 
klaar. Het enige wat het podium 
nog nodig heeft is het muzika-
le publiek. Met de jamsessies in 
buurthuis de Veste wil de orga-
nisatie een podium bieden aan 
het vele talent dat in de regio 
rondloopt. Volgens de organisa-
tie krijgen talenten te weinig mo-
gelijkheden om zich te laten ho-
ren en zien aan een publiek. 
De sfeer was tijdens de eerste 
jamsessie, die gehouden werd 
op 14 december, heel gemoede-
lijk. En zo bleek dat het Polder-
huis zich perfect leent voor de 
creatieve jamsessies. Gewoon 
een biertje pakken en genieten 
van de muziek op 11 januari kan 
natuurlijk ook.
Opgeven voor de Polderjam kan 
nu al via de site www.buurthuis-
de-veste.nl of telefonisch 023-
5388830 of via Tim Kors, 06-
49944923.

Vellesan College
barst van het talent
IJmuiden – Woensdag, 17 de-
cember was voor de derde keer 
de succesvolle podiumavond op 
het Vellesan College. Veel leer-
lingen hadden zich zowel indi-
vidueel als in een groepje inge-
schreven om hun kunsten te ver-
tonen. Vanaf 19.00 uur was het 
een zenuwachtig heen en weer 
geloop van de artiesten.
Kleedkamer in en uit en kijken of 
de kleding en de make-up wel 
goed zit. 
Ondertussen stroomden de ou-
ders, vrienden en andere be-
langstellenden toe om te gaan 
kijken naar de vele talenten van 
de school. 
Vanaf 19.45 uur kon dan het pu-
bliek gaan genieten van de  eer-
ste act, aangekondigd door 
de twee presentatrices van de 
avond, Pamela en Iman, leerlin-
gen uit de tweede klas. 
Na het eerste vocale nummer 
van vier meiden uit de brugklas, 
werd de volle zaal getrakteerd op 
een aantal mooie live gezongen 
nummers door diverse groepen 

uit de verschillende klassen. 
Ook werd er live muziek gemaakt 
van zeer uiteenlopende stijlen.
Inge uit klas 1E speelde een mooi 
nummer uit de musical Mama 
Mia op haar cello, ondersteund 
door haar vader op de piano. 
Ook Angelo liet verschillende 
drumkunsten horen. 
De schoolband mocht natuur-
lijk niet ontbreken. Ella en haar 
band, die de zaal behoorlijk op 
z’n kop wist te zetten met heavy 
metal music. 
Na de pauze wisten veel leerlin-
gen de harten te stelen met het 
zingen van zeer gevoelige num-
mers. 
Van Celine Dion tot Jan Smit en 
alles live gezongen en gespeeld, 
fantastisch.
Om 22.45 uur werd de avond af-
gesloten, na ruim 20 acts. Het 
publiek heeft genoten van al die 
optredens.
Heel voorzichtig werd aan het 
einde van de avond door de or-
ganisatie al geopperd om dit 
schooljaar voor een tweede keer 

zo’n avond te organiseren. 
Veel complimenten voor de ar-
tiesten, maar ook voor de orga-
nisatie, waarbij heel veel leer-
lingen ook waren ingezet voor 
hand- en spandiensten zoals het 
beheer van de garderobe, schen-
ken van koffie, thee en frisdrank, 
klaar zetten en opruimen van de 
zaal, te veel om op te noemen. 
De conclusie mag worden ge-
trokken: op het Vellesan College 
is veel talent aanwezig, zowel op 
het podium als ernaast. En wat 
een enthousiasme. 

Wie ook nieuwsgierig is gewor-
den naar alle talenten van het 
Vellesan College, is van harte 
welkom op het open huis op vrij-
dag 30 en zaterdag 31 januari.
Een groot deel van de artiesten 
zal dan weer optreden. Hopelijk 
tot ziens.

Vandalen
aangehouden
Santpoort-Noord - Een atten-
te getuige meldde woensdag 
rond 04.45 uur dat een groepje 
jongens aan de Hagelingerweg 
met een honkbalknuppel een 
ruit van een bushalte had ver-
nield. Ze waren na de vernieling 

weggereden in een BMW. Agen-
ten zijn op zoek gegaan naar de 
verdachten en troffen twee van 
hen aan. 
Het bleken IJmuidenaren van 19 
en 20 jaar. Ze zijn aangehouden 
en ingesloten. 

Onderzocht wordt wat ze precies 
hebben gedaan en met wie ze op 
stap zijn geweest.

Foto: Frits Houtgraaf



pagina 16 2 januari 2009

Halve eeuw Pleijler
Apotheek bestaat 50 jaar
IJmuiden – Vorige week woens-
dag, 24 december, bestond apo-
theek Pleijler aan de Planeten-
weg 50 jaar. Waarom het echt-
paar Pleijler er destijds voor koos 
om een dag voor Kerst te be-
ginnen, is de huidige apotheker 
Frans van Alewijk een raadsel. 
,,Het lijkt mij logischer om per 1 
januari te beginnen, maar ze zul-
len er wel een reden voor gehad 
hebben’’, zegt hij.
Vijftig jaar geleden begon het 
echtpaar Pleijler dus met de apo-
theek, die altijd op dezelfde plek 

bleef. In 1975 studeerde zoon 
Mark Hagenzieker af en kwam 
bij zijn ouders in de apotheek, 
die hij later overnam. In 1997 
begon Frans van Alewijk er, als 
tweede apotheker. Toen Mark in 
2000 iets heel anders wilde gaan 
doen, nam hij de apotheek over.
Apotheek Pleijler is een echte 
buurtapotheek en dat wordt van 
beide kanten als een voordeel 
ervaren. Er is veel persoonlijk 
contact en er is een lage drem-
pel. Mensen stappen er makke-
lijk naar binnen om iets te vra-

Frans van Alewijk met collega’s Tessa en Esther achter de balie van 
de apotheek 

Korting op film ‘Un 
Secret’ in Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 9 en dinsdag 
13 januari om 20.30 uur draait 
het Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257 in IJmuiden de film 
‘Un Secret’.
François is een verlegen en zie-
kelijk kind, dat weinig op zijn ou-
ders lijkt. Zijn vader was voor 
de Tweede Wereldoorlog at-
leet en zijn moeder zwemkam-
pioene. Naarmate de jaren ver-
strijken, voelt François zwaarder 
de teleurstelling van zijn ouders 
op zich drukken en steeds va-
ker zoekt hij troost bij zijn jood-
se buurvrouw Louise. Als hij 15 
jaar is, vertelt zij hem een gru-

welijk familiegeheim. Het wordt 
hem duidelijk dat het verleden 
van zijn ouders helemaal niet 
zo idyllisch is verlopen als hij als 
kind altijd had aangenomen. In-
tegendeel, de oorlog zou de le-
vens van zijn vader en moeder 
door tragische omstandigheden 
voor altijd met elkaar verbinden. 
Genomineerd met acht Franse 
Césars voor onder andere beste 
Film, beste Regie, beste Actrice 
en beste Script. Julie Dépardieu 
(de dochter van) werd bekroond 
met de César voor Beste Vrou-
welijke Bijrol. Toegang normaal 6 
euro met kortingsbon 4 euro.

e2,- korting 
bij inlevering van deze bon voor ‘Un Secret’ op 9 en 13 januari 
2009 om 20.30 uur.  Bon is geldig voor 2 personen

gen. Zelf staat Frans van Alewijk 
ook vaak achter de balie. ,,In gro-
te apotheken zien de mensen de 
apotheker haast nooit, omdat die 
de hele dag op kantoor zit’’, zegt 
hij. ,,Maar ik wil zelf ook graag 
een aanspreekpunt zijn voor de 
mensen.’’
Er is een goed contact met de 
andere apotheken in de ge-
meente, er wordt veel onderling 
samengewerkt. Er veranderde 
natuurlijk wel veel in die vijftig 
jaar. Het contact werd persoon-
lijker, de mensen werden mon-
diger. Ze krijgen meer informa-
tie en advies over de medicijnen. 
Toen het echtpaar Pleijler begon, 
werd 50 procent van de recep-
ten nog zelf bereid. In de jaren 
’80 was dat nog slecht 15 pro-
cent en nu is dat nog veel min-
der. Bijna alleen de smeersels, 
die de dermatoloog voorschrijft, 
worden in de apotheek gemaakt. 
De buurt vergrijst ook, er wor-
den veel weekboxen gemaakt. 
Mensen krijgen hun medicijnen 
dan voor de hele week, op dag 
en soms zelfs op uur gesorteerd. 
Ook houdt het team van apo-
theek Pleijler zich bezig met de 
bevoorrading van schepen. Die 
hebben medicijnkisten volgens 
een handboek aan boord en die 
medicijnen moeten regelmatig 
op de houdbaarheidsdatum ge-
controleerd worden en aange-
vuld.
Deze dagen is er voor de bezoe-
kers een attentie vanwege het 
jubileum. In januari gaat het hele 
team nog uit eten, om het te vie-
ren. (Carla Zwart)

Sabine Dekker woonde tot 
haar zevende in het IJmuiden-
se Zeewijk, verhuisde daarna 
naar Velsen-Zuid en ze ging 
in Driehuis naar school. Drzie 
jaar geleden besloot ze, de 
consumptie-
maatschappij zat gewor-
den, het roer om te gooien in 
Frankrijk. Daar woont ze sa-
men met haar Franse man 
Thierry en hun zoon Cédric 
in de Drôme. Ze hebben daar 
een Chambre d’Hôtes (pensi-
on). In deze rubriek vertelt zij 
over hun dagelijkse beslom-
meringen.

Ik organiseer graag evenemen-
ten. Dat kan een gala zijn, maar 
net zo goed een kinderfeest-
je, als ik maar mag organise-
ren. Wilde dus niks liever dan 
dat in Frankrijk ook weer doen. 

Ik meldde me direct aan als be-
stuurslid bij de VVV, maar al snel 
bleek dat ik eerst moest integre-
ren en geaccepteerd moest wor-
den. Elk idee van mijn kant werd 
steevast aan de kant geschoven 
of nog erger: genegeerd. Rustig 
aan Sabine, probeerde ik mezelf 
voor te houden. Nu bijna vier jaar 
verder is het dan zover en mag 
ik een kerstevenementje orga-
niseren. De vrijwilligersmentali-
teit is hier heel anders. In Neder-
land ben ik niet anders gewend 
dan dat iedereen het geweldig 
vindt dat je er bent en je samen 
in een fijne sfeer aan het werk 
bent. Hier is het net een Frans 
(!) bedrijf. Er is een strikte hier-
archie en men hecht veel waar-
de aan status. Dus luisteren naar 
de voorzitter. 
Men is snel emotioneel (voor-
al de oude garde) en reageert 

dan erg primair en bot. Nega-
tieve opmerkingen als: ‘dat kan 
niet’, ‘dat mag niet’, ‘dat is fout’ 
zijn niet van de lucht. Hé, stop, 
ik doe dit voor mijn lol, laten we 
het gezellig houden, denk ik dan. 
Maar alles went en dus waag-
de ik de stap. En ik leef nog! Ze 
hebben me niet uit het dorp ver-
jaagd. Er ontstond zelfs een ver-
bazend enthousiaste groep vrij-
willigers. Natuurlijk waren er 
lange discussies over futilitei-
ten en wist men het soms beter, 
maar heel on-frans werd ik niet 
boos en besprak alle ‘knoopjes’. 
En met succes. 
Zaterdagmiddag de 13e de-
cember vond ‘Noël dans la Via-
le’ plaats. De pittoreske straten 
waren in kerstsfeer, er was een 
kerststal en… er lag een klein 
laagje sneeuw! Een echt Dickens 
tafereeltje. Verder was er een 
kleine kerstmarkt in het middel-
eeuwse kerkje. Elk half uur was 
er een optreden rond het the-
ma kerst van een plaatselijke 
club (theater, muziek, een ver-
haal en zang) op een mooie mid-
deleeuwse locatie. Cédric heeft 
samen met een vriendje muziek 
gemaakt. Een afdaling met lam-
pions via de kleine middeleeuw-
se straatjes was een prachtige 
afsluiting. 
Het mooiste compliment kwam 
van een normaal gesproken ui-
termate stugge en nukkige 
dorpsgenoot: ‘volgend jaar doet 
mijn theatergroep ook mee’. sa-
bine@pauroux.com.

Schade van auto raden
Santpoort-Noord – Tijdens de kerstmarkt stonden mensen van de 
ABN AMRO bank er met een auto, die flinke schade had opgelo-
pen. Mensen konden hier een gokje wagen, door het schadebedrag 
te raden. Mirjam Bakker zat er uiteindelijk het dichtst bij met 1920 
euro. Het schadebedrag was 1912 euro. Zij kreeg van medewerkster 
Monique van Eijk een dinerbon van Het Palet overhandigd, waar ze 
heel blij mee was.
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In Memoriam: Oma Koks
IJmuiden aan Zee – Ze was de 
oudste toiletjuffrouw van Ne-
derland en haalde ooit als zoda-
nig de landelijke pers. Bep Koks 
(94), de moeder van Frans Koks 
van paviljoen Noordzee. Voor 
sommigen tante Bep, maar voor 
de meeste mensen was ze ge-
woon Oma.
Bij mooi weer kon je haar uit-
tekenen op haar geliefde plek-
je: de vlonder van de toiletten-
groep die aan het einde van de 
strandopgang naast Noordzee 
stond. Als een vorstin zat ze daar 
achter haar mandje met klein-

geld, zwaaiend naar iedereen 
die voorbij kwam en met veel 
mensen maakte ze een babbel-
tje. Ook kwamen mensen graag 
even bij haar buurten, zoals on-
dergetekende. ,,Kind, wat heb-
ben we het hier toch goed. Het 
beste plekje van het hele strand 
met het mooiste uitzicht’’, zei ze 
dan.
Niets ontging haar. Als een kind 
na een toiletbezoek de handen 
niet waste, dan stuurde ze het 
terug. En als iemand ‘vergat’ om 
te betalen, dan werd die vriende-
lijk doch dringend terug

geroepen. Zelf schoonmaken 
ging de laatste jaren niet meer, 
dat deed het personeel van 
Noordzee voor haar. Met argus-
ogen zag ze er op toe dat dit wel 
goed gebeurde. Want bij Oma 
was het altijd netjes en schoon. 
Dit heeft destijds meegewogen 
bij het uitreiken van de Blauwe 
Vlag. De commissie die alles van 
tevoren controleerde kwam bij 
haar en zag: met de toiletten op 
het Kennemerstrand zit het wel 
goed. Ze verbleef de laatste tijd 
in Velserduin, waar ze herstel-
de en revalideerde na een tia. 
Ze begon weer praatjes te krij-
gen en iedereen dacht: Oma zit 
deze zomer weer op haar plek-
je. Tot kortgeleden bleek, dat ze 
ongeneeslijk ziek was. ,,Dan ga 
ik ook niet meer naar therapie’’, 
was haar nuchtere commentaar 
toen de dokter haar het slech-
te nieuws vertelde. Daarna ging 
het hard. Vorig weekeinde over-
leed ze, afgelopen zaterdag was 
de uitvaartplechtigheid. Klein-
zoon David sprak daar mooie 
woorden: ,,Als mijn ouders hard 
aan het werk waren in Noordzee, 
dan paste Oma op mij. Er kon en 
mocht veel bij haar. Van mijn ou-
ders moest ik altijd op tijd naar 
bed, bij Oma mocht ik lekker 
lang opblijven. Dan keken we 
samen tot laat in de avond naar 
de televisie. Ze was altijd trots 
op mij, maar ik ben ook trots op 
mijn Oma.’’ Het zal vreemd zijn 
deze zomer, als Oma niet meer 
op haar vertrouwde plekje zit. Ze 
zal door velen gemist worden. 
(Carla Zwart) 

Reünie bij Felison Brass  
Velsen-Noord - Voor het oude 
jaar zijn einde nadert, een op-
roep aan een ieder die bij het 
vroegere TTVN (Tamboer Trom-
petter korps Velsen-Noord) lid 
was. Of onder de huidige naam 
Felison Brass lid was. Op woens-
dag 18 februari 2009 zal een re-
ceptie plaats vinden in Muziek-
centrum De Stalling aan de Heir-
weg 2b te Velsen- Noord, waar 
officieel het 50-jarig bestaan van 
de vereniging zal worden ge-
vierd. 
Een stukje historie: de eerste ja-
ren draaide de club als activiteit 
van de speeltuinvereniging en 
was zuiver een jeugddrumband. 
Een ieder die de leeftijd van 16 
jaar bereikte moest dan ook de 
club verlaten. Het instrumenta-
rium bestond uit voornamelijk 
trommels en bes-bazuinen. Later 
kwamen daar es-bazuinen bij en 
in de beginjaren is ook een af-
deling pijpers opgezet, die ech-
ter geen lang leven was bescho-
ren. Na een aantal jaren werd 
de drumband losgemaakt van 
de speeltuinvereniging en is als 
zelfstandige muziekvereniging 
doorgegaan. De leeftijdseis van 
16 jaar werd losgelaten, zodat 
leden lid konden blijven van de 
vereniging. De bes- en es-bazui-
nen werden vervangen door ge-
combineerde bes-es instrumen-
ten met een ventiel en ook jacht-
hoorns werden toegevoegd. Nog 
weer later werden de een ventiel 
instrumenten vervangen door 
trompetten. De naam van de ver-
eniging wordt gewijzigd in ‘Tam-
boer- en Trompetterkorps Vel-
sen-Noord’. Het instrumentari-
um wordt steeds verder uitge-
breid met schuiftrombones, ba-
ritons, althoorns en sousafoons. 

De vereniging gaat verder door 
het leven als drumfanfare, be-
haalt vele eerste prijzen en klimt 
uiteindelijk op naar de eredivisie. 
In 1992 en 1994 wordt de vereni-
ging zelfs landskampioen in de 
eredivisie. In 1999 neemt de le-
denvergadering het besluit om 
de vereniging om te vormen naar 
een Marching Brassband. Sinds 
die tijd ondergaat de vereniging 
een ingrijpende verandering die 
vooral zijn weerslag vindt op de 
Brassband als geheel, alsook de 
individuele muzikanten. In 2004 
vind er een naamsverandering 
plaats en is Felison Brass de 
nieuwe naam geworden. Sinds-
dien is ook het Marching eraf 
daar zij niet meer op straat mar-
cheren. Alleen dit aankomende 
jaar 2009 gaat dit nog eenmaal 
gebeuren, als de in november 
2008 gepromoveerde derde di-
visionist Felison Brass gaat mee-
doen aan de ‘Whit Friday Brass 
Band Contests’  in Groot Brittan-
nië in juni 2009. 
Maar het eerste feestje van een 
heel jaar van activiteiten en spet-
terende optredens van Felison 
Brass met medewerking van be-
vriende verenigingen, ook uit het 
buitenland zal de officiële reü-
nie zijn op woensdag 18 febru-
ari 2009. 
Oud leden van TTVN en het hui-
dige Felison Brass zijn van harte 
uitgenodigd om bij deze feeste-
lijke reünie aanwezig te zijn. Wel-
licht kunnen oude herinneringen 
opgehaald worden uit een tijd 
die achter hen ligt, of om oude 
bekenden weer eens te ontmoe-
ten. Voor meer informatie: secre-
tariaat van Felison Brass: info@
felisonbrass.nl of uiteraard tele-
fonisch: 072-5053259.

LEFF veel gevraagd
na promotieoptreden
Velserbroek - De coverband 
LEFF heeft na haar promotieop-
treden in Velserbroek, op 15 no-
vember veel uitnodigingen ont-
vangen om op diverse locaties 
op te treden. LEFF verwacht dan 
ook in 2009 veel in de omgeving 
op te treden. 
LEFF bestaat uit acht muzikan-
ten die het spelen niet kunnen 
laten. LEFF speelt een breed 
genre: soul, rock, pop, Neder-
landstalig en huidige hits. Een 
avond LEFF is een avond feest, 
waarbij de voetjes zeker van de 
vloer komen. 
Sinds 2006 maakt LEFF als vrien-
denclub muziek. LEFF speelt met 

een niet aflatend enthousiasme 
en vooral met veel plezier. De 
band bestaat uit Jans Harkmans, 
zang, Bieke Wijnhoven, zang, 
Rob Sweijen, gitaar en zang, Tim 
Kors, gitaar, zang en trompet, 
Paul Foole. gitaar, Rini van Bee-
len, bassist, Toon Vriens, saxofo-
nist en Frans Looij, drummer. 
LEFF heeft in haar tweejarig be-
staan al diverse keren met veel 
succes opgetreden.
Bel of mail gerust voor meer 
informatie. Frans Looij, tele-
foon 0623476546 of mail naar 
fglooij@gmail.com of  info@leff-
coverband.nl of bezoek de site  
www.leff-coverband.nl.

Kaartenactie
Haarlem - Deze week vond het 
Oud- en Nieuwfeest Blender 
plaats in de Lichtfabriek. 
Voorafgaand was er een actie, 
waarbij gratis kaarten gewonnen 
konden worden. 
Deze zijn gewonnen door Laura 
Wesseling.

Kienavond
Velsen-Noord - Klaverjasver-
eniging Velsen-Noord organi-
seert weer de bekende kien-
avond. En nodigt iedereen we-
derom uit op vrijdag 9 janua-
ri. Aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.00 uur. 
De kosten zijn 5 euro voor drie 
ronden en een staronde. Natuur-
lijk houden zij ook weer de gro-
te verloting. 
Het kienen vindt plaats in het 
dienstencentrum Watervliet, 
hoek Wijkerstraatweg/Doel-
manstraat in Velsen-Noord.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De
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Nieuwe website Vrienden 
van Beeckestijn
Velsen-Zuid - De Vrienden van 
Beeckestijn hebben een nieu-
we website. De site beeckestijn-
moetopenblijven.nl, vooral ge-
bruikt om de acties voor behoud 
van de buitenplaats te onder-
steunen, houdt -nu huis en tui-
nen in veilig handen zijn- op te 
bestaan. Al het nieuws, achter-
gronden en andere bijzonder-

heden over de Vrienden en de 
toekomst van het landgoed zijn 
voortaan op vriendenvanbeec-
kestijn.nl te vinden. Het ontwerp 
van de site is van Margriet Prins 
in Velsen-Zuid. Lucas Brand-
horst van de Verbinding verzorg-
de de bouw.
Meer info: www.vriendenvan-
beeckestijn.nl.
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Brandweer redt dieren 
in nood van het ijs
Haarlem - De Haarlemse brand-
weer maakt met deze koude da-
gen extra uren om de dieren in 
nood bij te staan. s’ Middags 
moest een zwaan in nood wor-
den gered. Later had een eend 
moeite om zich in veiligheid te 
brengen en zat midden in het 
water bij het Burgemeester 
Reinaldapark vast in het ijs. 
De brandweer en dierenambu-

lance waren uitgerukt om het 
diertje in veiligheid te brengen. 
Gewapend met pikhouwelen 
gingen de mannen op een soort 
kano het ijs op. 
Met de enige moeite werd de 
eend bereikt en konden de man-
nen terug naar de kant worden 
gehaald. De dierenambulance 
heeft zich verder over de eend 
ontfermt.

(Fotografie: Michel van Bergen)

Auto’s in brand gestoken
IJmuiden - In de nacht van zon-
dag op maandag rond 04.00 uur 
zijn in de Lange Nieuwstraat en 
de Planetenweg twee auto’s in 
brand gestoken. Het gaat om 
een bestelauto van een 58-jari-
ge IJmuidenaar en de personen-
auto van zijn zoon. De vlammen 
van de brandende bestelau-
to hebben drie balkons van wo-
ningen aan de Planetenweg be-

schadigd. De bewoners zijn ge-
vraagd hun woningen tijdelijk te 
verlaten. 
De politie stelt een onderzoek in 
naar de brandstichtingen. Men-
sen die mogelijke getuige zijn 
geweest of informatie hebben 
over de brandstichtingen, wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie in IJmuiden, 
tel. 0900-8844. 

(foto: Ko van Leeuwen)

Allemaal dankzij Alpe d’HuZes
Nieuwe leerstoel 
kanker en onderzoek
Regio - Stichting Alpe d’HuZes 
neemt het initiatief voor een 
leerstoel ‘Leven met kanker’ 
aan een Nederlandse universi-
teit. Samen met de Amsterdam-
se VU, waar de leerstoel waar-
schijnlijk zal worden ingesteld 
en KWF Kankerbestrijding heeft 
de stichting Alpe d’Huzes ervoor 
gezorgd dat er een hoogleraar 
‘Leven met kanker’ komt. Deze 
leerstoel gaat zich bezighouden 
met de psychosociale aspecten 
die de ziekte met zich meebrengt 
bij mensen die moeten leven met 
kanker.
De meeste onderzoeken houden 
zich bezig met de medische as-
pecten van kanker, maar omdat 
steeds meer patiënten steeds 
langer leven na de diagnose, of 
op termijn genezen, is aandacht 
voor de periode tijdens en na de 
behandeling hard nodig, zo vindt 
de stichting. 
Stichting Alpe d’HuZes financiert 
de leerstoel met de opbrengsten 
van haar jaarlijks terugkerende 
evenement op de Alpe d’Huez, 
waaraan ook de Velsens Laura 

Verhoeven meedeed. 
Een tweede belangrijke stap 
voor Stichting Alpe d’HuZes 
is de lancering van het onder-
zoeksprogramma: A-CaRe. On-
der leiding van het VUMC, het 
AMC, het NKI-AVL, het Roes-
singh Centrum en de Stichting 
Alpe d’HuZes worden de nood-
zakelijke stappen ondernomen 
richting een volledig ‘evidence-
based’ revalidatie- en nazorgpro-
gramma voor mensen met kan-
ker. Het programma is gericht 
op vermindering van vermoeid-
heidsklachten, betere kwaliteit 
van leven en een snellere terug-
keer naar bijvoorbeeld werk of 
school. A-CaRe is erop gericht 
dat kankerrevalidatie net zo nor-
maal gaat worden als de revali-
datie na een hartaanval.  Het on-
derzoek moet binnen enkele ja-
ren leiden tot een revalidatiepro-
gramma dat aantoonbaar werkt, 
uitvoerbaar is in alle ziekenhui-
zen, op maat te maken is én dat 
in het basispakket van de zorg-
verzekering van iedere Neder-
lander thuis hoort. 

A-CaRe gaat begin 2009 offici-
eel van start. Dit programma is 
het eerste in zijn soort en is vol-
ledig in lijn met de missie van Al-
pe d’HuZes: Anderen faciliteren 
en inspireren om goed, gelukkig 
en gezond te leven met kanker.
Op 6 juni 2006 fietsten 66 wiel-
renners 6 maal tegen de legen-
darische Alpe d’Huez op onder 
het motto: ‘Opgeven is géén op-
tie!’ Zij fietsten op die dag ruim 
370.000 euro bij elkaar. Daarmee 
was het de op één na groot-
ste particuliere inzamelingsac-
tie ooit voor KWF Kankerbestrij-
ding. In 2007 vond het vervolg 
plaats: Alpe d’HuZes+1. Bij de-
ze actie werd vorig jaar al een re-
cordbedrag van meer dan 1 mil-
joen Euro bij elkaar gefietst. Op 5 
juni van dit jaar hebben 100 ren-
ners en 54 teams opnieuw het 
onmogelijke gedaan: zes, zeven 
of acht keer op één dag de Alpe 
d’Huez beklimmen. Hierbij werd 
door de stichting Alpe d’HuZes 
opnieuw een recordbedrag bij-
een gefietst: 3,6 miljoen euro.
Wat deze actie zo uniek maakt 
is het feit dat de stichting Al-
pe d’HuZes alle giften doorgeeft 
aan een eigen onderzoeksfonds 
bij KWF Kankerbestrijding. Al-
le geld gaat dus volledig naar dit 
nieuwe onderzoeksprogramma.
Meer weten? www.opgevenis-
geenoptie.nl. Spiritualiteit tussen 

Oost en West
Santpoort-Noord - Woensdag 
14 januari, 20.00 uur, zal dr. Jurj-
en Beumer spreken in het Paro-
chiecentrum van de RK kerk aan 
de Frans Netscherlaan 12.
De inleiding gaat over de over-
eenkomsten en de verschillen 
van westerse en oosterse spiri-
tualiteit bijvoorbeeld de relatie  
tussen het zen-boeddhisme en 
de christelijke meditatie.

Steeds meer wordt gesproken 
over inter-spiritualiteit, dat wil 
zeggen dat het mystieke gehal-
te van de religies veel mogelijk-
heden biedt voor een gezamen-
lijk optreden, ook inzake maat-
schappelijke thema’s.. Toegang 
is vijf euro, inclusief koffie of 
thee. Meer informatie bij E. Wig-
chert via telefoonnummer 023-
5376555.

Kerstsamenzang 
Velserbroek groot succes
Velserbroek - De jaarlijkse 
kerstsamenzang, georganiseerd 
door Dorpsvereniging Velser-
broek, werd afgelopen woens-
dagavond gehouden op het Ves-
tingplein.
Mede door muzikale ondersteu-
ning van de IJmuider Harmonie 
en Popkoor Decibel zat de mu-
zikale stemming er tussen 18.45 
en 20.00 uur al gauw in.
Dankzij sponsoring van vele on-
dernemers kon Dorpsvereniging 
Velserbroek dit jaar voor het 

eerst beschikken over een elek-
trische versterking van het koor.
Dat deze versterking van het 
koor en de beamer met scherm 
voor het projecteren van de lied-
teksten, twee derde van het bud-
get voor deze avond kosten, liet 
de waarnemend voorzitter Jac-
queline Staats nog even weten 
aan de ruim 1000 aanwezigen en 
vroeg daarmee het publiek gul te 
geven om ook in 2009 wederom 
zo’n kerstsamenzang te kunnen 
organiseren. De avond verliep 

goed en gemoedelijk en werd 
aangevuld met gratis glühwein 
en warme chocomelk. De aan-
wezige kerstvrouwen begaven 
zich door het publiek met hun 
pot voor de vrijwillige bijdrage. 
Bij de beide marktkramen wer-
den veel kerstmutsen met licht 
verkocht. Alles voor investering 
van kerstsamenzang 2009.
Dankzij de vrijwilligers van 
Dorpsvereniging Velserbroek, 
die deze avond hebben weten 
neer te zetten, werd de kerst-
samenzang goed en snel afge-
broken. Dorpsvereniging Velser-
broek bedankt alle vrijwilligers, 
sponsors, bewoners en bezoe-
kers van deze kerstsamenzang 
voor hun inzet en donaties.

Auto valt op ijsbaan
Spaarndam - Zondagavond 
even na half zeven is een auto-
mobilist te water water geraakt 
aan de Slaperdijkweg in Spaarn-
dam. De bestuurder van de au-
to reed op de dijk en raakte door 
nog onbekende oorzaak van de 
weg, reed dwars door een hek 
en kwam enkele meters lager in 
het water van de natuurijsbaan 
tot stilstand.

Eenheden van brandweer Ken-
nemerland uit de regio wer-
den opgeroepen om assisten-
tie te verlenen. Bij aankomst van 
de brandweer bleek de bestuur-
der gelukkig al uit het voertuig 
te zijn. De weg werd even later 
weer vrijgegeven zodat het stil-
staande verkeer op de dijk zijn 
weg weer kon vervolgen. (foto 
en tekst: Michel van Bergen)

Regio - Op zaterdagavond 7 fe-
bruari 2009 organiseert Rota-
ry Club wederom haar jaarlijk-
se bridgedrive voor het goede 
doel. De activiteit vindt plaats bij 
stichting De Baan in Haarlem, 
vanaf 18.30 uur. 
De opbrengst gaat in zijn geheel 
naar stichting De Baan, voor het 
begeleiden van verstandelijk ge-
handicapten bij hun vrijetijdsbe-
steding. 
Mede dankzij eerdere bijdragen 
uit de bridgedrive is het recrea-
tiecentrum steeds meer opge-
knapt en inmiddels voorzien van 
een internetcafé, nieuw meu-
bilair en nieuwe toiletgroepen. 
Graag aanmelden tot uiterlijk 23 
januari bij de heer Peter Wiers, 
023-5392439.

Bridgedrive 
voor goed doel
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Mat brengt Menno 
Jaspers naar derde plaats
IJmuiden - Slechts elf kinde-
ren waren op de laatste jeugd-
schaakavond dit jaar van Kijk Uit. 
De oorzaak was niet zo moeilijk 
te vinden, veel scholen hadden 
hun kerstviering deze avond op 
het programma staan.
Koen van de 
Velde had 
daar niet zo-
veel moeite 
mee, hij was 
wat eerder 
van het kerst-
feest wegge-
gaan om zijn 
w e k e l i j k s e 
competit ie-
partij te spe-
len. Maar in 
zijn partij te-
gen Menno 
Jaspers liep 
het niet echt. 
Nadat hij met 
een knap 
zetje zijn op-
gesloten paard 
kon compenseren, kreeg hij een 
wel heel onorthodox mat om zijn 
oren. Geen van beide spelers had 
het mat gezien, zodat de verras-
sing na het zetje van Menno bij-
zonder groot was.
Thomas Rebel overspeelde zich-
zelf tegen Barry Broek. Na een 
geslaagde vork waarbij hij aan 
kwaliteit won, speelde hij te spe-

culatief op de aanval. Dit liep nog 
bijna goed ook, maar damever-
lies doorkruiste de plannen van 
Thomas. Ingmar Visser verover-
de een toren van Mark Schol-
ten, wat Mark niet meer kon 
goedmaken. Armando Noordzij 

speelt een prima 
schaakseizoen. 
Na zijn overwin-
ning op Thomas 
Lichtendaal de-
ze avond, bezet 
hij zelfs de acht-
ste plaats. Ge-
zegd moet wor-
den dat Thomas 
wel een beetje 
voor de kerst-
man speelde. 
Eerst deed hij 
een toren in de 
aanbieding en 
daarna weiger-
de hij een loper 
van Armando te 
slaan. Daarna 

liet Armando zien 
dat hij niet voor niets zo hoog 
staat, met een knap mat in twee 
gaf hij Thomas het nakijken. En 
tenslotte Boy Wu; die won fraai 
met een combinatie van de da-
me en het paard van debutant 
Oscar Oldendorp.

Meer informatie op www.schaak-
clubkijkuit.nl.

DCIJ-nieuws
Casper Remeijer
meldt zich aan de top
IJmuiden - De 17-jarige Cas-
per Remeijer is een talent dat 
de laatste jaren met sprongen 
vooruit gaat in zijn ontwikkeling 
als dammer. Mede door een ge-
richte training behoort hij tot de 
sterkste dammers van Neder-
land in zijn leeftijdsgroep. In de 
onderlinge competitie van DCIJ 
ondervindt hij de tegenstand die 

goed is voor zijn ontwikkeling. 
De wijze waarop hij won van 
de geroutineerde Cees van der 
Steen is daar een goed voor-
beeld van. Met uitstekend posi-
tiespel gekoppeld aan fijn com-
binatiespel veroverde hij belang-
rijk voordeel. Hoewel Van der 
Steen zich tot het uiterste ver-
zette kon hij een nederlaag niet 

afwenden. De 16-jarige Feroz 
Amirkhan is eveneens een talent 
dat niet te stuiten lijkt. Tegen een 
drietal jeugdspelers te weten: 
Vince van der Wiele, Dana van 
der Wiele en Stella van Buuren 
boekte hij evenzoveel winstpar-
tijen. Dan te weten dat het nog 
maar kort geleden is dat hijzelf 
tot de categorie behoorde waar 
hij nu tegen aantrad. Jan Maar-
ten Koorn maakt een ontwikke-
ling door met vallen en opstaan. 
Daverende overwinningen laat 
hij volgen door onverwachte mis-
sers. Toch moet men steeds meer 
rekening houden met zijn geraf-
fineerde tegenspel. Cees van der 
Vlis moest dat ervaren en kwam 
niet verder dan een deling van de 
punten. Jacqeline Schouten won 
gedecideerd van Berrie Bottelier 
terwijl zus Nicole verloor van Piet 
Kok. De 15-jarige Conall Sleutel, 
die dit seizoen debuteert in het 
eerste tiental, moest lijdelijk toe-
zien dat Marcel Doornbosch een 
punt pakte. Harrie van der Vos-
sen liet zich bepaald niet weg-
zetten door Martin van Dijk. Met 
een uitstekend ingerichte defen-
sie slaagde hij er ruimschoots in 
een verdiende remise er uit te 
slepen. De jeugd weert zich uit-
stekend in de onderlinge compe-
titie. Rick Hartman die ook in de 
bondswedstrijden van het twee-
de tiental al de nodige punten 
vergaart, moest aantreden tegen 
Paul Smit. Het was de jarenlang 
opgebouwde routine die nu nog  
doorslag gaf. Maar Smit moest 
tot het gaatje gaan om zijn jonge 
opponent er onder te krijgen. 

Schaakclub Santpoort 
bekert verder
Velserbroek - De bekerwed-
strijd Santpoort 1 tegen Excelsi-
or werd vorige week met 2,5–1,5 
gewonnen, Xander Schouwer-
wou maakte het behoorlijk span-
nend om aan bord 1 voor het 
eerst dit seizoen te verliezen. 
De andere drie borden moes-
ten nu 2,5 punt halen, Wim Gra-
vemaker speelde keurig remise 

en de beide zwart spelers Ste-
fan Fokkink en Henk Swier wis-
ten allebei knap te winnen.
De zaterdag ervoor in het Pol-
derhuis was het ook al behoorlijk 
spannend voor Santpoort 1, de 
competitiewedstrijd tegen het op 
de derde plaats staande de Uil 1 
werd met de minimale cijfers van 
4,5–3,5 gewonnen. 

Stefan Fokkink

Wim-Laurens Gravemaker dacht 
na een uur een stuk te winnen 
met een dubbele aanval: in plaats 
daarvan verloor hij zijn dame, 0-
1. Voor het eerst deze competitie 
stonden ze achter. 
Gerard van Es en Peter de Roode 
kwamen allebei niet verder dan 
remise. Piet Peelen trok de stand 
weer recht, na een bloedstol-
lende tijdnoodfase, 2-2. Het pu-
bliek stroomde inmiddels toe en 
teamleider Rob de Roode zocht 
afkoeling aan de bar.
Xander Schouwerwou wist op-
nieuw te winnen en haalde, net 
als Piet, een tot nu toe 100 pro-
cent score. Met nog drie partijen 
te gaan het team inmiddels met 
3-2 voor. 
Martijn de Roode ging vol voor 
de winst, maar raakte eerst een 
pion kwijt en stond even later 
verloren 3-3. Ilias van der Len-
de en Stefan Fokkink waren de 
restterende spelers. Ilias had 
voor twee zetten veel tijd uit-
getrokken en raakte nu in tijd-
nood, maar stond inmiddels wel 
gewonnen. Stefan Fokkinks te-
genstander Ippel blunderde, wat 
Stefan een stuk en een gewon-
nen stand opleverde. Ilias moest 
genoegen nemen met remise, 
gezien zijn tijd, Stefan deed wat 
hij moest doen, koelbloedig met 
een man of twintig rond zijn bord 
zijn tegenstander eraf schuiven. 
Klasse Stefan! 
Voor meer informatie kunt u kij-
ken op de website www.schaak-
clubsantpoot.nl.

Fantastisch weer 
bij Oudjaarsloop
Santpoort-Noord -  Zondag 
21 december was de Oudjaars-
loop van Sportcentrum Sant-
poort weer een groot succes. 
De loop werd voor de achttien-
de keer georganiseerd door en-
kele leden. 
De fanatieke lopers konden on-
der zeer goede weersomstan-
digheden kiezen uit verschillen-
de afstanden, variërend van 8 
tot 16 kilometer. De lopers wer-
den na hun sportieve prestatie 
door John van Deudekom uit-
genodigd in zijn sportschool te 
Santpoort voor een heerlijke kop 
erwtensoep met roggebrood en 
spek en een heerlijk drankje. 
Veel lopers zijn al jarenlang ver-

bonden aan de loopgroep en 
daarom werden na afloop weer 
vele oude herinneringen opge-
haald. De loopgroep is iedere 
zondag om 09.30 uur aanwezig 
bij de ingang van Duin en Kruid-
berg. Na een warming-up wordt 
in groepsverband gelopen in het 
mooie natuurgebied. De fana-
tieke lopers verzamelen ook op 
woensdagavond, dan vanaf de 
sportschool, om hun trainings-
kilometers te maken. Een ieder 
die belangstelling heeft is van 
harte welkom in deze gezellige 
loopgroep. Foto’s van de oud-
jaarsloop zijn te vinden op www.
straatvolley.nl bij de rubriek fo-
to’s oudjaarsloop. 

De lopers van sportcentrum Santpoort aan het begin van de oudjaars-
loop 2008
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Op internationaal waterpolotoernooi

Jeugd SGY zegeviert
Regio - Op zondag 28 decem-
ber pakte de jeugd van SG 
IJmond haar laatste hoofdprijs 
van 2008. Op een internationaal 
jeugdtoernooi in zwembad de 
Tongelreep in Eindhoven, thuis-
bad van gastheer PSV, behaal-
de SGY in het overall klassement 
het beste resultaat. Daarmee 
toonde SGY wederom aan te be-
schikken over een van de bes-
te jeugdopleidingen. Vijf selec-
tie jeugdteams reisden af naar 
Eindhoven. Het eerste wapenfeit 
in Eindhoven kwam van de hand 
van SGY tot 11 jaar. Dit team 
won de openingswedstrijd van 
het toernooi en ging met de der-
de prijs aan de haal. SGY tot 13 
jaar kende de nodige opstartpro-
blemen maar groeide in het toer-
nooi. Helaas grepen zij net naast 
de prijzen. Meisjes tot 15 jaar za-
ten in een loodzware poule met 
diverse regioteams. Zij speelden  

niet onverdienstelijk en trokken 
als enige clubteam maar net aan 
het kortste eind tegen deze ster-
ke ploegen. Jongens tot 15 jaar 
leverden een felle fysieke strijd 
en behaalden een tweede plaats. 
De finale werd van het Belgische 
Mechelen verloren. Jongens tot 
17 jaar kenden een uitermate 
goed toernooi. Zij behoren tot de 
absolute top van Nederland en 
speelden zoals bij zoveel toer-
nooien in de finale tegen hun 
eeuwige concurrenten De Ham 
uit Wormerveer. Ondanks een 
gelijkspel wees het reglement 
uit dat De Ham door hun laatste 
goal winnaar was. Daarom voor 
hen ook een tweede plaats. Al-
le resultaten bij elkaar opgeteld 
waren genoeg voor een eerste 
plaats in het overall klassement, 
waardoor titelverdediger Polar-
bears uit Ede met lege handen 
huiswaarts keerde

VSV verspeelt dure punten
Velsen - VSV heeft zichzelf vo-
rige week zondag tegen Kolping 
Boys ernstig tekort gedaan. Bij 
winst zou de middenmoot be-
reikt kunnen worden, bij verlies 
zou de onderste plaats wel erg 
dicht in de buurt komen.
Toch begon VSV weer heel sterk 
en de Alkmaarders werden van 
het kastje naar de muur ge-
speeld. Dit resulteerde al na vijf 
minuten in een geweldige kans 
voor Verschuren. 
Maar helaas schoot hij van dicht-
bij recht op de doelman. Uitein-
delijk wist na twintig minuten 
Pitstra de score open te breken. 
Hierna trad de fase van de Alk-
maarder goalie aan die met een 
aantal fraaie reddingen zijn ploeg 
in de strijd hield. Na de rust het-
zelfde beeld: VSV controleerde 

en de Kolping Boys probeerden 
in het spoor te blijven. Tien mi-
nuten na rust scoorde Floyd Hil-
le uit een afgeslagen hoekschop 
de 0-2. Vlak daarna stoomde 
Pitstra alleen op de doelman af 
maar jammer genoeg strand-
de zijn poging op de uitsteken-
de keeper. Kolping bleef zo nog 
hoop houden en toen twintig mi-
nuten voor tijd Verschuren het 
veld moest ruimen was plots het 
aanspeelpunt voorin verdwenen 
en kwamen alle ballen veel te 
snel weer terug bij de VSV de-
fensie.
Kolping besloot met vier spit-
sen te gaan spelen. In de 78e mi-
nuut mocht de bal wel erg mak-
kelijk voorgezet worden en kon 
de inmiddels als spits opereren-
de laatste man de bal eerst nog 

op de borst aannemen om hem 
daarna in het doel te frommelen. 
Bij deze goal raakte Williams ook 
nog eens geblesseerd zodat er 
ook nog een stukje kopkracht bij 
VSV verdween. 
De thuisploeg rook bloed en zet-
te aan voor een alles of niets of-
fensief.VSV wankelde en verloor 
het hoofd. Een vrije trap ging 
langs de muur en de gelijkmaker 
was een feit. Voor VSV was het 
maar goed dat de scheidsrech-
ter het na tien minuten extra tijd 
voor gezien hield. Nu blijft de af-
stand met Kolping Boys vijf pun-
ten en bungelt VSV onderaan in 
de middenmoot. 
a de winterstop zal er meteen 
geknald moeten worden met de 
thuiswedstrijden tegen SVW’27 
en Stormvogels. Er zullen nog 
zeker veertien punten behaald 
moeten worden om in de twee-
de klasse te blijven.

Goede jaarafsluiting bij 
Danscentrum Ter Horst
IJmuiden - Zondag deden vijf  
paren van danscentrum ter Horst 
mee aan een Krivada danswed-
strijd in Alkmaar. Deze wedstrijd 
ging over vier dansen (Engel-
sewals, quickstep, cha cha en 
jive).
Bij de tweedejaars leerlingen de-

den voor het eerst mee Patrick 
van der Plas met Yvette Vellinga 
en Michael de Boer met Saskia 
van de Brink. Voor het eerst mee-
doen brengt altijd spanning met 
zich mee. Ook deze paren voel-
den de zenuwen, maar gingen er 
toch goed mee om. Het resultaat 

was er dan ook naar. Michael en 
Saskia  werden derde en Patrick 
en Yvette zelfs tweede.
Bij de vierdejaars leerlingen de-
den mee Vincent Mars met 
Marloes van Hamburg. Dit paar 
heeft al wat wedstrijdervaring 
en deden het voortreffelijk. Een 
keurige eerste plaats.
In de open klasse deden voor het 
eerst, in deze samenstelling, mee 
Pascal de Vries met Netanja Hil-
lege en, niet voor het eerst, Tom 
Mantje met Esther van de Brink. 
Met name Pascal werd getroffen 
door nervositeit en werd goed 
gesteund door Netanja, die wel 
wedstrijdervaring heeft. Zo kwa-
men zij tot in de halve finale. Het 
gelegenheidskoppel Tom met 
Esther kwamen tot in de finale 
en werden uiteindelijk zevende.
Met vier bekers en een halve fi-
nale kunnen ook deze wed-
strijd dansers van danscentrum 
ter Horst terugkijken op een ge-
slaagd 2008. Uiteraard zullen zij 
in 2009 weer van zich laten ho-
ren. Op de foto de dansers bij 
elkaar. Ook eens kennis maken 
met dansen? 
Op 6 januari start er een kor-
te cursus ballroom/Latin en op 
7 januari start er een korte cur-
sus streetdance/D4F bij Danse-
centrum Ter Horst. Zie ook www.
danscentrumterhorst.nl.

Nieuwe jacks voor 
trouwe loopgroep
IJmuiden - Vanuit Sportschool 
Velsen van Piet van Deudekom 
aan Hefnerstraat  11 in IJmuiden, 
gaat elke woensdagochtend een 
zeer trouwe en enthousiaste 
groep sporters de natuur in. 
Onder leiding van Piet wordt 
door het duingebied een wisse-
lend parcours gelopen.
Hierbij wordt meestal tot drie 
keer toe halt gehouden om met 
oefeningen de spieren los te ma-

ken. De groep is zeer hecht en 
bestaat al gedurende vele ja-
ren. Naast het sportaccent is het 
in de loop der tijd belangrijk ge-
worden dat er tevens veel gela-
chen wordt. Piet heeft de groep 
verrast door het verstrekken van 
sportjacks. De dames rood en de 
heren blauw.
Wat de groepleden betreft hoopt 
men dat deze sportieve ochtend 
nog lang zal voortduren.

Ben Vreenegoor wint 
negende Zuidpierwedstrijd
IJmuiden - Voor aanvang van 
de negende Zuidpierwedstrijd 
stond een zodanig harde wind 
uit het westen dat voor de vei-
ligheid werd gekozen voor het 
alternatieve wedstrijd parkoers 
naast de haven. Dit pakte voor 
Ben Vreenegoor niet verkeert uit: 
hij wist 20 vissen op de kant te 
krijgen met een totale lengte van 
513 cm. Fons Gijtenbeek werd 
tweede met 21 vissen met een to-
tale lengte van 507 cm. Leo Kem-
pe werd derde met 15 vissen met 
een totale lengte van 365 cm. Bij 
de koppels werden Fons Gijten-
beek en Maarten Hollander eer-

ste met 34 vissen met een totale 
lengte van 825 cm. Ben Vreeneg-
oor en Wout van Beijeren wer-
den tweede met 22 vissen met 
een totale lengte van 561 cm. 
De gebroeders Jan en Fred van 
Schaagen werden derde met 22 
vissen met een totale lengte van 
529 cm.
Met 23 vissers zijn 187 vissen 
gevangen met een totale leng-
te van 4992 cm. Ben Vreenegoor 
wist de langste vis te vangen een 
gul van 42 cm. Er zijn 9 soorten 
vis gevangen: wijting, bot, zee-
baars, steenbolk, gul, meun, zee-
donderpad, schar en koolvis.

Na de prijsuitreiking van deze 
wedstrijd vond de huldiging van 
de winnaars van de competitie 
van 2008 plaats. Fons Gijtenbeek 
won met overmacht de compe-
titie van 2008, hij wist 332 pun-
ten te vergaren. Ben Vreenegoor 
werd tweede met 316 punten. 
Henk Deutekom werd derde met 
308 punten. Bij de koppels wer-
den Fons Gijtenbeek en Maarten 
Hollander eerste met 340 pun-
ten. Ben Vreenegoor en Wout 
van Beijeren werden tweede met 
327 punten. Hendrik Moolevliet 
en Wouter Hoogedijk werden 
derde met 323 punten.
De prijsuitreiking werd verzorgd 
door Vincent van Wendel. Onder 
luid applaus namen de winnaars 
de bekers en de mooie prijzen in 
ontvangst.
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M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 2 januari 2009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur 
en van 14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tus-
sen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

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

en urgenties

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

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, 
facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienst-

verle ning en milieu kunt u zich wenden tot wethouder 
Karel Ockeloen

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

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

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

Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

OPENINGSTIJDEN STADHUIS I.V.M. 
FEESTDAGEN 

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

Vrijdag 2 januari 2009: stadhuis gesloten
Maandag 5 januari 2009: stadhuis geopend 
vanaf 10.00 uur

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Trompstraat 69 te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen. 
Dit besluit is door verzending aan de aanvrager op 
23 december 2008 bekendgemaakt.

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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Meer informatie: www.ziezobeurs.nl of bij het Oogfonds, (030) 261 66 88


