Nieuws-weekblad
voor Velserbroek,
Velsen-Zuid,
Driehuis,
Santpoort-Noord,
Santpoort-Zuid.
www.hofgeest.nl
info@jutter.nl

Zeeweg 189-191

1971 HB IJmuiden

Tel: 0255-533900

11 december 2008

Fax: 0255-518875

Gewond na
keren op de weg

Koninklijke Onderscheiding
voor de heer Piet Rijnders
Santpoort-Noord - Het was zaterdagochtend een grote drukte
bij Biljartvereniging Velsen. Familie, vrienden, kennissen en natuurlijk biljarters waren daar getuige van het feit dat burgemeester Cammaert de heer Rijnders
een Koninklijke Onderscheiding,
Lid in de Orde van Oranje Nassau, kwam opspelden.

SURF EENS NAAR

In zijn toespraak verwees burgemeester Cammaert naar de vele werkzaamheden die Piet Rijnders voor de voetbal- en biljartsport heeft verricht.
In 1972 heeft hij de scheidsrechtersvereniging IJmond opgericht
en zelf heeft hij het binnen de
KNVB gebracht tot scheidsrechter in de hoofdklasse. Ook werd

www.hofgeest.nl

hij in 1980 voorzitter van voetbalvereniging VSV.
Daarnaast was Rijnders vele jaren actief bij biljartvereniging
Velsen, waarvan hij nu nog erevoorzitter is. Een prachtige onderscheiding voor al het vrijwilligerswerk dat de heer Rijnders
gedurende vele jaren met veel
enthousiasme heeft gedaan.

Ledenraad zet zich

Velsen-Zuid - Op de Amsterdamse weg raakten maandag
omstreeks 16.45 uur vier inzittenden van een personenauto
gewond.
De bestuurder reed tijdens het
keren op die weg tegen de flank
van een hem tegemoet komende auto.
De vier inzittenden zijn allen per
ambulance naar een ziekenhuis
vervoerd. Zij reden in eerste instantie in de richting van IJmuiden. Omdat het erg druk was
wilden zij keren, richting Amsterdam.
De Amsterdamse weg is gedurende anderhalf uur in beide
richtingen afgesloten geweest.
De politie registreerde de aanrijding.
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Uw huis onze zorg...
Kijk op www.planbuilding.nl

ZONDAG 14 DECEMBER:
AANVANG 14.00 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK

Stormvogels tegen Hellas Sport
Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Prim 7 Stars
Oliehandel Klaas de Boer BV
Vrolijks Visserij Maatschappij BV
Zeehaven IJmuiden NV

in voor achterban.
Zie bericht elders in deze krant.
Het is tijd u.

WINKELEN VOOR DE SPORT
Zie onze advertentie verderop in deze krant

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de
gemeente
Velsen

Deze bezorger wenst u

prettige feestdagen
en een

knallend 2009!
D
VOORBEEL
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-674433

De allerbeste wensen…
Volgende week krijgen de bezorgers van deze krant de kaartjes uitgereikt waarmee zij de lezers prettige feestdagen en het
allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Omdat er in voorgaande jaren valse kaartjes in omloop waren, tonen wij hier
het enige echte kaartje!
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in IJmuiden en
Velsen Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Santpoort-Zuid, VelsenZuid, Santpoort -Noord en
Driehuis.
KANTOORADRES:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
OPENINGSTIJDEN:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
AANLEVEREN TEKST:
Dinsdag voor 17.00 uur
info@jutter.nl

AANLEVEREN ADVERTENTIES:
Dinsdag voor 17.00 uur:

verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
DIRECTIE:
Frits Raadsheer
06-53951836
BLADMANAGER:
Veroni Pereboom
06-30695175

REDACTIE:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja van der Wulp.

Alex Hermans voelt zich als een vis in het water achter de bar van de
Wildeman

Nieuwe eigenaar
café de Wildeman
Santpoort-Noord – Twintig jaar
lang stond Alex Hermans samen
met vader Guus in de groentezaak, waarvan achttien jaar aan
de Lange Nieuwstraat. Met veel
plezier, hij vond het werk en het
contact met de klanten hartstikke leuk. Diep in zijn hart wilde hij eigenlijk de horeca in, dat
trok hem. Maar ja, hoe gaat dat:
je gaat je vader helpen en je rolt
van het één in het ander en dan
heb je een bloeiende groentezaak. Maar af en toe kwam die
horecawens toch weer eens bovendrijven.
Alex kwam regelmatig in Santpoort, er wonen vrienden van
hem en hij bezocht ook af en
toe café de Wildeman. Hij raakte daar in gesprek met eigenaar
Dolf Langelaar en die vroeg hem
op de man af: ,,Wat wil je nou eigenlijk.” Zonder aarzelen antwoordde Alex: ,,De horeca in.’’

Dolf bleek te willen stoppen en
samen gingen ze het uitpuzzelen. Een lang traject volgde. De
groentezaak werd gesloten. Voor
vader Guus (71) was dat even
wennen, hij hielp nog volop mee
in de zaak. Maar inmiddels geniet hij enorm van zijn vrije tijd.
Alex haalde de benodigde papieren en leerde van Dolf de fijne kneepjes van het vak. En nu
staat hij sinds twee weken alleen aan het roer, ofwel achter
de toog.
Hij voelt zich als een vis in het
water. Veel verandert er niet: ,,De
Wildeman is een café met een
prima concept en een goede balans. Ik heb een team van geweldige medewerkers om mij heen
en de drempel is hier laag. Jong
en oud voelt zich hier welkom en
zolang ik tevreden gasten heb,
ben ik een gelukkig mens.’’ (Carla Zwart)

ADVERTENTIEVERKOOP:
Therese Imming
06-13509314
Gerda Ritskes 06-45708874
Tinka van Leeuwen
06-11215143
UITGAVE VAN:
Kennemerland Pers BV
DRUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl
VERSPREIDING:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

CENTRALE ADMINISTRATIE:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties
en/of teksten uit deze uitgave is
niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

M.I.S. zondagmiddag
in café de Halve Maan
Santpoort-Noord - Coverband
.M.I.S. (Made In Santpoort) treedt
zondagmiddag 14 december op in
Café De Halve Maan, Hagelingerweg 36 in Santpoort-Noord. Vanaf
17 uur zal de Santpoortse groep,
inmiddels bekend van veel succesvolle optredens in de regio, ‘de
betere’ covers spelen uit de jaren
’60 tot nu. Geen standaard ‘inkoppers‘ maar nummers die reacties
oproepen als ‘oh ja dat was ook
een hartstikke goed nummer.
Inmiddels betekent dit een gezel-

lige middag met ‘ons kent ons’ en
veel onvervalste rock, swingende
soul en enkele ballads, gespeeld
door ervaren muzikanten die hun
sporen op allerlei vlakken verdiend hebben. Aan uitstraling en
beleving ontbreekt het de band
niet. De nummers spetteren het
podium af en worden gespeeld
alsof ze door de band zelf gecomponeerd zijn. Alle ingrediënten zijn
dus aanwezig voor een op en top
muzikale en gezellige avond. De
toegang is gratis.

Huisartsen: De post van de Velsense
huisartsen (ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken via 0235453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via
023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De
Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent
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 bereikbaar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Per 1 oktober zijn de openingstijden van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 uur en op zondag tot
20.00 uur. De dienstwaarneming wordt vervolgens, uitsluitend
voor spoedrecepten, overgenomen door de Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 te Haarlem, tel.:
023-5319148: Op werkdagen is de apotheek dan weer geopend
vanaf 08.00 uur, op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek Kuylman, Lange
Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD
dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105,
Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk,
0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: Beursgebouw,
Plein 1945, nr. 84 (1e etage, ingang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openingstijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance: 0255-533239 of 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-Kennemerland
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie
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 raadlieden,
Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden,
MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden:
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudokweg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel.
0900-243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: Instellling
voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, ongenoegens
of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel
GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400.
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste financiële nood.
Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen,
Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
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Loterij
IJmuiden - Zondag 14 december houdt de Vrijwilligersraad
van 14.00 tot 17.00 uur een loterij
in de Brulboei, Kanaalstraat 166,
in IJmuiden. Die middag worden ook de kerstpakketten aan
de vrijwilligers uitgedeeld. In een
versierde Brulboei is er een feestelijke en sfeervolle middag voor
iedereen die De Brulboei een
warm hart toedraagt. Zie ook
www.buurthuisdebrulboei.nl.

kunststof kozijnen - schuifpuien - gevelbekleding - dakkapellen

Bel gratis voor een offerte 0800 - 583 25 69

Zin in Vriendschap

Rabobank hoofdsponsor
Engelmundus Muziekavond
Velsen - Vorige week woensdag
tekenden Rabobank Velsen en
Omstreken en Lionsclub Velsen
een sponsorcontract voor drie
jaar. Daarmee verbindt de Rabobank zich voor een langere periode als hoofdsponsor aan De
Engelmundus Muziekavond.
Dit is een jaarlijks, intiem benefietconcert in de eeuwenoude Engelmunduskerk in VelsenZuid. De concertavond draait
om toegankelijke kamermuziek, maar is uniek als sfeervolle
avond met een geheel verzorgde
nazit na het concert. Leden van
Lionsclub Velsen treden op als
gastheer en verwennen de gasten met speciaal bereide hapjes
en drankjes.
Kees de Jong, directeur Bedrijven van de Rabobank, vertelt:
,,De Engelmundus Muziekavond
spreekt de Rabobank erg aan
vanwege haar unieke karakter.
Het is een jaarlijks benefietconcert met grote, persoonlijke aandacht voor de gasten. Een echt
muzikaal hoogtepunt, waarvan
de opbrengsten gaan naar een
lokaal goed doel. Als bank die

Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen hoog in het vaandel heeft staan, spreekt ons dit
aan en willen we hier een bijdrage aan leveren.”
Edzard Hoyng, president van de
Lions, vult aan: ,,Als Lionsclub
zijn wij verguld met de meerjarige betrokkenheid van de Rabobank. Daardoor zijn wij in
staat om De Engelmundus Muziekavond verder te ontwikkelen
naar nog meer kwaliteit. Dat levert ook meer opbrengsten op
voor het lokale doel. En daar is
het ons Lions uiteindelijk om begonnen.’’
Dit seizoen vindt de Muziekavond plaats op 7 maart. De opbrengst is geheel bestemd voor
de nieuwbouw van Het Bijna
Thuis Huis in Driehuis. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd
door het Blaeu Strijkkwartet.
Dit strijkkwartet is geformeerd
uit topmusici van onder meer
het Koninklijk Concertgebouworkest. Het jonge kwartet heeft
in korte tijd internationaal grote
naam gemaakt.

Marlies de Vries naar
Hoogheemraadschap
Velsen - Marlies de Vries van
CDA Velsen is tijdens de Waterschapsverkiezingen gekozen tot
afgevaardigde in het Hoogheemraadschap van Rijnland.
CDA Velsen is er trots op dat zij
de belangen van de burgers namen Velsen gaat behartigen, zeker waar het gaat om onderwerpen als de zorg van gezond en
schoon drinkwater en het houden van droge voeten. Waterkwaliteit en waterzuivering lijken
vanzelfsprekend maar hiervoor
is excellent ‘watermanagement’
van groot belang.

Driehuis - Veel vrouwen die ouder worden, komen alleen te
staan. Een groep wordt weduwe, het aantal gescheiden vrouwen neemt toe en er zijn vrouwen die altijd alleen geleefd
hebben. Voor allen geldt dat de
kring van familie, vrienden en
kennissen in de loop der jaren
kleiner wordt. Vrienden en vriendinnen kunnen afleiding, erkenning en ondersteuning bieden.
Oudere vrouwen kunnen op verschillende manieren ondersteuning gebruiken met betrekking

tot vriendschap en om beter grip
te krijgen waaraan men behoefte heeft. Reden genoeg om in
Velsen een vriendschapscursus
voor vrouwen vanaf 60 jaar te organiseren.
Op donderdagochtend 8 januari 2009 start de cursus in Huis
ter Hagen in Driehuis. Deelname is gratis, behalve een bijdrage voor koffie of thee. In twaalf
bijeenkomsten worden thema’s
besproken die van belang zijn,
zoals: verwachtingen, vriendschap in het verleden, zelfwaar-

Oldtimerdag in aantocht
Santpoort-Noord - Bij het buikschuiven tijdens het Dorpsfeest
2007 is het idee geboren. Op de
laatste zaterdag van de jubileumweek moet het prachtige terrein nabij de Ruïne van Brederode toneel zijn van nostalgie,
maar bovenal: klassieke voertuigen. Daarover waren Gerard
Duineveld en Cees Davidson
het al snel eens. Hun plan viel in
goede aarde bij de Harddraverijvereniging Santpoort. Ze kregen
het fiat om dit evenement eenmalig te organiseren. De commissie Oldtimerdag Santpoort
2009 was een feit.
Op 8 augustus volgend jaar gaat
het gebeuren. Al bijna een jaar

vergadert de zogeheten commissie Oldtimerdag 2009 over het
unieke evenement. Zowel vanuit hun vak als hun hobby is er
al veel gelobbyd voor inzendingen als de grootste Nederlandse brandweerspuit, een dorskar,
en een stoomwals. Bovendien is
de website ( www.oldtimerdagsantpoort.nl ) klaar. Vanaf nu kan
worden ingeschreven. De organisatie streeft er naar om een
brede collectie te hebben, die
een afspiegeling is van vervlogen
tijden. Verder proberen ze mensen warm te maken voor een onderdelenmarkt, die gerelateerd is
aan het evenement.
Ook zoeken zij nog sponso-

Showroom IJmuiden
Loggerstraat 100

www.kufa.nl
dering, nieuwe contacten maken
en omgaan met teleurstellingen en conflicten. Doel: vriendschappen verbeteren of nieuwe
vriendschappen sluiten.
De lessen bestaan uit informatie,
bespreking van persoonlijke ervaringen, oefeningen en er worden opdrachten meegegeven.
Voor de start van de cursus vindt
een persoonlijk gesprek plaats.
Informatie en aanmelding: Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Midden-Kennemerland, Annie Huisman, telefoon
0255–519107. Frontoffice Zorgbalans Velsen, Brigit Graaman,
telefoon 023-8910550.
ren. Behalve Duineveld en Davidson, maken ook Cock Maarschalk, Coen Brands en Cary van
Baekel deel uit van de commissie. Het secretariaat is in handen van Jessica Hof. Zij worden ondersteund door een vaste groep vrijwilligers. Meer informatie: Jessica Hof, telefoonnummer: 023-5373928

Kerstmis kinderfestijn
bij Holiday Inn IJmuiden

ring mee te geven waarin ze samen hun grenzen kunnen verkennen en verleggen. Zie voor
meer informatie www.leefjedroom.com.

IJmuiden - Kerstmis wordt ieder jaar uitgebreid gevierd
in het Holiday Inn IJmuiden
Seaport Beach. De gezellige familiebrunch op eerste en tweede
kerstdag zijn inmiddels een traditie, die dit jaar ook weer in het
teken van kinderen staan.
Om 11.30 uur is de ontvangst
voor de brunch, waarna men kan
genieten van heerlijke salades,
hapjes, warme en koude visen vleesgerechten en desserts.
Voor de kleintjes is er een speciaal kinderbuffet en zijn er vele activiteiten.
Zij kunnen pannenkoeken versieren, zelf ijs scheppen, op de
foto met de kerstman, ademloos
luisteren naar de verhalenverteller of knutselen en kleuren met
bij de Kids Crew. Kortom, kinde-

Sfeervolle kerstdiners
Naast de brunch kan men op
eerste kerstdag ook culinair genieten van een verrassend zevengangendiner. Pianist Gerard
Vogel zorgt voor een sfeervolle
ambiance op deze avond. Vanaf 18.00 uur wordt men verwelkomd met een drankje en een
amuse. Ook op kerstavond en
tweede kerstdag kan men heerlijk dineren in restaurant De Getijden van het Holiday Inn IJmuiden. Het complete programma
is te vinden op www.holidayinnijmuiden.nl.
Voor meer informatie en reserveringen: 0255-566911 of email: info@holidayinn-ijmuiden.
nl. Holiday Inn IJmuiden Seaport
Beach, Kennemerboulevard 250,
1976 EG IJmuiden aan Zee.

ren hoeven zich geen moment te
vervelen.
‘Leef Je Droom’
Zoals ieder jaar heeft Holiday Inn
IJmuiden Seaport Beach ook dit
keer een goed doel gekozen om
aandacht aan te besteden tijdens kerstmis. Tijdens de brunch
kan iedereen op de foto met de
kerstman.
De foto’s zijn na afloop te koop
en de opbrengst gaat geheel
naar stichting Leef Je Droom.
Deze stichting is bezig met de
bouw van een aangepast zeiljacht om meerdaagse prestatietochten en wedstrijden te kunnen zeilen met jongeren die een
levensbeperkende hart- en vaatziekte hebben. Het doel hiervan
is om deze jongeren een erva-
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Filmdiner ‘Last Holiday’
in het Thalia Theater
IJmuiden - Georgia Byrd (Queen
Latifah), een verlegen verkoopster van keukengerei uit New
Orleans, krijgt te horen dat ze
niet lang meer te leven heeft. Ze
gooit het roer om en besluit een
laatste droomvakantie te houden
in Europa.
Omdat ze denkt dat ze niets
meer te verliezen heeft, gooit ze
alle remmen los. Georgia’s persoonlijke transformatie heeft effect op iedereen die in haar
buurt komt. Ze wil een leven vol
plezier leiden in slechts een paar
weken waarbij aan het slot van
de film toch alles onverwachts
goed komt.

Last Holiday is een heerlijke komische film die zich afspeelt in
de dagen voor kerst waarin ook
wordt gesmuld en gekookt door
Didier (Gérard Depardieu) Chefkok van een beroemd restaurant. Thalia zal deze film op zaterdag 13 december begeleiden
met een heerlijk drie gangendiner geïnspireerd op de film in
een sfeervol in kerstsfeer gehuld
Thalia Theater.
Toegang: 44,50 euro (inclusief
aperitief, film, drie gangen diner
en een kop koffie). Zaal open:
19.00 uur, aanvang voorstelling:
19.30 uur. Reserveringen en informatie: telefoon 0255-514217.

Spectaculaire stijging
aantal reizigers FFF
Velsen-Zuid - De snelle draagvleugelboten brengen reizigers
met een snelheid van 65 kilometer per uur filevrij naar Amsterdam. De extra vaarten die dit
jaar zijn toegevoegd hebben het
gebruik van de Fast Flying Ferries een grote boost gegeven en
gezorgd voor veel meer passagiers.
Het gebruik is in september met
meer dan 18% is gestegen en in
oktober zelfs met 47%. Forensen
richting Amsterdam zijn gecharmeerd van de betrouwbare en
filevrije reis. Anderen waarderen vooral het ‘fun’ aspect. Een
uniek aspect van de Ferries is dat
de fiets gratis mee mag. Mensen
uit de regio Amsterdam benutten
dit om de Kennemerduinen te

verkennen of om de gigantische
schepen in de sluizen en havens
van IJmuiden te bekijken.
De verbinding, die wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland, ontwikkelt zich tot een soort ‘NS verbinding’ voor de regio Velsen. De
boot vaart tot in de vroege avond
elk half uur en alle dagen van de
week vertrekt de boot pas om
middernacht vanaf Amsterdam
CS. In de spits zijn zelfs drie vertrekken per uur. Voor meer informatie kunnen mensen kijken
op www.fff.nl. Connexxion vaart
nu ook elke zondag van Amsterdam CS naar de Zwarte Markt te
Beverwijk en terug. Binnenkort
start een actie gericht op forensen en schoolkinderen.

Arie Koomen luidt 2008 UIT
Velsen - In navolging van Freek,
Youp en Guido gaat ook Arie
Koomen (van het vorig seizoen
gestopte theaterduo Arie & Silvester) de bühne op met een oudejaarsconference. Het voormalig lid van improvisatiegroep de
Lama’s komt op maandag 15
december (20.15 uur) naar de
Stadsschouwburg Velsen met
zijn programma ‘UIT’. Voor dit
messcherpe en hilarische oudejaarsprogramma zijn nog slechts
enkele kaarten beschikbaar.
Hij was ijzersterk met Silvester,
maar alleen kan de in IJmuiden
geboren Arie er ook wat van. Nu
waagt hij zich ook nog aan een
heuse oudejaarsvoorstelling. Op
volstrekt eigen wijze, dat spreekt
voor zich. Wim had spiekbriefjes,
Arie niet. Freek heeft een bril,
Arie niet. Youp heeft bretels, Arie
niet. Lebbis en Jansen zijn met
z’n tweeën, Arie niet. Kortom:
Arie is een brilloze soloartiest die
in staat is zijn eigen broek op te
houden en zijn teksten grotendeels uit het hoofd kent. Maar
ook bij hem ontbreekt het ver-

manende vingertje niet.
Al is het niet de wijsvinger. Toegang 20,25 euro, CJP 18,25 euro,
inclusief pauzedrankje en garderobe.
Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of telelefoon 0255-515789.
(Foto: Arie Koomen)

(foto: Roy Beusker)

Première ‘Purper sinds
1980’ in Stadsschouwburg
Velsen - Reikhalzend wordt uitgekeken naar de nieuwste Purper. Niet in de laatste plaats omdat de groep voor de gelegenheid is uitgebreid met de ‘sophisticated’ gastvedette Gerrie van
der Klei. Op zondag 14 december (16.00 uur) beleeft de voorstelling haar feestelijke première
in de Stadsschouwburg Velsen.
Ook op zaterdag 13 december
(20.15 uur) is ‘Purper sinds 1980’
in IJmuiden te zien.
Het begint een traditie te worden.
De jaarlijkse première van het

nieuwste programma van Purper
in de Stadsschouwburg Velsen.
Vorig jaar pakte de bijzondere
premièrevoorstelling van ‘Purper
101’ uit als een prachtige hommage aan kort daarvoor, onverwachts, overleden Jos Brink. Het
succes van ‘Purper 101’ was zo
overweldigend dat Frans Mulder,
Erik Brey, Rop Verheijen en Marco Braam besloten dat daar een
vervolg op moest komen. Een
vervolg met een gouden randje
want de verwachtingen zijn hoog
gespannen. ‘Sophisticated’. Dat

Christmas Carols
Velsen-Zuid - Zondag 14 december wordt in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid de traditionele Christmas Carol-dienst
gehouden. ‘A Festival of Lessons
and Carols’: Een samenspel van
lezingen uit de bijbel, gebeden,
kerstliederen en koorzang.
Het Engelmunduskoor zal onder leiding van Philien Schouten
behalve bekende carols als ‘Once in Royal David’s City’ en ‘O lit-

zijn de heren van Purper. Dus
zochten ze ook een ‘sophisticated’ gastvedette. En die vonden
ze. Want zeg eerlijk: welke Nederlandse cabaretière, jazz-zangeres en musicalster is ‘more sophisticated’ dan Gerrie van der
Klei? Gedroomd voor de Purperformule, dat is Gerrie.
Purper werd opgericht in 1980
door Erik Breij en Haye van der
Heyden, die beiden in Utrecht
studeerden, maar elkaar overigens al van de basisschool kenden. Het Cabaretgezelschap wisselt regelmatig van samenstelling. Dit keer bestaat de groep
uit de twee ‘oude rotten’ Frans
Mulder en Erik Brey, aangevuld
met Rop Verheijen, Marco Braam
en Gerrie van der Klei. Ondanks
de wisselende bezetting, is Purper altijd weer een hechte groep
met een bepaalde chemie tussen de leden. Passie voor het vak
is wat deze mensen bindt en dat
is duidelijk te merken: het plezier spat er vanaf en werkt aanstekelijk op het publiek. Onder
de titel ‘Purper, sinds 1980’ mag
u wervelend muzikaal amusement op niveau verwachten, dat
het moet hebben van het verzorgde raffinement en niet van
kwetsende en platvloerse grappen. Prijs: 29,25 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe. Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel.
0255-515789.
De toegang is gratis. Aan het
einde van de dienst zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. Na afloop is iedereen welkom in het
wijkcentrum naast de kerk om
onder het genot van een glaasje
wijn elkaar te ontmoeten.

tle town of Bethlehem’ ook een
aantal minder bekende kerstliederen als ‘Personent Hodie’ zingen. Daarnaast is er samenzang
door alle aanwezigen.
De beide orgels worden bespeeld door de organisten Jaap
Haringa en Syb Brink en Maarten Jan Hoekstra begeleidt op
hobo.
Velsen-Noord - KlaverjasverDe dienst begint om 16.30 uur. eniging Velsen-Noord organiDe kerk gaat om 16.00 uur open. seert weer de bekende kienavond op vrijdag 12 december. Aanvang 20.00 uur, de zaal
gaat om 19.00 uur open. De kosten zijn weer 5 euro voor de drie
ronden en een staronde voor de
dames en de heren. Het kienen
vindt plaats in het dienstencentrum Watervliet op de hoek van
de Wijkerstraatweg en de Doelmanstraat te Velsen-Noord.

Kienavond

Tentoonstelling Witte Theater

Schilderijen Ania
Zomerdijk-Ostrzolek
IJmuiden - ‘De Kosmos’ is een
thema dat de schilderes Ania Zomerdijk-Ostrzolek altijd al intrigeerde. Met verschillende technieken legt ze haar gevoel hierover vast. De meeste van de hier
geëxposeerde werken zijn geschilderd met acrylverf in combinatie met Oost-Indische inkt of
witte ecoline. Door vrije expressie met kleur en grafiek ontstaan
vrolijke en kleurrijke schilderijen.
Ania Zomerdijk werkt nooit met
een vooropgezet plan, maar laat
het werk organisch ontstaan. Tijdens het creatieproces ontstaat
het schilderij.
Hierdoor kunnen werken rond
een thema iedere keer weer anders zijn.

Kerststukjes
in de Brulboei

IJmuiden - In buurthuis De Brulboei heeft u dinsdag 16 december de gelegenheid om zelf een
kerststuk te maken. Naar keuze
is dat rond of rechthoekig. Een
zelfgemaakt stuk is altijd uniek
en echt de moeite waard. De
workshop is van 19.30 tot circa
21.30 uur. De kosten zijn 20 euro, inclusief materialen. Inschrijven kan tot vrijdag 12 december. Buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166, IJmuiden, 0255510652 en www.buurthuisdebrulboei.nl.
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Kerstklassieker ‘De
Notenkraker’ in Velsen
Velsen - Op woensdag 17 december (20.15 uur) brengt Het
St. Petersburg Ballet met stersolisten van Bolshoj Ballet het romantische sprookjesballet ‘De
Notenkraker’. Dé kerstklassieker,
in een versie waarvan zelfs de
meeste verwende dansbezoeker
zal watertanden.
Zij behoren tot de vaandeldragers van het klassieke ballet,
de solisten van het Mariinksi of
Bolshoj Ballet. Avond aan avond
betoveren zij het publiek met
hun perfecte techniek. Speciaal
voor deze Europese tournee van
de kerstklassieker bij uitstek, ‘De
Notenkraker’ heeft het St. Petersburg Ballet deze toppers uit
de balletwereld geëngageerd.
Halverwege de decemberfeestmaand kunnen bezoekers van de
Stadsschouwburg Velsen genieten van de betoverende muziek
van Tsjaikovski, spectaculaire
dans én veel magische sprookjesfiguren.
Ht St. Petersburg Ballet behoort
tot de rijke Russische ballettraditie, die om haar uitblinkende
techniek wereldwijd hoog staat
aangeschreven. De groep toert

jaarlijks met een van haar favoriete romantisch-klassieke balletten door ons land. Dit jaar
koos men voor het populaire
kerstsprookjesballet ‘ De Notenkraker’ van Tsjaikovski, Ivanov en
Petipa. Het publiek krijgt een virtuoos gedanst en rijk uitgedost
theaterfeest voorgeschoteld, dat
begint bij het meisje Clara dat
van haar vader een houten pop
cadeau krijgt. In haar droom verandert de notenkraker in een
knappe prins die haar mee op
reis neemt door een magische
wereld met sprookjesfiguren én
de gemene muizenkoning. Op
betoverende muziek van Tsjaikovski, uitgevoerd door het Nationaal Filharmonisch Orkest van
Oekraïne, dansen stersolisten
van het Mariinksi of Bolshoj Ballet de sterren van de hemel. ‘De
Notenkraker’ is nog altijd een
van de leukste kerstuitjes voor
jong en oud.
Toegang 41,75, 40,75 of 39,75
euro, CJP 2 euro korting, inclusief pauzedrankje en garderobe.
Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.

Kerstmarkt in
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Zondag 14
december vindt in Santpoort van
12.00- 18.00 de jaarlijkse kerstmarkt plaats.
Dit jaar staan er meer kramen
dan ooit, als een gezellige slinger door het dorp. De Santpoortse detaillisten zullen gezellig uitpakken voor hun winkels met
leuke en lekkere dingen gericht
op de komende feestdagen. Verder is het lekker snuffelen naar
leuke hebbedingen en cadeautjes bij de overige kramen. Op
het Broekbergerplein kunnen de
bezoekers terecht voor allerlei

Kerstboom
in het Terras

Capella Minsk met
kerstconcert ‘Ave Maria’
Velsen - Tijdens de vele eerdere tournees van Capella Minsk
door Nederland is de hoge kwaliteit van het Wit-Russische koor
telkens weer bevestigd. Op dinsdag 16 december (20.15 uur) is
het wereldberoemde koor in de
Stadsschouwburg Velsen te beluisteren.
‘Ave Maria’ is één van de bekendste en meest geliefde klassieke werken voor een koor. De
allerbekendste ‘Ave Maria’ is van
Schubert, maar de lofzang op
Maria is inspiratie geweest voor
veel meer componisten: Bach,
Mozart, Rachmaninov, Tsjaikovski, Gounod, Bruckner en
Liszt. Capella Minsk, het wereldberoemde koor uit Minsk, staat
garant voor prachtige vertolkin-

gen met een belangrijke rol voor
de solisten uit het ensemble. Een
aantal werken zal alleen door de
mannen uitgevoerd worden, zodat de bijzondere warme diepte van de bassen en baritons vol
tot zijn recht kan komen. Dirigente Ludmilla Efimova dirigeert
het koor sinds 1987 en weet als
geen ander, haar gevoel voor
vorm en stijl en haar toewijding
aan de muziek, over te brengen
op de zangers. Met het betoverende kerstconcert ‘Ave Maria’
komt Velsen ongetwijfeld alvast
in feeststemming.
Prijs: 23,75 euro, CJP 21,75 euro,
inclusief pauzedrankje en garderobe. Informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789.

heerlijkheden en uiteraard voor
de traditionele koek & zopie. De
beestenstal zal ook dit jaar weer
aanwezig zijn evenals de bij de
jeugd zeer geliefde skelterbaan.
Voor de kinderen bestaat er weer
de mogelijkheid om geschminkt
te worden.
Dit jaar is er op beide pleinen
muziek, verzorgt door de kerst
DJ’s. Tevens zullen er optredens
verzorgt worden door de Santpoortse koren Obelisk en Het
Swingstation. Al met al belooft
het weer een sfeervolle kerstmarkt te worden.
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Geen krant gehad?

gint het avondvullende kerstconcert van Voices – met combo – om 20.00 uur in het Fidelishof in IJmuiden. Het concert is
gratis toegankelijk en er is een
glaasje Glühwein om de kou te
verdrijven.
Tenslotte brengt Voices op zaterdag 20 december tussen 13.00
en 15.00 uur het winkelende
publiek in het Winkelcentrum
Schalkwijk in kerststemming tijdens een gezellige kerstmarkt.

Dae rsDe lDwgger Bru
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Klaverjassen
Velsen-Noord - Klaverjasvereniging Velsen-Noord organiseert weer de bekende kienavond op vrijdag 12 december.
Aanvang 20.00 uur, zaal gaat om
19.00 uur open.
De kosten zijn weer 5 euro voor
de drie ronden en een staronde
voor de dames en de heren. Natuurlijk houden ze ook weer de
grote verloting. Het kienen vindt
plaats in het dienstencentrum
Watervliet, hoek Wijkerstraatweg/ Doelmanstraat in VelsenNoord.

Raddraaiers
sluiten 2008 af

Kerstoptreden van Voices

IJmuiden - Nu de eerste winterse buien zijn gevallen, zijn de
leden van Zanggroep Voices uit
IJmuiden helemaal in kerststemming. Evenals voorgaande jaren
brengt de zanggroep in december op verschillende locaties een
sfeervol kerstrepertoire. Geen
‘Herdertjes bij nachte’, maar moderne, Engelstalige nummers.
Van het swingende ‘Rock-’nroll reindeer’ tot ‘All I want for
Christmas’. Het enthousiasme
waarmee ‘Let it snow’ gezongen
wordt is genoeg om de sneeuwvlokjes te zien dwarrelen.
Op zondag 14 december zingt
Voices van 14.30 tot 16.00 uur
in Zorgcentrum Schoterhof in
Haarlem.
Vrijdagavond 12 december be-

Santpoort-Noord - In Dorpshuis Het Terras aan de Roos en
Beeklaan (Nova College) is een
reusachtige kerstboom geplaatst
in de grote zaal. Doel is uiteraard de sfeer te verhogen tijdens
de activiteiten welke de komende weken gehouden worden, zoals de kaartclubs, de soos op
zondagmiddag, de biljarters, de
handvaardigheid en meer. Het
bestuur zoekt mogelijkheden om
nog meer mensen te laten delen in deze kerstsfeer. Het idee
is ontstaan om Santpoorters te
vragen hun kerstwens te vertalen naar een kunstwerk in welke vorm dan ook om in de kerstboom te hangen. Als basis is deze boom versierd met lichtjes
en enkele versieringen dus er is
plaats genoeg voor deze kunstwerkjes. Denk daarbij aan engeltjes, kerstballen, slingertjes en
wat dies meer zij. Het is echter
wel de bedoeling dat het in de
kerstboom past en niet te groot
of te zwaar is. In overleg met de
beheerders Theo Heeremans en
Piet Hoogsteder kan het tussen
12 en 19 december in de boom
worden geplaatst. Telefoonnummer overdag: 023-5396962. Wie
nog ideeën of suggesties heeft,
dan hoort men dat graag.

Santpoort-Noord - Op vrijdag
12 december wordt er ‘t Mosterdzaadje aan Kerkweg 29 in
Santpoort-Noord een muziekvoorstelling gehouden met traditionele zigeunerzang en vingervlugge gitaarpartijen.
La Manouche geeft aldaar op
die avond een concert. Met een
stem die niemand onberoerd
laat worden liederen uit de roma en sinti cultuur ten gehore
gebracht.
Deze stukken worden gezon-

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

gen in het romani (zigeunertaal)
en beschrijven het leven van het
reizende volk. De muziek van
La Manouche is een mengeling
van swing à la Django Reinhardt,
csardas en rumba flamenca. Dit
optreden beloofd een avond vol
emotie en muzikaal ‘vuurwerk’.
De bezetting van La Manouche
is Mouché: zang/gitaar en Manito: gitaar.
Het concert begint om 20.15.
Voor meer info www.mosterdzaadje.nl.

Velsen - Met zo’n 50 optredens
gaat ook 2008 voor de shantykoor de Raddraaiers als zeer
succesvol in de boeken. Het jaar
wordt traditioneel afgesloten met
een feestelijk benefietoptreden.
Omdat vele optredens plaatsvinden voor ouderen en gehandicapten is dit jaar gekozen om
het benefietconcert te houden
voor de stichting O.I.G. in IJmuiden. Deze organisatie bestaat
voornamelijk uit vrijwilligers die
zich bezighouden met gehandicaptenvervoer.
Op 11 december vindt het optreden plaats in de Abeel in IJmuiden van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Uiteraard hebben de Raddraaiers heel veel zin in dit optreden
waar veel nieuw repertoire gepresenteerd zal worden. De Raddraaiers kennende zal het geen
droevige avond worden.
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DCIJ–nieuws

Toppers laten steken vallen
IJmuiden - In de onderlinge competitie van de damclub
IJmuiden valt er zo nu en dan
wel eens een verrassende uitslag te melden. Maar deze week
was het wel opvallend hoe zwak
er door de titelkandidaten werd
gespeeld. Sinterklaas had nauwelijks zijn hielen gelicht of er
werd links en rechts kwistig gestrooid met cadeautjes. Jesse Bos, de regerend clubkampioen en ook dit seizoen ongenaakbaar, kreeg te maken met
een tot het uiterste geconcentreerde Cees van der Vlis. Hoewel het technische overwicht
van Bos leidde tot een voordelige- zelfs gewonnen stand hield
Van der Vlis het hoofd koel. Niet
hij maar Bos overzag een combinatie die onmiddellijk beslissend was. Na twee jaar moest
Bos eindelijk weer eens een nederlaag incasseren.
Willem Winter deed het al niet

veel beter tegen Jan Maarten Koorn. Met nog een bord
vol schijven beging Winter een
fout die op dit niveau niet gemaakt mag worden. De damzet bleek ruim voldoende om
te winnen. Nicole en Jacqueline Schouten hebben al ontelbare malen de degens met elkaar
gekruist. Meestal ging de overwinning naar Jacqeline. Vechtjas
Nicole rechtte haar rug en pakte al vanuit de opening de boel
stevig aan. De agressieve intenties van Jacqeline werden met
gelijke munt terug betaald. In
het middenspel verkreeg Nicole een doorbraak naar de damlijn die doorslaggevend voor de
uitslag was. Harrie van der Vossen moest aantreden tegen een
drietal jeugdspelers. Vince en later Dana van der Wiele konden
niet goed partij bieden aan de
eerste tientalspeler. Tegen Stella van Buuren kwam de gerou-

DKV–jeugdwedstrijden
IJmuiden - Zaterdag 6 december waren er weer aardig wat
jeugd-korfbalwedstrijden. Vooral
DKV F1 was erg op dreef. Sverre
Zeegers was de topscoorder van
de dag met 8 doelpunten. Maar
ook Thomas Meijvogel, Loek
Martens en Niels Kuipers wisten te scoren. De wedstrijd tegen ZKV F1 werd met maar liefst
17-0 gewonnen. DKV E 1 speelde tegen Purmer E1. Het was een
spannende wedstrijd met veel
kansen. Jammer genoeg wist
Purmer wel te scoren, maar DKV
niet. Hierdoor werd er dus met 01 verloren. DKV D1 heeft gister
weer een overwinning behaald.
Dit keer was Aurora D1 de klos.
De start was niet al te best en de
DKV pupillen kwamen dan ook

met 0-2 achter. Deze fout werd
snel hersteld. Elize Ran zette de
stand op 1-2. Al snel liep het 4-0
systeem als een trein en werden
‘de plekjes’ goed ingevuld. DKV
kwam steeds met twee doelpunten voor maar spannend bleef
het tot het eind want ook Aurora
bleef scoren. De eindstand werd
7-5, met doelpunten van Denise Kalkman, Jip Grimmink en
Bjarne Zeegers. DKV C-meisjes
speelde tegen Apollo C1. Vanaf
het begin een vervelende wedstrijd. Apollo gedroeg zich niet
erg sportief, terwijl ze de veel betere ploeg waren. De meiden van
DKV deden hun best maar waren niet opgewassen tegen het
zeer felle spel van Apollo. Een
wedstrijd om snel te vergeten (1-

tineerde Van der Vossen in grote problemen. Een te dure damzet leverde het verlies van een
schijf op. Door gebrek aan routine slaagde Van Buuren er niet
in de partij winnend af te sluiten.
Van der Vossen was met de remise uiterst content.
Feroz Amirkhan behaalde een
fraaie winst, na een hoogstaand
duel, tegen Conall Sleutel.
Koos de Vries had geen moeite
om de nog wel eens wisselvallig spelende Berrie Bottelier aan
de zegekar te binden. Piet Kok
kreeg het niet voor elkaar om zijn
fraaie stand in winst om te zetten. Zo als zo vaak eindigde de
strijd in remise.

13). DKV A2 gaat gewoon door
waarmee ze bezig is. Winnen.
Ze hadden geen enkel probleem
met Oranje Nassau. De wedstrijd
werd met 3-12 gewonnen. Wist
DKV A1 vorige week nog van
TOP A3 te winnen deze week
hadden ze niet veel in te brengen in de uitwedstrijd tegen deze zelfde ploeg. Een heel verschil
TOP A3 uit en thuis. TOP (Sassenheim) kan putten uit een heel
groot ledenbestand en beschikt
thuis duidelijk over de beste spelers. De wedstrijd werd met 157 verloren.
Zaterdag 13 december speelt in
Sporthal Zeewijk: DKV E1-Groen
Geel E5 (14.00 uur), DKV A2KIOS A2 (15.00 uur), DKV A1SDO A1 (17.20 uur), DKV 4-VIDO 1 (16.10 uur), DKV 2-Swift
3 (18.30 uur) en DKV 1-DTS 1
(19.45 uur).

Guido de Waal bezorgt
Ingmar Visser nederlaag
IJmuiden - Na vijftien overwinningen is de zegekar van Ingmar
Visser tot stilstand gedwongen,
in een enerverend potje schaak
kon Guido de Waal na drie kwartier schaken de punten bijschrijven. In de opening was het
Ingmar die een pionnetje buit
maakte, daarna kon Guido met
loper en paard de verzwakte koningsstelling van Ingmar bedreigen, en dat resulteerde in een
bres. Torens kwamen de stelling
binnen rollen en de koning moest
lopen voor zijn leven. Toen die
toch nog in veilige haven kwam,
leek Ingmar met twee pionnen
voor een loper remise te kunnen afdwingen, maar een verraderlijk schaakje bezorgde Guido
een vrijpion en de sensationele winst. Menno Jaspers had tegen Mark Scholten continue de

betere stelling, maar in de slotfase zette hij Mark Scholten pat.
Koen van de Velde wilde dit lot
niet delen al moest hij zijn hersenen daarvoor diep pijnigen. Nadat Erin Lucassen in een betere
stelling zijn dame weggaf, kreeg
Koen het initiatief en besloot een
lange avond met winst. Winst
was er ook voor Thomas Rebel,
met een reeks mooie zetten liet
hij Ben Eppink met lege handen achter. Roann Plug behaalde haar eerste winstpartij op de
club, tegen Bart Post veroverde
zij groot materiaal en dat bleek
voldoende. Daphne Oudshoorn
en Cory van Bellen besloten tot
zetherhaling waardoor de punten gedeeld werden. Armando
Noordzij is bezig met een goede
reeks, ditmaal verraste hij Quinten Otte al heel snel in de par-

tij met een geslaagde mataanval.
Thomas Otte redde de eer van
de familie Otte door Tom Noordzij te verslaan, een subtiel paardzetje bezorgde Thomas de punten. Marco Wellinga behaalde al
snel de winst tegen Job Elsendoorn. Boy Wu en Thomas Lichtendaal trokken beiden al snel
met hun dames elkaar stelling
in. Dit leidde uiteraard tot chaotische taferelen, waarin Thomas
eeuwig schaak leek te hebben.
Maar Boy vond er wat op en zijn
aanval met dame sloeg ten slotte wel door. Meer informatie op
www.schaakclubkijkuit.nl.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 13 december

beursbengels-odin’59 (1a)
Zob-Kennemerland (2a)
IJmuiden (3a)-reiger boys
asonia-Jong Hercules (3a)
eDo (3b)-JoS/Watergraafsmeer
vvH/velserbroek (4D)-SIZo
velsen (4D) -De meer

- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.00
- 14.30
- 14.30

zondag 14 december
aFC-aDo’20 (hoofdklasse)
- 14.30
DWS-De Kennemers (1a)
- 14.00
Stormvogels (2a)-Hellas Sport
- 14.00
eDo-vSv (2a)
- 14.00
Dem (2a)-vitesse’22
- 14.00
velsen-onze Gezellen (3b)
- 14.00
alcmaria victrix-DSS (3b)
- 14.00
De rijp-FC velsenoord (4C)
- 14.00
SvIJ-Schoten (4D)
- 14.30
Westzaan-Wijk aan Zee (5C)
- 14.00
beverwijk (5C)-De Wherevogels
- 14.00
DSov-Waterloo (5D)
- 14.00
terrasvogels (5D)-DIo
- 14.00

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag 6 december kwamen veertien leden
van sportvereniging Full Speed
naar het klootschieten. Het weer
in Spaarnwoude was echt wel
goed te noemen, een paar spatjes regen en het was al weer
over.
De beeldenroute was aan de
beurt, bij de start staat nog een
beeld. Onderweg langs het fietspad aan de Amsterdamse weg
kwamen de leden een nieuw
kunstwerk tegen, wat het betekent is nog niet bekend. De uitslag was matig, iedereen had wel
een worp van tien meter.

Team 2 met Jan St., Dirk en Willem Kr. werd eerste met 70 schoten en 13 meter. Team 1 met
Ton, Nico, Ina en Elly werd tweede met 79 schoten en 16 meter.
Team 4 met Bianca, Lia en Dries
werd derde met 81 schoten en 33
meter. Team 3 met Bertus, Harm,
Sonja en Bertie werd vierde met
87 schoten en 6 meter.
Zaterdag 13 december is er een
kienavond bij Full Speed in het
clubhuis aan de Tolsduinerlaan
8a. Voor info bel Nico Prins via
0255–518648 of Dirk Sieraad via
0255–515602 of kijk op www.svfullspeed.nl.
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Chef-kok Fred en chef-restaurant Robin

Heerlijk verse kreeft
eten in Visrestaurant
De Meerplaats
IJmuiden - Visrestaurant De
Meerplaats is in deze omgeving
al lang geen onbekende meer
en staat voor goed eten in een
vriendelijke sfeer. Het restaurant bestaat inmiddels 38 jaar en
huidige eigenaar William Brands
zwaait hier de scepter sinds
1993, en met groot succes.
In het restaurant is de maritieme sfeer van de haven naar binnen gehaald. Oude scheepslampen en ander scheepsantiek zijn
daar een voorbeeld van. Schilderijen van schepen en de haven
maken het helemaal af. Er zijn in
totaal 100 zitplaatsen, maar de

indeling is zo gemaakt dat een
gezellige, intieme sfeer gewaarborgd is.
Verse kreeft eten kan in de
maand december voor slechts
25 euro per persoon. De gast
krijgt dan 500 gram verse kreeft
en dat is een flinke hoeveelheid
voor die prijs. Deze feestelijke afsluiter van het jaar is geldig tot
en met 21 december. Dus reserveer snel want de belangstelling
is echt groot.
Vanaf 22 december gaat het visrestaurant namelijk dicht tot en
met 8 januari 2009 in verband
met een verbouwing.
William Brands heeft een goe-

Angelique Beenmode &
Lingerie heel veelzijdig
IJmuiden - Angelique Beenmode & Lingerie opende 17 jaar geleden, na overname van Socks
Fashion, haar deuren. In die jaren is veel veranderd.
De van oorsprong beenmodespeciaalzaak met slechts een
vijfde deel verkoop van dameslingerie is in de navolgende jaren uitgegroeid tot een volwaardige lingeriespeciaalzaak. Na-

tuurlijk wordt ook nu nog veel
beenmode verkocht, zoals van
de merken Oroblu en Bonnie
Doon. Maar de lingerie, ondermode, nacht- en badmode voeren nu de boventoon.
Voor de heren zijn er de merken: Calvin Klein, Hom, Dim en
Sloggi en sinds enkele weken
ook Sapp. Sapph heeft voor heren hippe shorts en boxers voor

de stap gezet om deze zaak destijds over te nemen en naar zijn
idee te runnen. Hij is restaurateur in hart en nieren en wordt
daarbij terzijde gestaan door zijn
chef-kok Fred Nieswaag die ook
al vele jaren aan het restaurant
verbonden is. Hij tovert de mooiste gerechten op tafel. En de vis
wordt hier niet gefrituurd, maar
altijd in de roomboter gebakken.
Ook zijn er verse oesters. Niet te
versmaden zijn verder de traditionele gerechten als paling in
‘t groen, gebakken Noordzeetong, of een stoofpotje van kabeljauw in mosterdsaus. Families
of andere grote gezelschappen
zijn geen enkel probleem, maar
ook een intiem diner voor twee
is goed mogelijk. Voor de deur is
er een ruime en gratis parkeergelegenheid.
De gerechten van De Meerplaats
laten zich het beste smaken onder het genot van een goed glas
wijn. Er is een zeer uitgebreide
wijnkaart, met zorg samengesteld in samenwerking met Wijnkoperij Okhuysen uit Haarlem.
Het bedienend personeel kan
vertellen welke wijn het lekkerst
is bij welk gerecht.
Visrestaurant De Meerplaats aan
de Trawlerkade te IJmuiden is
zeven dagen per week geopend.
Maandag tot en met vrijdag is de
keuken van 12.00 tot 21.30 uur
geopend en op zaterdag en zondag van 16.00 tot 21.30 uur. Op
doordeweekse dagen is er tevens gelegenheid tot lunchen.
Naast een kleine kaart is het ook
mogelijk om alle gerechten van
de grote kaart te kiezen.
Voor reserveringen is het telefoonnummer: 0255-510806.
een leuke prijs, vanaf 14,95 tot
17,95 euro.
De belangrijkste merken voor
dameslingerie zijn onder andere Triumph, After Eden en Sapph.
Drie totaal verschillende merken
die samen een breed publiek
kunnen dienen. Triumph doet
dat door de goede pasvorm, geschikt van kleine tot grote maten
tot F-cup.
Daarnaast After Eden modisch,
kleurrijk en jong. Goed in de
push-up en multifunctionele bh’s voor leuke prijzen, vanaf 17,95 euro. En Sapph is stoer,
vernieuwend en apart. Elke 6 tot
8 weken komen er nieuwe series
uit en ook hier is de prijs verrassend betaalbaar.
De nachtmode is van Ringella is
erg veelzijdig, van jong modisch
tot klassiek.
Over ongeveer een half jaar zal
Angelique Beenmode & Lingerie
verhuizen naar de overkant, met
de deur naar buiten. Maar tot die
tijd kunt u binnen in Velserhof
terecht waar Marianne, Annette en Angelique klaar staan om
klanten zo goed mogelijk te adviseren en helpen.
Deze maand zijn er leuke acties:
Hom Light Colors: drie halen,
twee betalen. Calvin Klein Steel
Short: tweede voor de halve prijs.
Sapph dames lingerie: drie halen
twee betalen en natuurlijk Sloggi: de vierde gratis.

Kerstbenefietconcert
bij Breezicht
IJmuiden - Zondag 14 december zal muzikaal duo De Belanda’s’ in samenwerking met Zorgbalans Breezicht in Oud-IJmuiden een kerstbenefietconcert
verzorgen. De opbrengst komt
ten goede aan de stichting KiKa (stichting Kinderen Kankervrij). Bij de optredens die de Belanda’s in verschillende zorgcentra’s verzorgen wordt aandacht gevraagd voor KIKA. Aan
de aanwezigen wordt dan na afloop van de muzikale show een
geheel vrijblijvende bijdrage gevraagd. Deze vragen worden
goed gehonoreerd.

Om een afronding te maken van
deze actie van de Belanda’s in
2008 werd Zorgbalans Breezicht bereid gevonden om mee
te werken.
Er komt een kerstshow in het
atrium van Breezicht op zondag 14 december van 14.30 tot
16.15 uur. De Belanda’s hebben
een speciale groep muzikanten
bereid gevonden om hun Kerstshow live te begeleiden. Aan het
einde van de kerstshow wordt
het bedrag bekend gemaakt dat
kan worden gedoneerd aan KiKa. Dus graag tot ziens in Breezicht.

Programma Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 13 december, 20.30 uur: Nanine Linning met ‘Dolby’. Een succesvolle
choreografe die diverse prijzen
ontving. Linning’s voorstellingen zijn fysiek en aangrijpend en
gaan over herkenbare emoties.
In ‘Dolby’ worden de vijf dansers
letterlijk blootgesteld
aan een
steeds
veranderende omgeving.
Met alle risico’s
en gevaren van
dien leidt
dit
tot
een onvoorspelbare en dynamische voorstelling. Dinsdag 16 en
woensdag 17 december, 20.30
uur: Toneelgroep Het Volk met
Oidiepoes. Wie kent niet het verhaal van de gedoemde Oidiepoes, als kind voor dood achtergelaten en als man geliefd heer-

ser over Thebe. Een koning wiens
rijk bloeit als nooit tevoren, totdat
de goden het welletjes vinden en
met de vernietigende pest dood
en verderf komen zaaien. De
vertolking van dit Griekse drama
gaat niet van een leien dakje, de
kijker is dus gewaarschuwd.
Donderdag 18 en
vrijdag 19
december, 20.30
uur:
de
film
Elle s’apelle
Sabine.
De Franse actrice
Sandrine
Bonnaire maakte
een ontroerend portret van haar jongere autistische zusje Sabine.
Op school werd haar zusje door
klasgenootjes
onbarmhartig
‘gekke Sabine’ genoemd, omdat
ze anders was dan de rest. Pas
toen ze 28 jaar was, werd de diagnose autisme vastgesteld.
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
Donderdag 11 december
Afsluiting 2008 door de Raddraaiers in de Abeel, IJmuiden.
Van 19.30 tot 21.30 uur.
Informatieavond over drugsverslaving bij de Brijderstichting, Spaarne 106, 19.30 uur. Info: 023-5307400.
Stadsschouwburg
Velsen:
Flamencoster María Juncal - ‘La
Hora de Los Milagros’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Hanneke de Jong
met ‘Night Bright Days, Shakespearience II’. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Kleine zaal: Boris
en Sand Dane. 20.30 uur. Toegang 10,-. LOS! 23.00 - 04.00
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar.
Café: The Goodnight Loving.
21.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 12 december
Kerstoptreden Voices in het
Fidelishof IJmuiden. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis en er
is een glaasje Glühwein.
Kienavond bij klaverjasvereniging Velsen-Noord in dienstencentrum Watervliet in VelsenNoord. Aanvang 20.00 uur.
Klaverjassen Stormvogels, Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Ruth Jacot - ‘Superkerstshow’.
Voorstelling is uitverkocht.
Traditionele zigeunerzang in
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord.
Aanvang
20.15 uur. Toegang gratis, bijdage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: ‘Naissance des Pieuvres’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal:
Leaf en Junior Eats Alone. 20.30
uur. Toegang 14,-. 2300-04.00
Isis XXL ft. Dj Isis en Rauwkost, C-Jay. Toegang 10,- vanaf 18 jaar. Kleine zaal: Rob Acda Award 2008/2009. 20.00 uur.
Toegang 5,-. Café: dZôNK. 22.30
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 13 december
Christmasshopping in winkelcentrum IJmuiden. De winkels
zullen tot 22.00 uur geopend
zijn.
Rommelmarkt bij de Dwarsligger. Van 09.00 tot 12.30 uur.
Laatste Oude-spullenmarkt
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van 2008 van 09.30 tot 12.30 uur.
Ook Stichting Roemenië Hulp is
geopend.
Vlafilpworkshop voor kinderen
van 10.00 tot 15.00 uur in het filiaal aan de Zeewijkpassage in
IJmuiden. Deelname gratis.
Informatiedag over incontinentie in het Kennemer Gasthuis, locatie noord, eerste verieping gang bij poli urologie. Van
10.00 tot 13.00 uur.
Ierse ballades en kerstliederen
in Bibliotheek Velsen. Van 13.30
tot 14.30 uur. Toegang gratis.
Filmdiner ‘Last Holiday’ in het
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Wildavond bij IJmuider Harmonie, muziekcentrum Tolsduin,
Tolsduinerlaan 12 Velsen-Zuid.
Aanvang 19.30 uur.
Kerstkien bij Felison Brass in
dienstencentrum Watervliet in
Velsen-Noord. Aanvang 19.30
uur.
Kerstkien Full Speed in het
clubhuis aan de Tolsduinerlaan
in Velsen-Zuid. Aanvang 20.15
uur.
Cigale en Brothers-4-Tune
geven twee concerten in één in
de Engelmunduskerk in VelsenZuid. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Nanine Linning met
‘Dolby’. 20.30 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
‘Purper sinds 1980’. Aanvang
20.15 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Beide zalen: Backyard. 22.00-04.00 uur. Toegang
14,-/16,- vanaf 18 jaar. Kleine
zaal: Red Snapper. 20.30 uur.
Toegang 15,-.

Zondag 14 december
Jubileumviering Laurentiuskerk, Fidelishof IJmuiden. Om
10.00 uur wordt een plechtige Eucharistieviering gehouden
door Pater A. Mars.
Vogelbeurs bij Fauna Felisena,
Eksterlaan 8 IJmuiden. Van 10.00
tot 14.00 uur.
Kerstmarkt in Santpoort-Noord.
Van 12.00 tot 18.00 uur.
Kaarsjes verven bij informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Van 13.00 tot 16.00 uur.
Twee kaarsjes verven koste 1,-.
Wildmiddag in café de Griffioen. 13.30 uur.
Loterij in de Brulboei, Kanaalstraat 166 in IJmuiden. Van 14.00
tot 17.00 uur.
ZoMiPo met optreden Mooi
Weer in Velserduin, Centrum voor
verpleeghuiszorg, Nic. Beetslaan
4 Driehuis. Aanvang 14.00 uur.
Toegang 3,-.
Shanthykoor Grace Darling
luit feestelijk haar jubileumjaar af met een concert in het
W.F. Visserhuis, Houtmanstraat
1 IJmuuiden. Aanvang 14.30 uur.
Toegang 3,-.
Kerstbenefiet in Breezicht
IJmuiden voor KIKA. Van 14.30
tot 16.15 uur.
Kerstconcert Get Together
Again in de Oosterkerk, Zomerkade 193 Haarlem. Aanvang
14.30 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:

‘Purper sinds 1980’. Aanvang
16.00 uur.
Jamsessie in het Polderhuis in
Velserbroek. Van 16.00 tot 21.00
uur.
Christmas Carol-dienst in de
Engelmunduskerk in VelsenZuid. Aanvang 16.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Foyerconcert met Soul
Rebels Big Band. Aanvang 17.00
uur. Toegang gratis.
M.I.S. in de Halve Maan, Hagelingerweg 36 Santpoort-Noord.
17.00 uur. Toegang gratis.
‘Thalia KerstDinerRevue 2008’
in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden. Ontvangst
18.30 uur. Toegang 45,- incl. aperitief, 3-gangen diner en koffie.
Excl. niet alle overige dranken.
Kerstsamenzang in de Ichthuskerk, Snelliusstraat IJmuiden.
Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: ‘Naissance des Pieuvres’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Café: The Parents.
21.30 uur. Toegang gratis.

Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Café: Chef’Special.
21.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 18 december
Stadsschouwburg
Velsen:
NUHR - De Ploeg - ‘Ben Hur’.
Voorstelling is uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Elle s’Appelle Sabine.
20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.patronaat.nl): Kleine zaal: LOS! met
dj Paullie & Co. 23.00-04.00. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Café: Venus Flytrap. 21.30 uur. Toegang
gratis.

Vogelbeurs
IJmuiden - Zondag 14 december organiseert
vogelvereniging Fauna Felisena een vogelbeurs van 10.00 tot 14.00 uur.
De vogelbeurs waar men terecht
kan voor een vogel, een kooitje,
voer en diverse andere artikelen en advies. Ook dit keer wordt
het een gezellige beurs met natuurlijk een drankje en een hapje. De beurs wordt gehouden in
het verenigingsgebouw aan de
Eksterlaan in IJmuiden. Parkeren
aan de achterzijde van het gebouw. Informatie: J. Verdikt, telefoon 06-13216831 of T. Broekhuizen, telefoon 06-46432659.

Maandag 15 december
‘Is het een dipje? Of een depressie?’
Voorlichtingsmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in
de openbare bibliotheek Velsen,
Dudokplein 16 IJmuiden.
‘Thalia KerstDinerRevue 2008’
in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden. Ontvangst
18.30 uur. Toegang 45,- incl. aperitief, 3-gangen diner en koffie.
Excl. niet alle overige dranken.
Stadsschouwburg Velsen: Arie
Koomen luidt 2008 UIT. Aanvang
20.15 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.patronaat.nl) en Philharmonie presenteren Tindersticks en Murder.
21.00 uur. Toegang 30,-.

Dinsdag 16 december
‘Thalia KerstDinerRevue 2008’
in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden. Ontvangst
18.30 uur. Toegang 45,- incl. aperitief, 3-gangen diner en koffie.
Excl. niet alle overige dranken.
Stadsschouwburg Velsen: Capella Minsk met kerstconcert
‘Ave Maria’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Toneelgroep Het
volk speelt ‘Oidiepoes’. Aanvang
20.30 uur.

Woensdag 17 december
Kerstactiviteiten in Huis ter
Hagen. Van 10.00 tot 16.00
‘Thalia KerstDinerRevue 2008’
in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden. Ontvangst
18.30 uur. Toegang 45,- incl. aperitief, 3-gangen diner en koffie.
Excl. niet alle overige dranken.
Stadsschouwburg Velsen: ‘De
Notenkraker’. Aanvang 20.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Toneelgroep Het
volk speelt ‘Oidiepoes’. Aanvang
20.30 uur.

Betoverende kerstsfeer
bij GroenRijk Santpoort
Santpoort - GroenRijk Santpoort is helemaal in de kerstsfeer. Zowel binnen als buiten is
het tuincentrum in kerstkleuren
en kerstverlichting gehuld.
Buiten staan duizenden bomen
van 1 tot 10 meter, gezaagd of
met kluit. En vooral belangrijk
om te weten: eigen inkoop en
selectie.
Binnen is een sfeervolle kerstshow ingericht met een uitgebreide collectie aan kerstversiering en andere sfeerartikelen. Er
zijn kerststalletjes in diverse formaten en een grote sortering
aan boomversiering. Ook voor
de buitenboom is er een ruime
keuze en dat geldt zeker voor
de kerstverlichting. GroenRijk is
specialist in kerstverlichting. Dit

jaar is er ook een grote keuze in
buitenverlichting. Zo is het mogelijk door middel van verlichtingsbouwpakketten –eenvoudige koppelingen - de buitenverlichting uit te breiden tot wel 200
meter.
Een speciale afdeling is ingericht
met allerlei attributen om zelf de
mooiste kerstversiering te maken van een mooie schaal tot
dennenappel. Er is uiteraard nog
veel meer te zien zoals kaarsenstandaards, kaarsen, lantaarns
voor binnen en buiten en veel
glaswerk.
Komende zondag is GroenRijk
Santpoort aan de Biezenweg in
Santpoort Noord geopend van
10.00 tot 17.00 uur en alle andere
dagen op de gewone tijden.

Besluitvorming
winkelcentrum uitgesteld
IJmuiden - Het college heeft
besloten de besluitvorming voor
een plan en een marktpartij voor
de ontwikkeling van het winkelcentrum van IJmuiden met enkele weken uit te stellen.
Het college heeft na het bestuderen van alle documenten een
aantal aanvullende vragen aan
de marktpartijen. De marktpartijen worden de komende periode uitgenodigd om de ontbrekende informatie alsnog aan te
leveren.

Het college acht de zorgvuldigheid om een eindoordeel van de
plannen en de marktpartijen te
komen van groter belang dan de
snelheid van de procedure.
Het college streeft ernaar om tijdens haar vergadering van 20
januari 2009 een definitief besluit te nemen over keuze van
de marktpartij en het plan. Het
college zal haar keuze voor een
plan en een marktpartij op 5
maart aan de gemeenteraad ter
consultatie voorleggen.

KERST

Heerlijke Kerst bij
Spaarnwoude Resort

Velsen-Zuid - Ook dit jaar verzorgen Michael Kunenborg en Marianne de Vries
op eerste kerstdag weer een zeer uitgebreide kerstbrunch met live muziek, van
11.30 tot 14.00 uur. Chefkok Gino Capone heeft met zijn team een keur van
heerlijke gerechten gemaakt van warm tot koud, van vis tot vlees. De prijs van
het brunchbuffet is 33,50 per persoon, kinderen tot 10 jaar betalen 16,50 euro.
Er is ook live muziek.
Ook op eerste kerstdag, van 18.00 tot 22.00 uur serveert men in Spaarnwoude
Resort weer het zeer uitgebreide ‘all inclusive’ kerstbuffet. Dit feestelijke
arrangement bestaat uit een internationaal buffet, dessertbuffet, drankjes en
live muziek van het duo de Rijnsons, met gelegenheid tot dansen. Het all-in
kerstbuffet kost 59,75 euro per persoon, voor kinderen tot 10 jaar is dat 29,50
euro. Tijdens beide buffetten worden de kinderen vermaakt met spelletjes en
activiteiten. Reserveren voor beide buffetten is zeer gewenst want het aantal
plaatsen is beperkt. Reserveren kan via telefoonnummer 023-5370548. Voor
beide buffetten is het mogelijk bezoekers op te halen en thuis te brengen voor een
bedrag van 15 euro per persoon. Een goede mogelijkheid voor mensen zonder
vervoer om dit unieke recreatiegebied en de heerlijke buffetten op makkelijke
wijze te bereiken. Spaarnwoude Resort beschikt over een gloednieuwe feestzaal
met supergave, verlichte dansvloer. Wie nog op zoek is naar een leuke locatie
voor een feestje, kan hierover contact opnemen met Michael of Marianne. Zij
vertellen dan graag over de vele mogelijkheden en arrangementen. Uiteraard
is de offerte vrijblijvend.

2008

Klant van het jaar bij Juss Store
IJmuiden – Alweer tien maanden is Juss Store aan het Marktplein 5 gevestigd.
Er is casual kleding verkrijgbaar voor dames, heren en tieners. Kleren die heerlijk
dragen en er leuk en trendy uitzien. Ook de schoenen van All Stars worden er
verkocht. Met het oog op de komende feestdagen is er nu extra feestelijke kleding te
vinden. Voor de tieners heeft het merk Outﬁtters Nation een heel aparte kledinglijn
voor de feestelijke decembermaand.
December is ook de maand dat er diverse leuke acties en kortingen van kracht zijn.
Zie hiervoor de advertentie elders is deze krant.
Donna, eigenares van Juss Store, werkt vanaf het begin met spaarkaarten. Klanten
krijgen bij elke aankoop een stempel, een volle spaarkaart geeft recht op een
eenmalige korting. Er zijn al heel wat volle spaarkaarten ingeleverd en nu heeft
Donna een leuke actie bedacht: onder alle volle spaarkaarten wordt de titel ‘Klant
van het Jaar’ verloot. Deze klant wordt helemaal in het nieuw gestoken. Een echte
modefotograaf maakt dan een fotoshoot en uiteraard komt de Klant van het Jaar
ook in deze krant. Op 20 december zal de loting plaatsvinden. Dus klanten die
de spaarkaart bijna vol hebben doen er goed aan om hun kaart voor deze datum
vol te maken en
in te leveren.
Klanten die al een
volle spaarkaart
hebben, moeten
niet vergeten
om deze voor 20
december in te
leveren. Zij dingen
dan mee naar deze
mooie prijs.
Omdat de
belangstelling voor
deze actie zo groot
was, heeft Donna
ook nog wat
kleinere prijzen
beschikbaar
gesteld in
de vorm van
cadeaubonnen. Na
december kunnen
de klanten gewoon
weer verder met
Donna van Juss Store bedacht een leuke actie
hun spaarkaart.
voor haar klanten
Voortaan zal elk
jaar de Klant van
het Jaar rond kersttijd bij Juss Store plaatsvinden. De zaak is telefonisch bereikbaar
via 0255 512464, kijk ook op: www.jussstore.nl

G. Broek & Zoon Zalmrokerij

‘Ambachtelijke vis is
kwaliteit die je proeft’

IJmuiden - Wie zijn gasten iets echt lekkers wil voorschotelen met de kerst, en
zelf ook ﬂink wil meegenieten, moet deze dagen een bezoekje brengen aan G.
Broek & Zoon Zalmrokerij aan Rondweg 14 in IJmuiden.
Eigenaar Cor Broek legt graag uit hoe de zalm hier wordt gerookt: ,,Het is een
ambachtelijk proces dat drie dagen duurt, inclusief het droogzouten, drogen en
roken. Daarna houd je 45 tot 50 procent van het oorspronkelijke gewicht van
de zalm over. Het voordeel van deze gerookte vis, is dat het lang houdbaar is:
vacuüm verpakt in de koelkast drie tot vier weken en in de diepvries wel een
jaar.’’
Alle vis bij Broek wordt met de hand en ambachtelijk bereid. Dat geldt ook voor
de salades uit Oostburg en Volendam, de makrelen van Smeding en de paling
van Balm. En dat proef je.
Cor Broek wil niets weten van ‘computergestuurde hoog rendement rookkasten’.
,,De kosten van die zalm mogen dan een stuk lager liggen, maar dat is begrijpelijk.
Hoog rendement wil zeggen dat het gewicht van de zalm tijdens het roken minder
afneemt. Er zit dus veel meer water in en minder smaak.’’ Meer wil Cor er niet over
kwijt, want hij is trots op zijn ambachtelijke zalmrokerij die wijd en zijd bekend staat
om de kwaliteit en dat geldt voor alle vis die hier wordt geleverd.
De verse krab-, zalm-, tonijn- en garnalensalades worden dagelijks voor klanten

besteld. Niet besteld, betekent dus geen salade. Opgemaakte salades passen vaak
niet in de koelkast, daarom levert Broek de salades onopgemaakt, zodat u deze goed
kunt koelen tot aan het moment van opmaken en opdienen. Dit alles om ervoor te
zorgen dat de kwaliteit optimaal blijft. Ambachtelijke vis is kwaliteit die je proeft en
daar betaal je dan graag iets meer voor, als je een echte visliefhebber bent.
G. Broek & Zoon Zalmrokerij is te vinden aan Rondweg 14 in IJmuiden, vlak bij
strand en havens, telefoonnummer 0255-516914.
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Ingezonden brief
Film onder de maat
Regio - Dinsdagavond 2 december ben ik samen te gast
geweest in de Cineworld Bioscoop te Beverwijk voor de film
Madagascar 2 OV. Tot onze verbazing bleek deze film op verschillende fronten niet in orde te zijn.
Vooral aan het begin was de
kwaliteit van beeld en geluid zorgelijk. Het geluid versprong van ‘stereo’ naar ‘dolby’
op meerdere momenten, gelukkig bleek dit na zo’n 20 minuten
te stoppen.
Daarnaast was het beeld qua
kleur en kwaliteit soms enkele seconden onder de maat. De
film nam niet het hele doek in
beslag, en toen de pauze er was
heb ik daarover een melding gemaakt bij de balie voor versnaperingen.
Teruglopende naar de zaal hoorde ik dat de film niet beeldvullend is. Na de pauze bleef de
kwaliteit van het beeld een en-

(foto: Patricia Steur)

Stadsschouwburg Velsen

Vrijwilligerswerk
bij de Zonnebloem

Mariska van Kolck
met Top of the World
leid door een toporkest met haar
broer en pianist Gerbrand van
Kolck aan piano.
Ze zingt een keuze uit het fantastische ‘Carpenters Songbook’ met bekende grote hits
van de Beatles, Beach Boys, de
Mama’s and Papa’s en Burt Bacharach. Liedjes waarmee Karen
Carpenter zich in miljoenen harten nestelde en waarvan de teksten vaak op haar echte leven
geschreven leken te zijn. Deze voorstelling is op dinsdag 23
december om 20.15 uur te zien
in de Stadsschouwburg Velsen.
Kaartverkoop via www.stadsschouwburgvelsen.nl of via telefoonnummer 0255-515789.

!

Velsen - Mariska van Kolck zit
25 jaar in het vak en doet voor
het eerst een solotournee in
de Nederlandse theaters. Een
droomwens komt hiermee uit. In
‘Top Of The World’ haalt Mariska
muzikale herinneringen op aan
haar idool Karen Carpenter.
Mariska zegt hierover: ,,Ik wilde
zangeres worden, zoals Karen.
Bovendien vertoont mijn leven
opmerkelijk veel overeenkomsten met dat van haar. Net als
zij leed ik aan een eetprobleem.
Haar stem is niet te evenaren,
maar onze levens lopen parallel
aan elkaar.’’
Mariska treedt net als Karen met
haar broer op. Ze wordt bege-
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Dinsdag
23 december
20.15 uur

Kertconcert Mariska van Kolck
lezers van De Jutter/De Hofgeest krijgen

%5,- Korting

kele keer onder de maat, maar
tevens kwam er nog een kwaal
bij:
de ondertiteling die de film bevat, kwam gedurende zo’n tien
minuten in het midden van het
scherm te staan alvorens het
weer terugsprong naar beneden.
Normaal gesproken zijn wij positief over Cineworld als bioscoop.
Maar toen de dienstdoende
kaartjescontroleur ons bij verlaten vroeg of we een fijne avond
hadden gehad, konden wij niets
anders dan dit ontkennen. Over
de ondertiteling die tien minuten midden in beeld stond, wist
de jongen mij te vertellen dat
dit bekend was, dat is zo aangeleverd door de fabrikant. Bij
de ticketverkoop mocht ik mijn
klachten kwijt. Daar vroeg ik om
de procedure voor een klacht
en werd mij gemeld dat ik gelijk mijn verhaal mocht doen. Er

Informatie/reserveren 0255-515789.
Korting geldt niet voor reeds gekochte kaarten.

IJmuiden - Binnen de Regio
IJmond is de Zonnebloem op
zoek naar mensen voor verschillende bestuursfuncties. Over het
algemeen bestaan de werkzaamheden uit het ondersteunen van
de afdelingsvrijwilligers bij het.
Samenwerken en overleg voeren
met het regiobestuur en vrijwilligers, meedenken bij het ontwikkelen van het beleid en richting
geven aan de koers van de vereniging, ontwikkelen van nieuwe
activiteiten die aansluiten bij de
wensen van de doelgroep, behoren tot het takenpakket. Zonnebloemvrijwilligers bieden zieken
en gehandicapten mogelijkheden om contacten te leggen en
sociaal isolement te doorbreken
door huisbezoek, excursies, evenementen en vakanties. De vrijwilligersorganisatie heeft bovendien een uitgebreid deskundigheidsprogramma van cursussen,
lezingen en themabijeenkomsten waaraan het toekomstige
bestuurslid kosteloos kan deel-

nemen. En er is een goed pakket
verzekeringen beschikbaar. Er
worden mensen gezocht die het
vrijwilligerswerk een warm hart
toedragen en daarnaast over bestuurlijke kwaliteiten beschikken. Het gaat voor alle duidelijkheid om vrijwilligersfuncties. Het
betreft de volgende vacatures:
De afdeling IJmuiden oost zoekt
een secretaris. De hoofdtaken van een secretaris bestaan
uit het voorbereiden, bijwonen
en verslagleggen van bestuursvergaderingen, de behandeling van de post en het regelen
van de bestellingen zoals drukwerk en souvenirs. Tevens is hier
een functie beschikbaar van bestuurslid bezoekwerk. Naast het
bijwonen van de bestuursvergaderingen, gaat het bestuurslid zich toeleggen op het administreren en coördineren van de
huisbezoeken. Dat betekent onder meer dat hij of zij zorgt dat
iemand die huisbezoek wenst,
aan de juiste vrijwilliger gekop-

Nieuwe cursus Dwarsligger

Velsen in beweging
IJmuiden – Onlangs startte in
buurtcentrum de Dwarsligger
aan de Planetenweg een nieuwe cursus: Velsen in beweging.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
De cursus vindt plaats op maandag en vrijdag, van 9.00 tot 9.45
uur. Kosten zijn twee euro per
keer. Het is een inloop, dus deelnemers zijn niet verplicht elke

week te komen. Maar willen ze
twee keer per week komen, dan
is dat ook goed. Velsen in beweging is alleen voor vrouwen,
van 18 tot 65 jaar. Samen lekker
de dag beginnen door de spieren los te maken. Het sociale aspect is hierbij belangrijk. De cursus wil laagdrempelig zijn, zodat elke vrouw makkelijk bin-

werd echter niet goed geluisterd. En toen ik naar de chef
werd gevraagd, dook die weg,
en werd ik verder afgewimpeld.
Alle kwalen: beeld, geluid en
ondertiteling waren reeds bij alle personeelsleden bekend. Het
is aan mij en mijn partner geweest dat wij niet tijdens de film
of pauze het pand hebben verlaten. Ondanks het feit dat Cineworld weet dat zij voor hun
standaard bovengemiddeld tarief een film aanleveren die onder de maat is, en deze bewust
blijven vertonen, zijn wij gedupeerd.
Het geluid was na zo’n twintig minuten in orde. Meerdere malen heb ik gevraagd waarom Cineworld als bioscoop er
voor kiest deze film te vertonen
met deze gebreken, en achteraf de bezoeker er maar genoegen mee laat nemen. Cineworld,
een bioscoop waar mensen van
meer dan 10 kilometer ver naartoe komen, wist mij te vertellen
dat het ineens mijn probleem
was geworden, gezien het feit
dat ik pas achteraf kwam klagen. ‘Dan had ik maar niet de
hele film moeten kijken’.
Patrick Bouckaert
peld wordt, op basis van wederzijdse interesses en wensen.
Voor informatie: de heer Arnold
Danklof, telefoon: 023 – 528 51
29.
Ook de afdeling Santpoort-Driehuis is op zoek naar een: Bestuurslid bezoekwerk.
Voor informatie kunt u contact
opnemen met de voorzitter van
de afdeling: mevrouw Maret Kramer 023–8444232.
Het Regiobestuur ziet uit naar
een: Bestuurslid activiteiten. Het
gaat hier onder meer om het organiseren van activiteiten zoals
de dagboottochten en theaterbezoeken, vervoer van de gasten
en dergelijke. Daarnaast is het
bestuurslid medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van
het Regiobestuur. Het vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem is
een zinvolle vrijetijdsbesteding,
die veel voldoening geeft.
Aanmelders kunnen rekenen op
een vrijblijvend informatief gesprek en kunnen zich aanmelden of meer informatie krijgen
bij de voorzitter van het Regiobestuur: Lucia Vork, tel. 023–
5490202 of bestuurslid activiteiten: Jan Berkhout, tel. 0255–
531180.
nen komt stappen. Het is voor
iedereen goed te doen. De ervaren docente Muriël kan dat per
individu aanpassen. Is de stof
te makkelijk, dan maakt ze er
meer een uitdaging van. Is het te
moeilijk, dan past ze het ook aan.
Ook mensen die in een stoel willen bewegen, zijn welkom. Voel
je fit en kom in beweging. Begin de dag goed en kom naar de
Dwarsligger.
Meer inlichtingen via 0255
512725, opgeven kan ook via info@bcdedwarsligger.nl
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Wethouder Baerveldt, met chocolademelk, heeft namens de gemeente een schilderij overhandigd aan mede-eigenaar Peter Lugtenburg

Strandpaviljoen Aloha
heeft jaarrondvergunning
Regio - Op donderdagmiddag,
4 december werd, tijdens een
langdurige sneeuwbui het feit
gevierd dat strandpaviljoen Aloha op het Noorderstrand, het

huidige surfersparadijs, eindelijk de jaarrondvergunning kreeg
overhandigd door wethouder
Annette Baerveldt. Deze vergunning houdt in dat het strandpa-

Profiteer van de kredietcrisis bij De Drankenier
IJmuiden - “Nu de goede Sint
zijn paard op stal heeft gezet en
onze economie instabieler lijkt
dan ooit, wordt het eens tijd voor
een meevallertje.’’ Dat moet Ron
Wilmink van slijterij De Drankenier hebben gedacht, toen hij
het uitgebreide assortiment aan
dranken van haar prijzen voorzag.
Desgevraagd antwoordde Ron,
dat het tijd werd voor wat positievere geluiden in deze economisch barre tijden voor de
consument. Naast een warme kerstaankleding van zijn
pand aan de Lange Nieuwstraat
183 (Noordarcade) te IJmuiden, heeft hij werkelijk de daad
bij het woord gevoegd. Dit door
zijn ruime aanbod van dranken,
waarvan bijvoorbeeld de literfles
Hooghoudt Graanjenever en een
liter vieux van De Kuyper, scherp

te prijzen.
Voor wie er nog niet uit is welke
wijn te serveren tijdens het kerstdiner, is deze slijterij de uitgelezen stek, om eens een paar verschillende wijnen aan te schaffen
en te proberen. De Drankenier
zal daarbij adviseren voor een
overheerlijke wijn. Er is keus uit
diverse soorten, afkomstig vanuit
alle windstreken. Ook hier heeft
de IJmuidenaar rekening gehouden met de eerdergenoemde gedachte wat betreft de prijs. Een
nieuwe trend tijdens de feestdagen op likeurgebied, zal volgens
Ron, de in Spanje uiterst populaire Licor 43 alias Cuarenta Y
Tres worden. Deze likeur, gebaseerd op vanille, kruiden en citrusfruit, zal menige smaakpapil
euforisch doen juichen. Om helemaal in deze stemming te blijven, ontvangt men bij aankoop

Oliebollenverkoop:
World Servants Velsen
IJmuiden – Via World Servants
hebben jongeren uit deze gemeente afgelopen jaar ontwikkelingswerk gedaan.
Er is nu een plaatselijke groep
opgericht: World Servants Velsen. Vanuit deze groep zullen
drie mensen een ontwikkelingsproject gaan doen.
Er zullen onder andere klaslokalen en woningen in Malawi worden gebouwd en een kraamafdeling in Ghana. Voor dit werk is
een kleine 7000 euro nodig, hiervoor houdt deze groep de komende tijd verschillende acties.
Op oudejaarsdag zal World Ser-

vants Velsen voor het goede doel
echte kwaliteit oliebollen verkopen, die zij de nacht daarvoor
zullen bakken.
Er zullen oliebollen, krentenbollen en appelbollen te koop zijn.
Deze zijn bij voorkeur te bestellen via de website www.worldservantsvelsen.nl en anders telefonisch 06-47836777. Oliebollen
zijn 70 eurocent per stuk, tien
voor 6,50 euro.
Krenten- en appelbollen zijn 75
eurocent per stuk, tien voor 7 euro.
Bestelling kunnen op 31 decem-

viljoen gedurende het gehele
jaar geopend is.
Dat dit niet van een leien dakje gegaan is moge blijken uit het
feit dat de oprichters/eigenaren,
Peter Lugtenberg en John Griffioen, ruim vijf jaar bezig geweest
zijn met allerlei overheidsinstanties om deze vergunning rond
te krijgen. Wethouder Baerveldt
benadrukte in haar welkomstwoord dat er ook van gemeentewege veel werk is verzet om deze
vergunning, waarbij onder andere ook partijen als Provincie en
Rijkswaterstaat betrokken waren, rond te krijgen. Namens de
gemeente overhandigde zij een
zeer toepasselijk schilderij, namelijk een zeegezicht met de pier
op de achtergrond. Ditzelfde uitzicht heb je ook als je vanuit de
sfeervolle zaal van Aloha richting
zee kijkt. Strandpaviljoen Aloha, gelegen op het strand bij de
Noordpier, zal volgend seizoen
ook goed bereikbaar zijn voor
inwoners van IJmuiden, Velsen
Zuid en omstreken als de bootverbinding tussen Zuidpier en
Noordpier een feit geworden is.
van een 0,7 literfles Licor 43 een
gemakkelijk te gebruiken chocoladefondue cadeau. Het geheel
is uiteraard verpakt in een feestelijke geschenkverpakking.
Tenslotte viel het op, dat Ron
eigenhandig en met een brede glimlach op zijn gelaat, leuke smaakvolle kerstpakketten
aan het samenstellen was. ..Men
bepaalt de inhoud van de pakketten in principe zelf, maar men
kan zich ook laten verrassen”, aldus de goedlachse ondernemer.
Zo blijft De Drankenier op allerlei
gebieden creatief en actief, want
je zou de partyverhuur bijna nog
vergeten!
Als een rondgang door de winkel iets duidelijk heeft gemaakt,
is het wel dat De Drankenier
een zeer ruime keus biedt in
de meest uiteenlopende dranken, voor uiterst vriendelijke prijzen. Voeg daarbij het warme ontvangst en het deskundig advies
van Ron Wilmink, dan is er geen
enkele reden om de komende
dagen niet even binnen te wippen aan Lange Nieuwstraat 183.
ber tussen 10.00 en 15.00 uur opgehaald worden bij De Rank aan
de Koningin Wilhelminakade.
Voor diegenen die fysiek niet in
staat zijn de bestelling op te halen kan er binnen de gemeente
Velsen bezorgd worden.

Marit de Winter
wordt gezocht
Santpoort - Straatvoetbal Santpoort is op zoek naar familie de
Winter van Marit de Winter.
Deze heeft mee gedaan aan het
toernooi, in de groep van zes tot
en met acht jaar.
Zij wordt gezocht In verband met
de gewonnen hoofdprijs van de
ballonnenwedstrijd.
Telefoon
023-5370144.

Muziek in de bieb
IJmuiden - De afgelopen weken
hebben veel mensen zich aangemeld om een uurtje te komen
spelen naar aanleiding van onze
krantenoproep.
Zaterdag 13 december van 13.30
tot 14.30 uur zingt Beatrijs Bosman en speelt Nico Klein Ierse
ballades en kerstliedjes op zijn
gitaar. De week daarop, op zaterdag 20 december van 11.00
tot 12.00 uur, komen 30 koor-

leden van de Delta Singers met
3 accordeonisten kerstliederen
en smartlappen spelen en zingen. De jonge talentvolle Tamara van Haarlem zal op 24 december van 14.00 tot 15.00 uur met
haar trio (twee cello en piano)
klassieke stukken voor trio, duo
en solo ten gehore brengen. Alle voorstellingen zijn in het theater van de bibliotheek en de toegang is gratis.

ZoMiPo in Velsen
Driehuis - Het ZondagMiddagPodium in Velsen biedt zondag
14 december een optreden van
Mooi Weer in Velserduin, Centrum voor verpleeghuiszorg, Nicolaas Beetslaan 4, Driehuis.
Theatergroep Mooi Weer maakt
cabaretesk theater voor senioren, in de oude stijl met nostalgische elementen, humor, aansprekende liedjes en herkenbare onderwerpen. Vaak is de theatergroep in de afgelopen seizoen gecomplimenteerd met de
repertoirekeuze en de smaakvolle presentatie. Veel aandacht zal
er dit seizoen weer zijn voor de

goede verstaanbaarheid en de
kwaliteit van de geluidsversterking. De voorstelling ‘Een zolder
vol herinnering’ is te zien, waarin
de interessante levensloop van
een oudere dame op verrassende wijze wordt onthuld, aan de
hand van vondsten op zolder.
De prachtige liedjes en geestige scènes zorgen voor een grote herkenbaarheid. Kaarten à 3
euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties en zondag aan de zaal.
De voorstelling begint om 14.00
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal
open.

Witte Theater

‘Naissance des Pieuvres’
op het witte doek
IJmuiden - Vrijdag 12, 20.30
uur en zondag 14 december om
14.30 uur draait het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 in
IJmuiden de film ‘Naissance des
Pieuvres’.
Zomer in een nieuwe buitenwijk van Parijs. Veel meer dan
naar het plafond staren is er niet
te doen. Marie, Anne en Floriane zijn vijftien jaar oud en oefenen in het plaatselijke zwembad
het synchroonzwemmen. Floriane is het mooie meisje, gewild
door alle jongens en gehaat door

alle meisjes. Anne is het mollige
meisje dat onzeker is over haar
uiterlijk en terugvalt op kinderlijke gewoontes, maar ook het
vriendje van Floriane probeert te
verleiden.
En Marie heeft nog het lichaam
van een kind en is gefascineerd
door Floriane. Marie en Anne zijn
beste vriendinnen, maar groeien
langzaam uit elkaar. De meisjes
ontdekken nieuwe gevoelens die
hen dichter bij elkaar brengen
en tegelijkertijd verder uit elkaar
drijven.

e2,- korting

bij inlevering van deze bon voor ‘Naissance des Pieuvres’ op 12
december 2008 om 20.30 uur en 14 december om 14.30 uur.
Bon is geldig voor 2 personen
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Nicky van Kampen, Sidney van Leeuwen en Louw Post in Eetcafé Toedeloe

Toedeloe morgen open

Nieuw eetcafé serveert
dagverse stamppotten
IJmuiden - Enkele dagen voor
de opening van Eetcafé Toedeloe zou je bijna niet geloven dat het gaat lukken. In het
pand waar tot enkele maanden geleden Italiaans restaurant Il Faro gevestigd was,
wordt nog altijd keihard gewerkt om alles op tijd af te
krijgen. Vrijdag om 17.00 uur
is het zover, dan gaat Toedeloe voor het eerst open.
Tussen alle schilders, stucadoors
en electriciens werken ook Nicky
van Kampen en Sidney van Leeuwen zich in het zweet. De uitbaters van Grand Café La Belle maken op dit moment dagen van
minstens 16 uur. ‘Ik ging laatst
om twee uur ’s nachts nadat La

Belle was schoongemaakt nog
even kijken en toen zat Nicky
nog te schilderen’, lacht Sidney.
Het geeft aan hoe gedreven de
mannen zijn. Maar binnen een
jaar een tweede zaak openen, is
dat niet tricky? ‘Dat is het zeker,
maar toen dit op ons pad kwam
realiseerden we ons dat het een
kans was die we niet mochten
laten liggen. Gelukkig staan onze leveranciers achter ons. Zonder hun hadden we onze plannen niet kunnen realiseren.’
Toedeloe moet uitgroeien tot een
laagdrempelig eetcafé waar gasten terecht kunnen voor dagverse stamppotten. Ideaal voor iedereen die na een drukke werkdag geen zin meer heeft om zelf
te koken. De keus is groot, want

op de menukaart staan altijd zeven stamppotten. De prijs van
de gerechten ligt rond de 10 euro. Omdat Toedeloe over een vrij
eenvoudige keuken beschikt,
worden de gerechten elke middag bereid in La Belle.
Aan de muren komen flatscreens
waarop voetbal wordt uitgezonden. ’s Avonds wordt in Toedeloe
gezellige muziek gedraaid. De
dagelijkse leiding van het eetcafé komt in handen van Louw Post,
bekend van vishandel Louw’s
Verse Vis. Om de gezellige sfeer
ook op minder drukke avonden
te behouden kan de zaak door
middel van een schuifwand eenvoudig met de helft worden verkleind.
De nieuwe uitbaters hebben er
alles aan gedaan om de overlast
na de opening zo beperkt mogelijk te houden. Er is flink geïnvesteerd in geluidsisolerende maatregelen. Toedeloe heeft dubbele
muren, een driedubbel plafond
en de vloer is van rubber. Het
belangrijkste wapen in de strijd
tegen overlast is echter de grote rookruimte op de eerste verdieping. Hierdoor hoeven gasten
die een sigaretje willen roken
niet naar buiten. De rookruimte
is voorzien van loungebanken en
een bar waar gasten hun eigen
fust(je) kunnen aansluiten.
Om de overlast voor de deur van
Toedeloe tegen te gaan, krijgen
de beveiligers strikte instructies over bijvoorbeeld het starten
van scooters. Daarnaast steunen
Nick en Sidney het initiatief van
Security Team IJmuiden en de
gezamenlijke horeca om in het
weekeinde gericht toezicht te
houden op de Kennemerlaan.
Eetcafé Toedeloe is op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
geopend vanaf 17.00 uur. Je vindt
Toedeloe aan de Kennemerlaan
38 in IJmuiden.

Kerstconcert
Driehuis

Gewonde bij gasexplosie
IJmuiden - Vorige week donderdag is een bewoner van het Pleiadenplantsoen ernstig gewond geraakt bij een gasexplosie in zijn woning. Brandweer en politie rukten met groot materieel uit. De bewoner werd per ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd. Onderweg werd de motoragent aangereden, deze
raakte daarbij niet gewond. (foto: Ko van Leeuwen)

Driehuis - Zondagmiddag 21
december is in de Engelmunduskerk in Driehuis om 14.30
uur een sfeervol kerstconcert
met drie koren en een accordeonexemble.
Vorig jaar is deze nieuwe traditie gestart. Er zijn veel zangers,
maar ook veel luisteraars en een
zeer gevarieerd kerstprogramma. Deelnemers zijn Jongerenkoor Pius X uit Alkmaar, het vocaal ensemble Ladderszat, een
accordeon-ensemble uit Velsen
en het gastkoor, Kerstkoor Joy,
uit Driehuis.
In de pauze zal koffie, thee, chocolademelk en glühwein verkrijgbaar zijn. Gezamenlijk gezongen kerstliederen zullen ook
dit jaar niet ontbreken. Om comfortabeler te zitten, wordt aangeraden een kussentje van huis
mee te nemen.
De toegang is gratis, er wordt
wel een collecte gehouden om
de onkosten te dekken. Aanvang
concert 14.30 uur. De kerk zal
om 14.00 uur open zijn.

Boek nu al voor zomervakantie
Nieuwe zomergidsen zijn uit
Santpoort-Noord - Zondag 14
december is er weer de gezellige kerstmarkt.
Anita Böhm, Star Travel Mobiele Reisadviseur is hier ook weer
aanwezig om bezoekers te informeren over de nieuwe bestemmingen voor 2009. Wat te denken van een mooie cruise op
de Middelandse zee of de Carribbean. Wie wil er niet met de
meivakantie lekker een weekje
naar de zon of in de zomer een
nieuwe bestemming ontdekken? Sneeuwliefhebbers die in
een mooi chalet met eigen cate-

ring willen of wie een weekendje
naar een mooie stad of een familie- of personeelsuitje wil organiseren, Anita kan het allemaal
regelen. Voor het boeken hoeven mensen de deur niet uit, zij
kunnen telefonisch of per email
reserveren of een afspraak maken voor een persoonlijk reisadvies aan huis (ook ’s avonds en
in het weekend).
Anita Böhm, 023-5374041, 0616038164, email: santpoort.mobiel@startravel.nl, website: www.
Santpoort.mobiel.startravel.nl
(ANVR/SGR)

Leden van jamsessieband in de Velserbroek: Tim Kors, Jans Harkmans,
Rini van Beelen, Bieke Wijnhoven

Jamsessie in Polderhuis
Velserbroek - Zondagmiddag
14 december om 16.00 uur opent
buurthuis de Veste in het Polderhuis in Velserbroek haar deuren
voor muzikaal publiek. Met trots
presenteert buurthuis de Veste
in samenwerking met KOLO een
Polderjam in Velserbroek.
Elke tweede zondag van de
maand organiseert buurthuis
de Veste deze jamsessies in de
kantine van het Polderhuis. Deze
jamsessies zijn voor muzikanten
een mooie gelegenheid om zijn
of haar muzikale talenten in een
ongedwongen sfeer aan het publiek te laten horen, en worden
door diverse muzikanten ondersteund.

De middag begint om 16.00 uur
en er wordt geen toegang gevraagd. De jamsessies duren tot
21.00 uur. De vaste band zal de
middag openen met of zonder
gastmuzikant. Ben je solist en
heb je geen collega’s met wie je
op de sessie kan spelen dan is er
altijd de mogelijkheid om met de
vaste band te spelen.
Inschrijven is mogelijk door een
inschrijfformulier in te vullen dat
je op de website van buurthuis
de Veste kunt vinden. Op www.
buurthuis-de-veste.nl staat alle informatie, zoals de spelregels
en een poster om op te hangen
zodat mensen kunnen komen
luisteren.

Laatste oudespullenmarkt
zaterdag 13 december 2008
IJmuiden – Zaterdag 13 december houdt Stichting Velsen voor
de Derde Wereld
de laatste oude-spullenmarkt
van dit jaar in het Solidariteitsgebouw aan de Eenhoornstraat,
van 9.30 tot 12.30 uur.
De opbrengst is dit keer bestemd
voor het project van Sam’s kledingactie in Congo. Daar is het
leven niet veilig. Milities en regeringsleger bestrijden elkaar heftig. Twee miljoen mensen zijn
voor het geweld op de vlucht.

Kinderen met ernstige ondervoeding worden opgenomen in
een speciaal gezondheidscentrum. Met de opbrengst van 15
zakken kleding wordt in Congo
een ondervoed kind geholpen.
Bovendien ontvangt dat gezin
aanvullende voeding.
Meer informatie: www.samskledingactie.nl Tijdens de markt
kan kleding voor dit doel worden afgegeven. Ook is deze dag
de Stichting Roemenië Hulp geopend.
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Agatha en Jan Schelvis vertrekken binnenkort voorgoed naar Frankrijk

Nieuw bestaan in Frankrijk
Velserbroek – Sinds tien jaar
hebben Agatha en Jan Schelvis een huis in zuid Frankrijk.
Ze wilden daar gaan wonen als
Jan met pensioen ging en er dan
‘iets’ doen. Een vakantiehuis laten bouwen en dat gaan verhuren. Tot ze een advertentie zagen
in een Frans blad, waarin een
klein vakantiepark te koop werd
aangeboden. Samen met een
Franse buurvrouw gingen Agatha en Jan er kijken en na drie
dagen zei Jan: ,,We doen het’’.
Sindsdien is het echtpaar eigenaar van het park in het plaatsje

Marminiac, op de grens van Lot
en de Dordogne.
Het bestaat uit zeven chalets,
gelegen op een grote lap grond
in een prachtig, bosrijk natuurgebied. Dat biedt volop mogelijkheden zoals wandelen, fietsen en abseilen. Er is een zwembad en een kantine, die Agatha
en Jan beheren. Inmiddels voelen zij zich daar helemaal thuis.
Dat ging niet vanzelf. ,,Daar moet
je moeite voor doen. Als je de
taal spreekt, kom je al een heel
eind. Maar je moet ook inburgeren’’, vertelt Agatha. ,,Als er een

De algemeen directeur van de Noordhollandsche, mr. Lex Vere ll
(rechts), overhandigt de waardecheque van 1,5 miljoen aan KNRM directeur Roemer Boogaard

1816 schenkt KNRM
1,5 miljoen euro
IJmuiden - De verzekeringsmaatschappij Noordhollandsche
van 1816 schenkt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij een bedrag van 1,5 miljoen euro waarmee de KNRM
een start wil maken met een
verbeterd ontwerp van een reddingboot, waarbij een innovatieslag op het gebied van emissie,
geluid en ergonomie wordt gemaakt. Op vrijdag 5 december
2008 speelde de Noordhollandsche van 1816 voor Sinterklaas
door het sponsorbedrag symbolisch aan de KNRM in IJmuiden
te overhandigen. Roemer Boogaard, directeur van de KNRM
is blij en dankbaar met het ini-

tiatief van de Noordhollandsche
van 1816. ,,Er zijn inmiddels bijna
tien schepen van het type Arie
Visser gebouwd en in de periode
2010-2011 ontstaat er behoefte
aan een verbeterde versie. Daarin willen we graag een innovatieslag maken.
Bij het ontwerp willen we graag
kenniscentra als TNO en de TU
Delft betrekken. De innovatieslag is noodzakelijk omdat de
KNRM haar reddingwerk maatschappelijk verantwoord wil uit
voeren. Als KNRM opereren we
in kwetsbare gebieden. Door
de technische vernieuwingen is
het mogelijk om geluid en emissie aan te passen aan de huidi-

buurtfeest is, dan laten wij altijd
ons gezicht zien. En hier ga ik
nooit een café in, maar in Frankrijk wel. Op zondag is er markt,
dan gaan we koffie drinken in
het café en even bijkletsen met
iedereen.’’
Inmiddels is het zo ver: Jan is gestopt met werken en op 21 december vertrekken ze voorgoed
naar Frankrijk. Voorlopig gaan
ze in één van de vakantiehuizen
wonen, terwijl ze er een eigen
huis laten bouwen. Het echtpaar
heeft er vreselijk veel zin in. Agatha zal wel de directe contacten
missen. ,,Maar mijn zus komt regelmatig over en ook onze beide zonen met hun gezinnen verblijven vaak bij ons in Frankrijk.
Jan heeft de kleinkinderen al vakantiewerk aangeboden’’, vertelt ze. ,,En de afstand is te overbruggen. Als er iets in Nederland
mocht zijn, dan stap je in de auto en dan ben je er in elf uur. Niet
dat ik hoop dat dit ooit nodig is,
maar ik vind dat wel een geruststellende gedachte.’’ Agatha besluit: ,,Het is heerlijk in Frankrijk.
Vaak mooi weer en een prachtige omgeving.
En ik vind het enig, zo tussen de
mensen. Jan is geen man om
achter de geraniums te gaan zitten, die moet wat om handen
hebben. Nou, dat heeft hij in
Frankrijk. We zien echt uit naar
dit avontuur.’’
Wie nieuwsgierig geworden is,
kan een kijkje nemen op www.
platus.nl (Carla Zwart)
ge normen en voor de vrijwilligers de schepen meer ergonomisch en onderhoudsvriendelijker te maken.”
Het jaar 2008 gaat in de geschiedenis van de Noordhollandsche
van 1816 de boeken in als het
jaar van de mijlpalen. Niet alleen doorbrak de Noordhollandsche de omzetgrens van 100 miljoen euro, ook werd deze gespecialiseerde schadeverzekeraar
voor het vijfde jaar op rij door
verzekeringsadviseurs verkozen
tot ‘Beste Schadeverzekeraar
van Nederland’. De Noordhollandsche heeft op verschillende
manieren het bereiken van deze mijlpalen gevierd en was van
mening dat, ondanks de kredietcrisis en de economisch mindere tijden, daarbij ook de Noordhollandsche eigen Goede Doelen Stichting betrokken moest
worden. Die betrokkenheid uit
zich in het financieel ondersteunen van het vlootvernieuwingsproject van de KNRM met een
donatie van 1,5 miljoen. Met de
Noordhollandsche donatie wordt
het in de vaart brengen van een
nieuwe KNRM reddingboot ondersteund.
In 2009 starten de voorbereidingen voor het verbeterde ontwerp, zodat in 2010 gestart kan
worden met de bouw. In 2011 zal
de reddingboot in bedrijf worden
gesteld en zullen proefvaarten
en testen worden gedaan op de
nieuwe systemen die ontwikkeld
zijn. In 2012 zal de reddingboot
operationeel op een reddingstation worden gestationeerd.

Shantykoor Grace
Darling tien jaar oud
IJmuiden - Het IJmuidens vrouwenshantykoor Grace Darling
vierde dit jaar het tweede lustrum met leuke optredens en
concerten.
Zondag 14 december zal Shantykoor Grace Darling haar jubileumjaar feestelijk afsluiten met

een concert in het W.F. Visserhuis, Houtmanstraat 1 in IJmuiden. In de pauze zal het accordeonduo Ohh en Ahh een aantal bekende liedjes ten gehore
brengen. Het concert begint om
14.30 uur en de entree bedraagt
3.00 euro per persoon.

Rabobank Velsen en Omstreken

Ledenraad zet zich
in voor achterban
Regio - Op maandag 8 december organiseerde Rabobank Velsen en Omstreken haar laatste ledenraadsvergadering van
dit jaar. Simon Heeremans, vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen, leidde de ledenraad
door haar agenda.
Het eerste deel van de vergadering betrof het officiële gedeelte, waarin o.a. werd teruggeblikt op de werkconferentie die
plaatsvond op 19 november. Definitieve besluiten werden genomen om op deze manier zo constructief mogelijk als ledenraad
in de nabije toekomst te functioneren. De raad vormt tenslotte een soort parlement waarvan de leden zich inzetten voor
het belang van hun achterban.
De bijeenkomst van 12 december, waarbij de klankbordgroepleden worden bedankt voor hun

enthousiaste inzet voor de bank,
passeerde ook de revue. De verbindingstaak tussen leden en
de bank ligt daarmee volledig in
handen van de ledenraad. Uiteraard is er ook stil gestaan bij de
kredietcrisis.
Tijdens het tweede gedeelte van
de vergadering werd de groep
opgesplitst in een groep voor de
afdeling Particulieren en de afdeling Bedrijven. Op een interactieve wijze werd invulling gegeven aan de thema’s ‘ledenbeleid’,
‘beleid voor jongeren’ en ‘Velsen
voor de Wind’. Al snel bleek dat
de leden van de ledenraad enthousiaste én kritische deelnemers waren aan de discussie.
Voor al uw bankvragen kunt u
contact opnemen met Rabobank
Velsen en Omstreken via 0235133500 of www.rabobank.nl/
velsen bezoeken.
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Kerstensembles
Brassband Felison
Regio - Nu een ieder weer in de
kerstsfeer begint te komen, zijn
de kerstensembles van Felison
Brass uit Velsen-Noord ook weer
te vinden op tal van plaatsen binnen en buiten de regio. Geheel
in Charles Dickens stijl treden zij
op, bij kerstmarkten, tuinncen-

tra en winkelcentra met de welbekende kerstliederen, uiteraard
alleen op koperinstrumenten begeleid met gering slagwerk.
Felison Brass had zijn eerste optreden zondag in Haarlem, waar
de jaarlijkse Anton Pieck dag
werd gehouden rond de Grote of

St. Bavo kerk waar vele duizenden bezoekers op af waren gekomen. Veel figuranten uit de jaren van rond 1800, liepen door
de oude straten van Haarlem,
waar in een ver verleden Anton Pieck zijn bekende tekeningen maakte. Felison Brass paste
ook in dit fantastische plaatje, en
verzorgde er een prima optreden
met hun Kerstensemble.
Zij zijn in de gemeente in december nog te zien op 13 december voor aanvang van de kerstkienavond van deze vereniging
in dienstencentrum Watervliet
te Velsen-Noord wat om 19.30
begint. En op 19 december van
19.00 tot 20.30 bij de wensboom
in de Broekpolder in Beverwijk,
(bij de rotonde gelegen aan het
tunneltje richting Laan der Nederlanden). Ook in Amsterdam
zijn zij de komende weekeinden
actief.
Wie de brassband als geheel aan
het werk wil zien, kan 14 december naar de Grote of St. Bavo
kerk komen op de Grote Markt
in Haarlem. Daar zal een kerstsamenzang plaats vinden met
zang van Kerkkoor Obelisk.

Kerstactiviteiten
in Velserduin
Driehuis - Woensdag 17 december is er een kerstmarkt in
Velserduin aan de Scheldestraat.
Van 10.00 tot 16.00 uur is er een
markt van ongeveer 30 kramen,
met onder andere kerstkaarten,
kerstcadeau’s, sieraden, kaarsen, kleding en nog veel meer.
Natuurlijk ontbreekt ook het lekkere eten en drinken niet. Tevens is er een loterij waarbij leuke prijzen te winnen zijn. ‘s Middags is er van 14.30 tot 15.30 uur
een muzikaal kerstoptreden van
zanger Matthijs.

Naast de kerstmarkt zijn er de
komende tijd nog meer activiteiten in Velserduin. Zaterdag
13 december treden van 11.00
tot 12.00 uur de Klavierschippers op. Zij geven een kerstconcert. Donderdag 18 december
om 19.30 uur is er een optreden
van gospelkoor ‘To the Point’ in
het restaurant. Ook in Velserduin
Driehuis, aan de Nicolaas Beetslaan, is er een kerstprogramma.
Daar komt op kerstavond het Leger des Heils voor een kerstviering.

Expositie
medewerkers
recreatie NH

Spaarnwoude - In boerderij Zorgvrij is een expositie van
kunstwerken van medewerkers
van onder andere het recreatieschap Spaarnwoude.
De expositie bestaat uit schilderijen in olieverf, acryl en aquarellen, gedichten, foto’s, gevilte sjaal
met koeienprint, beeldhouwwerk
en mozaïek. Er is werk te zien
van manager tot huismeester en
van zeer modern tot geheel realistisch.
De expositie is nog te zien tot
eind januari. Boerderij Zorgvrij
ligt aan de Genieweg 50 in het
recreatieschap Spaarnwoude.

Kaarsjes verven
op Zorgvrij

Tuincentrum Haan schenkt
kerstboom aan Bijna Thuis Huis
Santpoort - Vrijwilligster Elly
Lammers ging van de week weer
op pad voor een mooie kerstboom.
Ieder jaar wordt het Bijna
Thuis Huis in de kerstsfeer gebracht. Het Bijna Thuis Huis wil
zeggen”het moet er net zo zijn
als thuis”.
In het Bijna Thuis Huis komen
mensen die in hun laatste levensfase zijn. Voor hen en hun
familie is het juist zo belangrijk

om een fijne warme sfeer om
zich heen te hebben.
Net als vorig jaar was Tuincentrum Haan wederom bereid een
kerstboom te schenken aan het
Bijna Thuis Huis.
Vrijwilligsters Elly en Marijke zullen de boom met veel plezier
gaan optuigen. Dat de lichtjes
in de kerstboom symbool mogen staan voor de gasten, familie en vrijwilligsters van het Bijna
Thuis Huis.

Spaarnwoude - Zondag 14 december kunnen kinderen op informatieboerderij Zorgvrij kaarsjes voor in de kerstboom kleuren. Ze mogen de kaarsjes in een
verfbad dompelen zodat ze een
mooie kleur krijgen. Het kaarsjes
kleuren is van 13.00 uur tot 16.00
uur. Twee kaarsjes verven kost 1
euro. Boerderij Zorgvrij ligt aan
de Genieweg 50 in het Recreatieschap Spaarnwoude, telefoonnummer 023-5202828.

Soli jubileumbollen te koop
Driehuis - Muziekvereniging
Soli gaat zaterdag 13 december
de straat op om hyacinten bij de
mensen thuis te brengen. Met
deze jaarlijks terugkerende actie verkopen de Soli leden hyacintenbollen en de opbrengst zal
Soli dit keer gebruiken voor de
extra activiteiten volgend jaar in
het kader van het 100 jarig bestaan. Vanaf ongeveer 9.30 uur
verspreiden de muzikanten zich
over de gemeente, waar zij huis
aan huis de hyacinten aan de
man gaan brengen. De bollen
zitten per drie stuks in een bakje
en kosten slechts 2,50 euro per
bakje. Uiteraard zijn de bollen
weer verkrijgbaar in de beken-

de kleuren wit, blauw en roze.
De organisatie streeft er naar om
met minimaal 24 auto’s de straat
op te gaan, dit is bijna een verdubbeling van de standaard bezetting, zodat zij tussen 10.00 uur
en 12.30 uur een groot gedeelte
van de huizen langs zijn geweest.
Ook staan ze dit jaar weer met
een kraam op de Kerstmarkt in
Santpoort-Noord, die van 12.00
tot 18.00 uur op zondag 14 december wordt gehouden. De opbrengst van de zondagverkoop
komt geheel ten goede aan de
jubileum cd die Soli in voorbereiding heeft. Het Soli-Muziekcentrum is bereikbaar via 023
5379025. Zie ook www.soli.nl.

Kerstpakketten
voor de Drempel
IJmuiden - Net als voorgaande jaren zamelt huiskamerproject de Drempel kerstpakketten
in. Mensen die een kerstpakket
krijgen, maar die dat eigenlijk
overbodig vinden, kunnen anderen daar heel blij mee maken. De
Drempel verzamelt de pakket-

ten en verdeelt deze onder mensen die het niet zo breed hebben.
Kerstpakketten kunnen worden
afgegeven bij De Drempel aan
de Waalstraat 115 in IJmuiden of
bij Buurtcentrum de Spil aan de
Frans Halsstraat 29 in IJmuiden.
Info: telefoon 0255-510186.
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In de rubriek GameCorner gaat Joost Bart van gameshop
BMM Games in Beverwijk in op de actuele ontwikkelingen
en trends op het gebied van computergames. Vandaag:
Prince of Persia
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bezoekje brengen
metal 150
band,
dat er aan de Marklin fabrieken en
het grote Marklin museum in G√∂ppingen. Dat lijkt mij erg leuk. Verder kan ik iedereen
elementen
de leuke
klassieke
in zitten, en death
aanraden
metuit
deze
hobbymuziek
te beginnen!”
metal staat bekend om haar diepe grunts. Om te zien

(Daniële
waar ikMooij)
me mee bezig houd kun je op de site kijken, het

adres is www.ia-clan.nl/ghostofopeth. Dank je wel!”

Oudere gamers onder ons kunnen zich vast nog wel het
eerste deel van de Prins herinneren. Eind jaren ‘80, begin
jaren ‘90 van de vorige eeuw maakte de Prins toen zijn
opwachting, alleen nog op de computer. In simpel 2d moest
de Prins over ravijnen heen springen, de tegenstanders
met zijn zwaard en dolken uitschakelend om uiteindelijk de
schone prinses te redden. Nu is het nieuwe deel van Prince
of Persia eindelijk ook verkrijgbaar voor de next-gen consoles en er is veel veranderd in de loop der jaren en toch ook
weer niet…
Wat er wel veranderd is zijn natuurlijk de grafisch fantastisch vormgegeven levels. In dit nieuwe deel is gekozen
voor een soort getekende stijl, zonder cartoony te zijn. Het
is alsof je in een schilderij rondloopt en net als in Assassins
Creed loont het de moeite om af en toe stil te staan en
even om je heen te kijken en de omgeving in je op te nemen. Ook nieuw is de aanwezigheid van Elika, een bevallige jongedame die niet alleen mooi loopt te zijn, maar over
gaven beschikt die heel erg handig kunnen zijn. Zo biedt
Elika letterlijk de helpende hand als je in een ravijn dreigt
te vallen of wijst ze je de weg. In gevechten die je niet kunt
winnen helpt ze je door haar vernietigende lichtballen af te
vuren.
Maar Prince of Persia blijft natuurlijk gewoon een platformgame in de beste traditie. Dus, klauteren, slingeren, vechten en klimmen we ons weer door het spel heen, om net
als vroeger de wereld te verlossen van het kwaad en alle
tegenstanders uit de weg te ruimen. Dat je daarbij zodanig
wordt geholpen door Elika dat je niet dood kunt gaan en de
game dus uit moet kunnen spelen maakt het alleen maar
aantrekkelijker om dit avontuur, in tegenstelling tot het
eerste deel, helemaal op eigen kracht te beleven!
Prince of
Persia is
vanaf 4
december
te koop voor
PlayStation
3, Xbox360
en PC.
Tot ziens
bij BMM
Games, Begijnenstraat
9B, Beverwijk, www.
bmmgames.
nl
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Ouderennieuws
ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek: Postbus 39, 2080 AA
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dinsdag vanaf 20.00 uur en vrijdag
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag
13.00 uur. Schilderen, donderdag
09.00 tot 12.00 uur. Alle activiteiten vinden plaats in dorpshuis
Het Terras.

Zelfvertrouwen bij kinderen vergroten

Weerbaarheidstraining
in het Polderhuis
Velserbroek - In januari start
in Velserbroek een weerbaarheidstraining Durven, Doen en
vertrouwen op je Eigen wijsheid
waardoor kinderen op speelse
wijze in de basisschoolleeftijd
die onzeker zijn en onvoldoende
voor zichzelf durven op te kommen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in verschillende leeftijdsgroepen. Het doel van
de training is om kinderen te ondersteunen bij het vergroten van
hun zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen maakt kinderen
weerbaar en geeft kinderen de
moed om voor zichzelf op te komen. Een groep bestaat uit maximaal acht kinderen van ongeveer dezelfdeleeftijd. De training
wordt gegeven door kindertherapeute Marieke Rozemeijer en
psycholoog Birgitte van Ginkel.
De training is op woensdagmiddag in het Polderhuis. Voor meer
informatie: Marieke, Rozemeijer,
telefoon 06-48862180 of marieke.rozemeijer@gmail.com.

ANBO Afdeling IJmuiden,
Driehuis, Velsen-Zuid:
Kerstlichttoer
Amsterdam,
Landsmeer en Den Ilp. Donderdag 18 december. Vertrektijd
15.00 uur, Thuiskomst 20.30 uur.
Prijs p.p. 28,50 euro. Inlichtingen: B. Wit, 0255-510797 of 06221972337.
Hobbyhuis van A tot Z, Kromhoutstraat
IJmuiden,
0612650716, mevrouw Nupoort.
De activiteiten die bij de Stichting gevolgd kunnen worden zijn
op de maandag: Schilderen en
houtbewerking, op de dinsdag, donderdag- en vrijdagmorgen
van 09.30 tot 11.30 uur: diverse computercursussen, ‘s middags een inloop met verschillende activiteiten en houtbewerking, woensdag: kledingmaken,
tiffany zowel ’s middags als ’s
avonds en hout bewerking, donderdag: computercursus voor
mensen met een beperking, darten en hout bewerking, en tenslotte op de vrijdag: diverse computercursussen, tiffany en hout
bewerking.
Vrijwilligers gezocht op bestuurlijk als organisatorisch gebied. van diverse activiteiten.
Elke dinsdagmiddag van 13.30
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kosten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten
van 13.30 tot 15.30 uur.

hoeft zich niet aan te melden.
Cinema Zeewijk elke derde
donderdag van de maand. Aanvang 19.30 uur. Kaartjes 2,- p.st.
incl. kopje koffie of thee. Kaartjes zijn dagelijks verkrijgbaar
aan het buffet tussen 09.00 en
17.00 uur. in het weekend van
13.30 tot 16.30 uur. Eerstvolgende filmvoorstelling donderdag 15
januari.
Woensdag 17 december een
gezellige kerstkien vanaf 19.00
uur.
Vrijdag 26 december Kerst-inn
van 12.00 tot 16.00 uur. Kaartverkoop start maandag 8 december op werkdagen van 10.30 tot
11.30 uur bij de beheerder.
Oudejaarsviering (31 december) van 19.30 tot circa 01.00 uur.
Kosten voor een geheel verzorgde avond 10,-.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561500.
Seniorenrestaurant de Moerberg is zeven dagen per week
geopend van 12.00 tot 14.00 uur.
U hoeft zich niet vooraf aan te
melden. Een driegangenmaaltijd met verse ingrediënten kost
6 euro maandag t/m zaterdag.
Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 19 december: Kerstdiner. Op het menu
staat: een zalmbonbon, groentebouillon, fricandeau, aardappelkroketjes, aardappelen, groeten en als dessert Tiramisu. Aanvang 12.30 uur, zaal open 12.00
uur. Aanmelden noodzakelijk
op maandag 15 december tussen 11.00 en 12.00 uur. Toegang
7,50.
Restaurant geopend op maandag 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 beschikbaar.
Cadeautjesmarkt, zaterdag 13
december. Aanvang 11.00 uur.
Toegang gratis.
Expositie vanaf 1 december
door schildersclub Velserhooft.
Elke werkdag geopend van 09.00
tot 16.0 uur, zondag van 11.30 tot
14.00 uur. Toegang gratis.
Stoelhonkbalgroep zoekt nog
enthousiaste deelnemers op
woensdagmiddag vanaf 14.00
uur.
Kerstzang donderdag 18 december door leerlingen van GBS
Het Anker. Aanvang 10.30 uur.
Toegang gratis.
Kerst-in vrijdag 26 december
om 12.00 uur. Kosten 7,50.
Het wijksteunpunt is naarstig
op zoek naar een kok voor de

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
buur t

De
Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei@quicknet.nl

Nieuws
uit de en
z
i
u
h
De Mel,
t
buur

Kerststuk maken op dinsdag 16 december van 19.30 tot circa
21.30 uur. Kosten 20 euro incl. materialen. Inschrijven kan tot 12
december.
Loterij op zondag 14 december van 14.00 tot 17.00 uur. Die middag
worden ook de kerstpakketten aan de vrijwilligers uitgedeeld.
Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon
0251-210050, e-mail info@demel.nl
PC cursus voo beginners op donderdag 22 januari van start. Cursus telt negen lessen en wordt met certificaat aggesloten. Elke
donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.
Fitness voor vrouwen vanaf vrijdag 9 januari. Van 09.30 tot 10.30
uur. Kosten 25 euro voor 10 lessen. Kinderopvang aanwezig.
Levensverhalengroep voor senioren Vanaf 22 januari voor 60+
waarin deelnemerselkaar hun verhaal vertellen aan de hand van
door hen samen gekozen thema’s. Informatiebijeenkomst in dienstencentrum Watervliet op dinsdag 13 januari om 10.00 uur.

Nieuws voor
de schoter?

Dae rsDe lDwgger Bru
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boei

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Vrijdag 12 december: garnalencocktail, Hongaarse zuurkool met worst en vanillevla met aardbeiensaus toe.
Woensdag 17 december: tomatensoep, macaroni met salade en
yoghurt als dessert. Vrijdag 19
december: kerstmenu, maar dat
is alleen voor mensen die vast
op delijst staan. 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 genieten van een 3-gangen a la carte menu inclusief drankje voor
5,50. Maandag 15 december is
er i.v.m. een excursie van de resaurantmedewerkers geen restaurant.
Elke 2e woensdag van de
maand erwtensoep. Kosten
1,50 euro. Aanvang 12.00 uur. U

Geen krant gehad?

open tafel.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Optreden Grace Darling, zondag 14 december vanaf 14.30
uur.
Menu van de dag om 12.30 uur
en om 14.30 uur optreden van
kerstkoor Joy.
Kerststukje maken (zelf een
bakje meenemen). woensdag 17
december december om 14.30
uur. Kosten 2,25.
Optreden kerstkoor ‘Joy’, donderdag 18 december om 14.30
uur.
Kerstdiner op dinsdag 23 december om 16.00 uur.
Oudejaarsviering woensdag 31
december om 14.30 uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Kerstkien zondag 14 december
. Kaartverkoop start vrijdag 28
november vanaf 10.00 uur.
Inloopspreekuur ouderenadviseur maandag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255533885.
Vragen over zorgverlening kunt
u terecht bij Frontoffice van
Zorgbalans. Tenslotte kunt u terecht voor vele vormen dienstverlening. Telefoon wonenplus
0255-518888.
Stichting Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag
voor 55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Kosten 5,. Vanaf 16.00 uur bent u welkom.
Opgeven maandagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur.
KBO Velsen, Wally de VriesOoms. Tel. 023-5384997 0617044490
Kerstdagtocht, 18 december
naar verschillende locaties. Koffie in Harmelen, lunch in Renswoude. Bezoek museumboerdrij in Epe en een 3-gangen diner in restaurant Kaagzicht. Kosten 46,50.
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info@deschoter.nl
Bel 0255-533900
De
Spil,
Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255510186, e-mail info@despil.nl
Kerstkien woensdag 17 december. Zaal open vanaf 19.30 uur.
Meedoen kost 5,-.
Koppelkaarttoernooi Klaversientje. Zondag 21 december om
10.30 uur. Inschrijven 6,- bij Francine, telefoon 0255-520332.

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl
De
Veste, Vestingplein 58 Velserbroek, telefoon
023-5388830

Dagelijks is de ontmoetingsruimte geopend voor een kopje
koffie of thee. Er is ook mogelijkheid om een biljartje te leggen, te
darten of andere gezelschapsspelen te doen. De kantine is dagelijks geopend van 09.00 tot 12.00 uur en van 143.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de kerstvakantie is het buurthuis gesloten.
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Geen krant gehad?

Huis ter Hagen, Lodewijk van
Deyssellaan 254 Driehuis, telefoon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten 10,- voor drie lessen. Opgeven bij de receptie.
Restaurant elke dag van 16.00
tot 18.30 uur geopend voor een
snack of kleine maaltijd. Opgeven vooraf is niet nodig.
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weerstaan. Ze is daardoor zo gelukkig dat ze het de hele wereld
wel wil toeschreeuwen en daarom heeft Erica een boekje geschreven dat op woensdag 10
december 2008 wordt gepresenVelserbroek - In de komende tiste en mede door haar Olympi- teerd aan de pers. Ook heeft ze
dagen wordt Nederland gecon- sche doorzettingsvermogen zo’n interviews op televisie gegeven
fronteerd met een wel heel op- 45 kilo in gewicht te verminde- omdat ze dolgelukkig is met het
vallend en interessant bericht op ren. Geen eenvoudige opgave resultaat. Het boekje waarin het
het gebied van afslanken. An- met haar vele verplichtingen tij- Prodimed concept uitvoerig aan
nette Kortekaas is al jaren
bod komt is in de boekactief op het gebied van
handels maar ook bij AnBeauty & Afslankstudio Velserbroek
Beauty en afslanken. Zo is
net in de afslankstudio te
voor als je maat je maatje niet meer is!!!
Gegarandeerd 10kg gewichtsverlies in 4 weken!!!
ze voor haar klanten al heel
verkrijgen. Bij zoveel gelang bezig met het Proteïne
wichtsverlies wordt uiterdieet. Dit eiwit dieet zorgt
aard het jasje een beetDoe mee! met Erica Terpstra op TV
er voor dat alleen de vetje te ruim. Hier heeft Anten verbranden en niet de
nette ook de juiste appaspieren. Tot nu toe gebeurratuur voor zoals de Starde dit redelijk anoniem. Ze
vac SP Dermotherapie om
heeft het stil moeten houde huid strakker te maken
den, maar nu mogen we
en cellulitis aan te pakken.
het naar buiten brengen.
De Slim Way met Physo M
Succes gegarandeerd
In de zomer van dit jaar
om de spieren weer strak
zijn wij als organisatie bete krijgen zodat niet alnaderd door een BN’r, die
leen de omvang verminvanwege gezondheidsproderd maar ook het jasVanaf 12 december in de boekhandel
Erica Terpstra haar hele successtory
blemen haar overgewicht
je een paar maten kleiner
in no-time 45 kilo lichter
door:
moest verminderen. Het
wordt. Zo blijft Annet met
betreft hier Erica Terpstra
haar team constant bezig
(voorzitter NOC-NSF) die
met alle vernieuwingen op
in het diepste geheim en
het gebied van Beauty en
na uitvoerig overleg met
afslanken. Kom gerust gehaar personal coach van
heel vrijblijvend langs om
www.afslankstudiovelserbroek.nl
zorgverzekeraar Zilveren
de sfeer te proeven en
Kruis – Achmea met het
voor een nadere uitleg. Er
Prodimed concept is gestart.
wordt op afspraak gewerkt
Erica Terpstra heeft de knop vol- dens de Olympische Spelen en aan de klompenmakerstraat 7 in
ledig kunnen omzetten. In en- de Paralympics tussendoor. Ook Velserbroek. Een afspraak maken
kele maanden tijd wist zij onder wist zij de verleidingen tijdens kan via telefoon 023-5490556 of
strenge begeleiding van een dië- reizen met handelsdelegaties te 023-5386133.

Erica Terpstra:

Help ik val af!

10 kilo kwijt
in 4 weken tijd!

Wij werken op afspraak van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur
Tot ziens bij Beauty & Afslankstudio, Klompenmakerstraat 7, Velserbroek Tel. 023 - 5490556 / 5386133

Zaterdag levende
kerststal Velsen–Zuid

Velsen-Zuid - Zaterdag 20 december is er opnieuw een levende kerststal met kerstkramen in
Velsen-Zuid.
Het afgelopen jaar is de werkgroep van de levende kerststal
van de Protestantse Gemeente Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost
weer druk in de weer geweest
om dit te organiseren. De kerststal is van 13.00 tot 17.00 uur te
bezichtigen.
Ook de kinderkerk heeft een
belangrijk aandeel geleverd, zij
hebben op twee middagen geknutseld en allerlei spulletjes gemaakt.
Deze spullen verkopen zij zelf
op hun kerstkraam rondom het

wijkcentrum van de kerk.
Ook zullen hier de kramen staan
van de vrijwilligers die op twee
workshopavonden zeer mooie
kerststukken hebben gemaakt.
De sponsoring heeft ondanks de
kredietcrisis zijn vruchten afgeworpen: bij verschillende bedrijven zijn tegen inkoopprijzen artikelen gekocht. Zo ook het spandoek die in zijn geheel gratis is
aangeboden door een bedrijf uit
Hoofddorp. Wie de werkgroep
wil steunen, kan een bedrag
storten op rekening: 1066.160
ten name van project de levende kerststal.
Verder heeft de werkgroep dit
jaar een unieke samenstelling

wat betreft de spelers in de stal,
in drie van de vier groepen spelen de drie predikanten als Jozef en hun echtgenotes als Maria. De organisatie is heel blij
met hun spontane medewerking, want welke kerk heeft er
tijdens de kerstdagen drie herders als Jozef en drie echtgenotes als Maria lopen? Ja, de Protestantse Gemeente Velsen-Zuid
IJmuiden- Oost.
En dan is er nog de vierde groep,
deze is ook écht geweldig, als
één familie optreden in de Kerststal als Jozef, Maria en Wijze. Wie
zijn dat? Wel komt allen naar deze middag en ontdek wie zij zijn.
Ook zijn er veel spelers bij, vooral jongeren, die al voor de vierde
keer meedoen, maar er zijn gelukkig ook nieuwe spelers bereid gevonden om in de Kerststal
mee te doen.
Verder komen verschillende koren, zoals koor Obelisk uit Velserbroek; leerlingen van Kunstencentrum Velsen zullen hun muzikale talenten tonen, en dubbelkwartet Cigale komt. Met als afsluiting om 16.30 uur een gezamenlijke samenzang in de kerk.
In de kerk is een tentoonstelling
van antroposofische poppetjes,
beschikbaar gesteld door Hanie
Heringx en Joke Blauwboer.
Verder is er een kraam met glühwein en de oliebollenkraam.
Ook is gedacht aan de inwendige mens en wel aan het buffet
in het wijkcentrum waar weer de
bekende eigengemaakte erwtensoep te koop is en verder koffie en thee en dergelijke.

Cigale en Brothers-4-Tune:
twee concerten in één
Regio - Muziekliefhebbers die
een kaartje bestellen voor een
van de kerstconcerten van Cigale (Velsen) en Brothers-4-Tune
(Castricum/Velsen) kunnen een
zeer afwisselende avond tegemoet zien. De voorstellingen vinden plaats in de Engelmunduskerk in Oud-Velsen en de Dorpskerk in Spaarndam.
Vocaal ensemble Cigale heeft altijd een breed repertoire gepresenteerd, van klassiek tot licht,
maar centraal in het repertoire
staan de stukken uit het lichte
genre. Originele en ontroerende
nummers worden afgewisseld
met up-tempo en opzwepende
songs. Variërend van wereldmuziek tot popsongs, van traditionals tot Nederlandstalig. Soms
begeleid, maar vooral a capella.
Achttien jaar geleden startten
drie broertjes Klut uit Castricum

en twee broertjes Warns uit Velsen een a capella kwintet met de
naam ‘Brothershop’. Dat lijkt veel
op barbershop en dat vormde in
het begin inderdaad een groot
deel van het repertoire. Toen
kort daarna een van de broertjes
Warns de groep verliet werd het
‘Brothers-4-Tune’, en ondanks
dat ze sinds 2004 een kwintet
zijn blijft het zo. Ze nemen de
muziek serieus en letten op de
kwaliteit, de lat ligt best hoog.
Maar het plezier in het met elkaar zingen staat voorop en dat
is merkbaar op het podium. Dat
geldt natuurlijk ook voor Cigale
en daarom zijn deze concerten
een bezoek meer dan waard.
Zaterdag 13 december Engelmunduskerk,
Oud-Velsen
20.15 uur. Zondag 21 december
Dorpskerk Spaarndam 20.15 uur.
Reserveringen: www.cigalevel-

Boek ‘Velsen-IJmuiden,
de doorsnee van Holland’
Velsen - Vorige week is de derde
druk van het monumentale boek
’Velsen-IJmuiden, de doorsnee
van Holland’ uitgekomen. De auteurs Pieter van Hove (journalist
) en Siebe Rolle (voormalig gemeentearchivaris) gingen
meer dan 6000
jaar terug in de
tijd om vervolgens een reis
te maken door
de
geschiedenis van Velsen. Dit alles
ondersteund
door meer dan
600 illustraties
in kleur waarvan de meeste
nog niet eerder
waren gepubliceerd. Het boek
is in 2001 verschenen naar aanleiding van het
125-jarig bestaan van het Noordzeekanaal. Ook bij een volgende
uitgave moesten de boekhandelaren al snel ’nee’ verkopen. Desondanks bleef de vraag naar het
standaardwerk groot. De schrijvers hebben de nieuwe druk geactualiseerd tot juli van dit jaar.
Het boek bestaat uit 320 bladzijden. In vergelijking met de vori-

ge druk zijn nieuwe luchtfoto’s
van de diverse gemeentedelen
opgenomen. In het boek komen
aan bod: IJmuiden, Oud-IJmuiden, het havengebied, VelsenNoord, Velsen-Zuid, SantpoortNoord,
Santpoor t-Zuid,
Driehuis
en
Spaarnwoude.
Het voorwoord
is
geschreven door Peter Cammaert,
burgemeester van Velsen
zegt hierin het
volgende: ,,Ik
ben blij dat het
boek ‘VelsenIJmuiden, de
doorsnee van
Holland’ een
herdruk mag
beleven. Zoals
onze voorvaderen een blik op
de toekomst hebben geworpen
door een groot infrastructureel
werk als het Noordzeekanaal tot
stand te laten komen, zo hebben
Siebe Rolle en Pieter van Hove er
verstandig aan gedaan om deze
blik nog eens uitvoerig te documenteren in dit fraaie boek.’ De
prijs bedraagt 45 euro. Info: info@spaar-en-hout.nl.
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Raadsplein Velsen
op Seaport TV

Ramkraak bij
schoenenwinkel

IJmuiden - In de nacht van zondag op maandag rond 03.15 uur
heeft een ramkraak plaatsgevonden bij een schoenenwinkel
in de Lange Nieuwstraat. Ramkrakers zijn met een auto tegen
de deur van het magazijn aan de
achterzijde van de winkel in de
Strengholtstraat gereden. Vanuit het magazijn hebben ze laarzen weggenomen. Een getuige
heeft een paar harde klappen
gehoord en gezien dat een kleine rode auto is weggereden bij
het magazijn vandaan. De politie
stelt een onderzoek in en vraagt
mensen die mogelijk ook getuige zijn geweest contact op te nemen, tel. 0900-8844.

Breakdance
Battle
Regio - Op 21 december organiseert Mike Flanders Dance
Experience de eerste Make or
Break Bboy Battle in.
De battle is bedoeld voor iedereen die een passie heeft voor
breakdance, mensen worden
van harte uitgenodigd om zich in
te schrijven en mee te doen. Komen kijken is natuurlijk ook leuk.
DJ Midnight van Bumrush Radio
draait en er wordt gestreden in
twee leeftijdscategorieën, namelijk tot en met 13 en 14 jaar en
ouder. Iedere leeftijdscategorie
is onderverdeeld in een One on
One en een Two on Two battle.
De wedstrijd wordt gehouden in
sporthal de Walvis aan de Van
Loenenlaan van 13.00 tot 18.00
uur. Voor verdere informatie of
inschrijven: www.Mfdance-experience.nl.

De jongens van Radboud RA159 (foto: P. van Lieshout)

Kerststukken van
Radboud RA159

Velsen - De jongens van de
RA159 St.Radboud gaan zaterdag 13 december weer met z’n
allen de straat op om hun kerststukjes bij de mensen thuis te
brengen. Dit is een jaarlijks terugkerende actie van deze scoutinggroep. Alle jaren maken de
jongens van de RA159 zelf kerststukjes. Deze scoutinggroep
is al jaren actief bezig met ac-

ties om geld in te zamelen voor
hun groep. Vanaf ongeveer 9.30
uur verspreiden de mannen zich
over de gemeente, waar zij huis
aan huis de kerststukjes aan de
man gaan brengen. Het is bijna
ondenkbaar maar als iemand de
verkopers aan de deur heeft gemist: gewoon even bellen met
06-49944923, er komt altijd wel
een verkoper in de buurt.

Soul Rebels in Stage Café
IJmuiden - Zondagmiddag 14
december komt het Soul Rebels
swingbandcircus naar het stage
café om te laten zien en horen
dat zij door de muziekjournalisten terecht de swingbandsensatie van 2008 zijn.
De Soul Rebels bestaan al weer
enkele jaren en staan nog steeds
onder de artistieke leiding van
Joost Dieho, ondermeer bekend
van de formatie De Broeders. De
Soul Rebels die deze zondag met
maar liefst 22 man naar het sta-

ge café komen, laten het dan
ook weer ouderwets uit zijn voegen barsten. Het repertoire varieert van eigen nummers tot de
betere swingnummers, met dit
keer ook een uitstapje naar de
filmmuziek. Kortom: een prima
afsluiter van de zondagmiddag
om bij te komen van de kerstmarktstress.
Het Stage Café is in de foyer van
het Witte Theater, de aanvang is
om 17.00 uur en de toegang is
gratis.

discussie nog helemaal aan het
begin van het maken van een
fietsbeleidsplan.
Nadat de raad uitspraken heeft
gedaan over de voorgelegde
stellingen, zal het college het
plan verder uitwerken. In het hele jaar 2009 zal dit plan nog geregeld terugkomen in het raadsplein.
Tijdens de pauze tussen 21.00 en
21.15 uur zijn er interviews met
de voorzitters van de sessies die
gelijktijdig zijn gehouden in andere vergaderruimtes.
Onderwerpen op deze agenda zijn onder andere Startnotitie
Centrum Jeugd en Gezin en Algemeen Subsidiebeleid.
m 21.15 uur volgt de raadsvergadering waarin onder meer wordt
gesproken over de gemeentelijke heffingen en tarieven voor
2009.

Cultuur aan de Kade

Eén club amateurschilders
en één radioportret
IJmuiden - In de uitzending van
woensdag 10 december (herhaling 13 december) zijn Ardy
Zwart van het Zee- en Havenmuseum en Cor van Egmond van
teken- en schildervereniging Terpen Tijn te gast in het programma Cultuur aan de Kade.
Cor van Egmond vertelt over de
schildervereniging in Driehuis
met de intrigerende naam. Op
klank denken mensen namelijk al snel aan een oplosmiddel,
een verfverdunner, dat wordt geschreven als één woord: terpentijn. In de stripverhalen van Marten Toonder over Oliver B. Bommel is ‘Terpen Tijn’ echter de
kunstschilder, die zich niets aantrekt van kleingeestigheid. Hij is
een zwierige bohémien die helemaal leeft voor de kunst.
Daarna komt Ardy Zwart, voor-

zitter van het Zee-en Havenmuseum, aan het woord in het
maandelijkse radioportret. Een
jaar na de opening van het museum meldde ze zich als vrijwilliger. Inmiddels stuurt zij al jarenlang het bestuur en de organisatie van het museum aan. Wie is
deze vrouw achter de schermen?
Wat heeft zij met cultuur en wat
drijft haar?
Cultuur aan de Kade is een programma van de Culturele Stichting Velser Gemeenschap (VG),
voor Radio Seaport. Het programma is op 10 december
te beluisteren tussen 19.00 en
21.00 uur.
Herhalingen van het programma:
op zaterdag 13 december tussen
8.00 en 10.00 uur en op zondag
14 december tussen 16.00 en
18.00 uur.

Informatiedag
over incontinentie

Regio - Zaterdag 13 december
organiseert het Kennemer Gasthuis een informatiedag over urineverlies en de mogelijke behandeling daarvan.
Incontinentie is een vervelende kwaal. Erg veel vrouwen hebben ermee te kampen, boven de
35 jaar zelfs een op de vier. Toch
rust er nog een taboe op het verliezen van urine
of ontlasting. Veel mensen worber van 10.30 uur tot 13.30 uur is stelen er stilzwijgend mee. Uit
de kerstman daar aanwezig.
schaamte, of omdat ze denken
Ook heeft is er kans om een pri- dat het erbij hoort. Dat is jamvé bezoek van kerstman te win- mer, want er is veel aan te doen.
nen.
Daarom organiseert het KG een

Kerstman op de
weekmarkt Santpoort
Santpoort-Noord - Om al vast
in de echte kerst sfeer te komen, krijgt de weekmarkt van
Santpoort-Noord bezoek van de
kerstman. Op vrijdag 19 decem-

IJmuiden - Seaport TV zendt elke twee weken Raadsplein Velsen rechtstreeks uit vanuit de
raadzaal van het Velsense gemeentehuis.
De uitzending van donderdagavond 11 december begint om
19.00 uur met een debat over
een verkennend onderzoek van
de rijksoverheid naar de Zeetoegang IJmuiden.
Het rijk verwacht dat de goederenstromen per schip zullen toenemen en dat het daarvoor nodig is een nieuwe zeesluis te realiseren. Het lijkt allemaal nog ver
weg maar toch wil de gemeenteraad van Velsen zich nu al laten
informeren.
Om 20.00 uur praten de raadsleden over de doelstellingen van
het nieuwe fietsbeleidsplan in
Velsen.
De gemeenteraad staat met deze

informatiedag over verzakkingen
van de bekkenbodem, incontinentie en de mogelijkheden tot
behandeling daarvan.
Tijdens de informatiedag is er informatie over: incontinentiematerialen, onderzoeken door continentieverpleegkundigen,
de
mogelijkheden van fysiotherapie
bij incontinentie en verschillende
soorten operaties door een uroloog of gynaecoloog.
De informatiedag wordt gehouden van 10.00 tot 13.00 uur in
het Kennemer Gasthuis, locatie
noord (eerste verdieping gang
bij poli urologie).
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Valse KvK facturen in omloop

KvK doet aangifte
van acquisitiefraude
Regio - Duizenden ondernemers dreigen het slachtoffer te
worden van een organisatie die
zich voordoet als de Kamer van
Koophandel. Er zijn valse facturen in omloop, die bijna identiek
zijn aan de factuur die ondernemers jaarlijks in januari van de
Kamer van Koophandel ontvangen.
Deze facturen zijn echter niet
afkomstig van de Kamer van
Koophandel. Ondernemers kunnen een voorbeeld van de valse
factuur bekijken op http://www.
kvk.nl/Nieuws/valsefacturenkvkinomloop.asp.
De Kamer van Koophandel adviseert ondernemers facturen altijd nauwgezet te controleren op
de juiste afzender.
Factuur niet van KvK
De valse facturen wekken ten
onrechte de indruk dat het gaat
om de jaarlijkse bijdrage die ondernemers aan de Kamer van

Koophandel betalen. Zo staat op
de valse facturen dat de bijdrage
is voor vermelding op ‘KvKHandelsregister.nl’. Ook de website is
een nauwgezette kopie van die
van de Kamer van Koophandel.
Ook staat op de factuur een logo dat lijkt op dat van de Kamer
van Koophandel. Onderaan staat
vermeld dat het hier niet om een Op de foto het C-team
factuur gaat, maar om een aanbod. Wie betaalt, doet een opdrachtbevestiging en zit dus vast
aan het aanbod.

Schaakcompetitie jeugdteams

Aangifte
De Kamer van Koophandel heeft
inmiddels aangifte gedaan bij de
politie van een strafbaar feit. Ook
wordt onderzocht welke civielrechtelijke acties kunnen worden ondernomen.
Daarbij moet worden gedacht
aan stappen om het informatienummer, de bankrekening en
de website van dit bedrijf uit de
lucht te krijgen.

Zilver voor Santpoort C

Velserbroek - In de jeugdcompetitie voor schaakteams behoorde het C-team van SC Santpoort, spelers tot en met 14 jaar,
dit jaar tot de favorieten. De eerste speeldag was het team echter sterk verzwakt. De landelijke
topspelers Ilias van der Lende en
Miguuël Admiraal speelden namelijk op het EK in Montenegro.
Wim Laurens Gravemaker en
Menno Schaefer schoven daardoor twee borden op, en Robin
Anne Gravemaker en Maurits

van Rees vielen in op bord 3 en
4. Gegeven de omstandigheden
was die dag één gewonnen en
één nipt verloren partij een prima prestatie.
De tweede speeldag werd redelijk eenvoudig twee keer gewonnen, en ook dag drie begon met
een overwinning. De dag eindigde echter met verlies tegen het
op nummer 1 geplaatste team
van Botwinnik uit Zoetermeer.
De laatste dag was het doel de
tweede plaats. Allereerst moest

worden gewonnen tegen naaste concurrent Schaakmaat en
daarna tegen Voorschoten. Hierbij moest dat ook met grote cijfers gebeuren omdat de bordpunten uiteindelijk zouden beslissen. Met 3.5-0.5 en 4-0 werd
ruimschoots aan deze opdracht
voldaan. Hoewel dit team de afgelopen jaren steeds hoog tijdens teamwedstrijden eindigde,
was de nu behaalde tweede plek
niet eerder behaald.
Het D-team, spelers tot en met
12 jaar bestond uit Daan Haver, Bas Haver, Dave Looijer en
Sander Raphaël. De eerste twee
speeldagen, met in deze categorie drie partijen van een uur per
persoon, werden ijzersterk gespeeld. Ondanks dat het team op
deze dagen 4 van de 5 topteams
trof, werden toch veel punten gehaald door tegen de echte toppers maar nipt te verliezen, maar
zelf ook vaak ruim te winnen.
Voor de laatste speeldag was de
verwachting dan ook hoog, maar
helaas liep het deze dag wat minder. De eerste wedstrijd tegen
VAS uit Amsterdam werd verloren. Nadat de volgende wedstrijd
tegen Zukertort uit Amstelveen
werd gewonnen kwam het aan
op de laatste ronde. Een overwinning had het team nog in de
top 5 kunnen brengen, maar helaas was de pijp leeg en werd er
met 3-1 verloren en eindigde het
team op de twaalfde plaats.

Jongedame
verduistert
23.000 euro

Velsen Centraal
op Seaport TV
IJmuiden - In het tv-programma Velsen Centraal op Seaport
TV gaan iedere week raadsleden
met elkaar in debat over actuele Velsense zaken onder leiding
van eindredacteur en presentator Jac. Zuurbier. Deze week zijn
de fractievoorzitters van de VVD,
Democraten 66 Velsen en Christen Unie. Beryl Dreijer (VVD),
Henk Wijkhuisen (Democraten
66 Velsen) en Frits Korf (Christen Unie) zitten in de theaterzaal
van de Bibliotheek aan tafel met
Jac. Zuurbier.
Ingegaan werd op het terugtreden van Velsense burgemeester
Peter Cammaert. Alle drie fractievoorzitters zullen met de andere fractieleiders zitting hebben
in de vertrouwenscommissie, die
in overleg met Harry Borghouts,
de commissaris van de koningin, de tweevoudige voordracht
zullen voorbereiden voor de gemeenteraad en de minister van

Binnenlandse Zaken.
Een ander discussiepunt was de
bebouwing van de Velserbroekpolder tussen de rijkswegen en
de Grote Buitendijk. Ook de gevolgen van de kredietcrises voor
de gemeente Velsen kwam aan
de orde. Vooral de financiering
van de multifunctionele accommodaties als Groor Helmduin
en De Binnenhaven bezagen de
fractievoorzitters zeer kritisch.
Deze en andere onderwerpen zijn
te zien en te horen in de uitzendingen op dinsdag 16 december
om 17.00 uur, woensdag 17 december om 19.00 uur en donderdag 18 december om 17.00 uur.
Kijkers kunnen deze uitzendingen van Velsen Centraal zien via
de analoge Velser TV-kabel op
S12++ (frequentie 240 mHz) en
op de internetsite van Seaport
TV. Ook op de teletekstpagina’s
331 en 332 van Seaport TV staan
de programma’s vermeld.

IJmuiden - De politie heeft een
18-jarige vrouw uit Velserbroek
aangehouden, die verdacht
wordt van verduistering van geld.
De afgelopen anderhalf jaar nam
zij een totaal bedrag van 23.000
euro weg uit de kassa van haar
werkgever. Zij werkte daar iedere zaterdag, maar verklaarde aan haar maandloon niet genoeg te hebben. Zij bekende het
geld voornamelijk aan kleding
en uitgaan te hebben besteed.
Er wordt gezocht naar een oplossing om het geld terug te betalen. De jongedame krijgt een
proces-verbaal.

Politie houdt
vernielers aan
IJmuiden - De politie heeft na
onderzoek drie jongens aangehouden. Zij worden ervan verdacht op 29 november omstreeks 01.00 uur vuurpijlen te
hebben afgeschoten waarbij in
een woning aan de Zandershof
een flinke ravage ontstond.
Het bejaarde echtpaar raakte bijzonder aangedaan door de ontploffing. Er werden een ruit, behang en kledingstukken vernield.
De aangehouden jongens zijn 18
en 20 jaar oud en alle drie woonachtig in IJmuiden. Het drietal
is in de cel gezet en de politie
maakt proces-verbaal op.

Kunstactie bij Vishandel Kras

Gratis reproducties van
tekenaar Leen van der Steen
IJmuiden - Deze weken heeft
Vishandel Kras uit IJmuiden een
bijzonder leuke actie. Bij besteding van 25 euro of hoger ontvangt u een prachtige reproductie van de bekende schilder/pentekenaar uit IJmuiden; Leen van
der Steen.
Van der Steen heeft persoonlijk
zijn toestemming verleend aan
deze kunstzinnige actie van Vishandel Kras. De pentekeningen
zijn: Gezicht op de vissershaven,
de oude Wijsmuller haven en de
Loodsboten steiger.
Kras heeft in deze smuldagen in
aanloop naar de Kerst en Oud
& Nieuw heerlijke delicatessen
die een feest als Kerst zeker zullen doen slagen. Zo zijn de beroemde schotels weer volop te
bestellen zoals Visschotels, Hors

d’oeuvre, Haringschotel of Gourmetschotel en het zijn zeer uitgebreide schotels. De Visschotel bijvoorbeeld zonder zalmsalade is er al vanaf 8 euro per persoon en met de heerlijke, geheel
in eigen keuken gemaakte zalmsalade erbij slechts 10,50 euro
per persoon en dan heeft u echt
wat bijzonders op tafel staan met
Kerst of Oud & Nieuw.
Voor de speciale vissoorten zoals
zalm, paling, garnalen of noem
maar op is de keuze groot te
noemen en de haring mag u ook
niet vergeten want daar staat
Vishandel Kras om bekend.
Kortom gaat u dezer dagen eens
langs bij Vishandel Kras, Velserduinweg 111 te IJmuiden, telefoon 0255-512894.
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SC Santpoort breekt
door naar meesterklasse
Velserbroek – Zaterdag wist het
A/B jeugdteam van Schaakclub
Santpoort tijdens de vierde en
beslissende speeldag in de promotieklasse de winst naar zich
toe te trekken. Het was een heel
spannende dag, want vijf van de
acht deelnemers in deze promotieklasse Noord-West maakten
nog kans op de eerste plaats,
hetgeen promotie naar Meesterklasse A betekent.
Het team met Navarone en Jeronimo van der Star, Nathalie
van der Lende en Kevin Dekkers
kreeg de laatste wedstrijd in de
middag versterking van Martijn de Roode, de officiële bord
1 speler. Die ochtend speelden
zij tegen Zukertort 4 en wonnen gemakkelijk met 3,5 tegen
0,5, want alleen Navarone speelde remise. Daardoor kwam het
team weliswaar op de eerste

plaats te staan, maar waren zij
nog lang niet zeker van de overwinning.
Dankzij geheim wapen Martijn
de Roode wonnen zij ’s middags
de zware wedstrijd tegen het
sterke VAS. Navarone op bord 2
verloor helaas al vrij snel, waardoor de kansen leken te keren.
Maar dankzij de winst van Martijn en Nathalie en een keurige
remise van Jeronimo, wist het
team nog te winnen. Daarna was
het nog afwachten of de andere nog spelende teams goed
genoeg scoorden om de promotieklasse te winnen. Gelukkig bleken de 18,5 bordpunten
van Santpoort net voldoende en
mocht het team met prachtige
bekers en een zeer goed gevoel
naar huis. Volgend najaar mag
een A/B team van SC Santpoort
dus in de meesterklasse spelen.

Zilveren Bondsspeld KNVB
voor Gerard Schavenmaker
Velsen-Noord - Tijdens de jaarvergadering van voetbalvereniging FC Velsenoord werd oud
secretaris Gerard Schavenmaker
door Sinterklaas de zilveren bondsspeld van de
KNVB opgespeld.
Gerard heeft
achttien jaar
de
functie van secretaris bekleed van de
voetbalclub
en heeft samen met bestuursleden
Herman Muskee en Wim Bakker
afgelopen zomer het stokje overgedragen aan een geheel nieuw
bestuur.

Sinterklaas was goed geïnformeerd en liet in zijn toespraak
de carrière van Gerard de revue
passeren. Zo vertelde hij over de
inzet van Gerard in de fusie tussen KIC
en VVB, die
tot FC Velsenoord leidde.
Zijn gedrevenheid
en
secuur werken waren alom bekend.
Gerard werd
door het nieuwe bestuur
benoemd tot
erelid van de
club, samen
met Herman Muskee, oud voorzitter. Beide ereleden kregen een
staande ovatie van de aanwezigen.

FNRS bij VarioHippique
de Groene Heuvel
Velsen-Zuid - Op zondag 30
november was er weer een drukbezochte FNRS wedstrijd bij VarioHippique de Groene Heuvel.
Deze wedstrijden worden hier
het hele jaar door één keer per
maand georganiseerd en zijn
ook voor mensen van andere
maneges of pensionstallen toegankelijk.
Vanaf april tot en met september zijn er zelfs twee juryleden,
waardoor er meestal twee proeven per persoon gereden kunnen worden. Afgelopen keer waren er 30 deelnemers, variërend

van F1 tot en met F20. Het grootste gedeelte bestond dit keer
toevallig uit F3 proeven.
Op de eerste plaats is Belinda
Dijkstra op Don Carlos geëindigd
met 223 punten, tweede was Dana Ran op Molly met 220 punten
en derde Kaylee van de Vlis op
Davy met 219 punten.
Na de FNRS wedstrijd zijn alle kinderen gebleven, om mee
te doen met een gezellig Sinterklaasfeest op de manege. Hier
konden diverse spelletjes, zowel
met als zonder paarden worden
gespeeld.

De vogel mag
weer vliegen

Wilco Fossen met zijn team

Wilco Fossen behaalt
2e Dan Jiu Jitsu
Regio - Afgelopen zaterdag
heeft Wilco Fossen van Oyama
zijn 2e Dan Jiu Jitsu behaald tijdens de centrale dangraden examens. Na maandenlange voorbereiding met zijn trainingsmaatje
Mark Wellink was hij zover om
het examen te doen. Meerdere
keren per week waren zij te vinden in de oefenruimte van hun
club Oyama, waar zij onder leiding van zesde dan Jiu Jitsu nestor Edwin Hiense hun technieken
tot in de perfectie trainden.
Na het laten zien van twee indrukwekkende kata’s was het
tijd voor het technische deel van
het examen. Een half uur lang
werden vele opdrachten in hoog
tempo afgewerkt waarbij het hele scala van jiu jitsu technieken

aan bod kwam. Er werd aangevallen met stoten en trappen en
zelfs met stokken en messen tot
uiteindelijk er zelfs met twee man
tegelijk moest worden aanvallen.
Vooral de echtheid van aanval en
verdediging werd geprezen door
iedereen die het examen gezien
heeft.
Na het examen was snel duidelijk dat het een van de betere
examens van de avond was geweest. Toch was het nog spannend tot de officiële aankondiging dat Wilco was geslaagd
voor zijn 2e Dan. Voor Wilco was
het extra spannend daar hij zijn
2e Dan nodig heeft voor de opleiding jiu jitsu trainer A die hij
volgt en waarvoor hij stage loopt
bij Oyama.

Akrides verliest
in Amsterdam
IJmuiden - De heren van Velser Basketbal Club Select Windows Van der Vlugt Akrides hebben afgelopen zondagmiddag in
de prachtige Apollohal in Amsterdam met 68-62 verloren van
het tweede team van EclipseJet
MyGuide Amsterdam dat koploper is in de Promotiedivisie van
de NBB.
Het was voor de formatie van
coach Kees Amama de derde
nederlaag op rij. Akrides keek na
het eerste kwart tegen een achterstand van 15-11 aan. Bij de
Amsterdammers kwamen zes
verschillende spelers tot scoren. Akrides kreeg in het openingskwart vijf punten van Paul
Wessels en vier punten van Bas
van Riessen maar de bezoekende Velsenaren misten veelvuldig
in kwart één. Amsterdam begon
het tweede kwart met een 9-3
run om na vier minuten te spelen
in dat kwart een voorsprong te
hebben van 24-14. In het vervolg
van kwart twee liet Akrides drie

driepunters op het wedstrijdformulier noteren. De driepunters waren afkomstig van Marvin
Martina, Paul Wessels en Klaas
Steegstra en Akrides had uiteindelijk na de eerste helft een achterstand van 35-30. Marvin Martina produceerde zes punten in
het tweede kwart en Paul Wessels en Klaas Steegstra kwamen
beiden tot vijf punten. Na de
pauze in het derde kwart begon
Akrides met 10-0 run waarmee
een voorsprong van 35-40 werd
bereikt. Ralf de Pagter en Marvin Martina waren tijdens die run
goed voor respectievelijk zes en
vier punten. Akrides wist de positieve marge in het vervolg van
het derde kwart te consolideren
en had na drie gespeelde kwarten een voorsprong van 43-47. Er
werden door Akrides in kwart
drie zeven intercepties gegenereerd waarvan drie steals op
naam kwamen te staan van Paul
Wessels. In het vierde en laatste kwart miste Amsterdam nau-

IJmuiden - Afgelopen zomer
werd fusievereniging StormvogelsTelstar ontbonden. De amateurs kwamen weer op eigen benen te staan. Volledig op eigen
kracht is IJVV Stormvogels de
weg ingeslagen naar een ongetwijfeld mooie en boeiende toekomst. Als belangrijk onderdeel
van dit nieuwe pad is het oude
logo in ere hersteld. Dit betekende wel dat alle wedstrijdtenues
vervangen moesten worden door
nieuwe tenues waarop de vogel
en het schild weer te bewonderen waren. Met name dankzij velen bedrijven in de regio heeft
IJVV Stormvogels meer dan 30
teams in een nieuwe outfit kunnen steken. Deze week gaat de
dank uit naar: Efractories Management sponsor van E5.

Aanrijding
onder invloed
IJmuiden - Rond 22.40 uur ontstond op de Orionweg een aanrijding tussen twee auto’s, bestuurd door een 48-jarige man
uit de gemeente Velsen en een
23-jarige vrouw uit Lelystad. De
vrouw klaagde over nekklachten
en is ter plekke bekeken door
ambulancepersoneel. Zij hoefde niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. De politie constateerde dat de vrouw onder invloed van alcohol had gereden.
Bij haar werd een promillage van
1,38 geconstateerd, waarna haar
rijbewijs is ingevorderd. Daarnaast kreeg de vrouw een proces-verbaal voor het rijden onder invloed.
welijks en trok het de wedstrijd
alsnog naar zich toe. Astronauts
maakte in het laatste kwart vijf
en twintig punten met elf punten
afkomstig van Hicham Kherrazi.
Het Amsterdamse team miste in
het afsluitende kwart slechts drie
schotpogingen. Marvin Martina en Bas van Riessen kwamen
voor Akrides beiden tot vijf punten in kwart vier. De formatie van
coach Kees Amama verloor dus
met 68-62 van de formatie van
coach Mario Bennes.
Komend weekend spelen de heren van Velser Basketbal Club Select Windows van der Vlugt Akrides een thuiswedstrijd. Akrides
speelt zaterdagavond in Sporthal
IJmuiden-Oost tegen het tweede
team van eredivisionist Zorg en
Zekerheid Leiden. De wedstrijd
begint om 19.30 uur en de toegang is gratis.
Uitslag: EJMG Amsterdam 2-VBC
SW VdV Akrides 68-62 (15-11,
35-30, 43-47). Statistieken: Paul
Wessels 18 punten, 2 rebounds,
3 assists, 6 steals. Marvin Martina 15 punten, 4 rebounds, 2 assists, 3 steals, 2 blocks. Bas van
Riessen 12 punten, 6 rebounds,
2 assists. (WB)
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Strawberries Heren 1
verzuimt te scoren: 0-0
Driehuis - Het eerste mannenteam van hockeyclub Strawberries heeft afgelopen zondag
een doelpuntloos gelijkspel gespeeld thuis tegen Heerhugowaard. Het gelijkspel voelt echter aan als een nederlaag, er had
namelijk meer in gezeten. Strawberries en Heerhugowaard waren in de eerste helft gelijkwaardig en gaven elkaar weinig weg.
Middenvelder Finn van Leeuwen schoot drie keer een backhandschot op doel, maar de keeper redde alle pogingen. De aanvallen van de thuisploeg werden
voor het grootste deel opgezet
via de rechterkant van het veld,
maar zorgden niet voor veel gevaar. In de tweede helft speelde
Strawberries meer op de aanval en creëerde het veel doelpogingen. Vijf minuten na de rust
maakte de keeper van Heerhugowaard een sliding buiten de
cirkel waarbij hij de bal aan-

raakte. Na deze actie volgde een
strafcorner en werd de keeper
voor tien minuten het veld uitgestuurd. De strafcorner werd niet
benut en ook de man meer situatie leverde geen doelpunt op.
Een slotoffensief van Strawberries zorgde voor spannende momenten voor het doel van Heerhugowaard, maar de bal ging
er enkele keren op miraculeuze
wijze niet in. Zo eindigde het duel in een teleurstellende uitslag
voor de thuisploeg. Omdat alle
topploegen uit de vierde klasse
hebben gewonnen kan de achterstand op de koploper uitlopen naar zes punten. Volgende
week speelt Strawberries de inhaalwedstrijd uit tegen laagvlieger Muiderberg. Twee weken
geleden ging deze wedstrijd niet
door wegens hevige sneeuwval.
Strawberries is nu vijf wedstrijden ongeslagen. (Finn van Leeuwen)

Autobrand Bloemstraat
IJmuiden - Even naar de kapper met de auto kwam de bestuurder van deze auto duur te staan. Net na het parkeren vatte de auto
vlam en raakte daarbij behoorlijk beschadigd. De brandweer wist de
brand snel te blussen. (foto: Ko van Leeuwen)

Scharten in Velserbroek
Velserbroek, het eerste Scharttoernooi heeft onder leiding van
Hans Kors plaats gevonden in
het Polderhuis Velserbroek.
Wat is Scharten? Wel scharten is
schaken en darten tegelijk. In dit
geval met tweetallen, het team
van Rob en Martijn de Roode
bleek overslaanbaar, een jaar
lang mogen ze de wisselbeker in
hun bezit houden, het was een
ongekend succes en zeker voor
herhaling vatbaar. In de Kroongroep blijkt Peter de Roode onverslaanbaar en gaat met 5,5 uit
6 nog altijd alleen aan de leiding,
gevolgd door Ilias van der Lende en Martijn de Roode met 3 uit
4. Op de dinsdagavond in Groep
1 gaat Ouker de Jong nog altijd
met 10,5 uit 14 aan de leiding,

gevolgd door Rob de Roode met
8,5 uit 14 en Wim Gravemaker
met 8 uit 14. Op de vrijdagavond
senior/jeugd competitie gaat
Wim Gravemaker aan de leiding
met 9,5 uit 11, gevolgd door Gijbert de Bock met 8 uit 9 en WimLaurens Gravemaker met 8,5 uit
9! Aankomende zaterdag speelt
het eerste van Schaakclub Santpoort hun vierde bondswedstrijd
van het seizoen tegen de Uil 1 uit
Hillegom. De eerste drie bondswedstrijden werden met overmacht gewonnen, toch beloofd
het een spannende schaakmiddag te worden in het Polderhuis
in Velserbroek. Aanvang wedstrijd 12.00 uur. Toegang is gratis. Voor meer informatie: www.
schaakclubsantpoort.nl.

Motoragent
licht gewond

Auto over de kop
Santpoort-Zuid - Vrijdagmiddag even voor een uur is een auto op
de Brederoodseweg over de kop geslagen doordat per ongeluk een
stoeprand of boom werd geraakt. De gewonde chauffeur werd in
afwachting van de ambulance door omwonenden opgevangen. De
brandweer rukte met de tankautospuit uit om hulp te bieden. (foto:
Ko van Leeuwen)

VSV stroopt mouwen op

Velserbroek - Vooraf was duidelijk dat de wedstrijd tegen
DEM een sleutelwedstrijd zou
worden. Bij winst zou VSV over
DEM heengaan en bij verlies zou
de degradatiezone nadrukkelijk in beeld komen. In de voorbespreking werd er op gehamerd dat alle spelers tot op de
bodem zouden moeten gaan om
een eventueel gebrek aan kwaliteit te compenseren met overdosis aan inzet. VSV voldeed ruimschoots aan deze opdracht. Vanaf minuut één werd DEM vastgezet en vrijwel alle duels werden door de Velserbroekers winnend afgesloten. Een afgeslagen
vrije trap kwam voor de voeten
van Michiel Spaans die als een
volleerde spits de bal met links
aannam en met rechts de bal in
de bovenhoek hamerde.
VSV was los en DEM moest alle zeilen bij zetten. Tien minuten voor de pauze was het weer
raak.
Een vrije trap van Bob Schol die
door Robert Schippers werd omgezet in een doelpunt leek de
beslissing te zijn. Het werd echter nog mooier voor VSV: Remco Verschuren speelde zich vrij

op de achterlijn, gaf een voorzet op Floyd Hille die de bal simpel in het lege doel kon koppen.
VSV ging dus met een riante 3-0
voorsprong de rust in.
Na de rust beperkte VSV zich
tot het verdedigen van de voorsprong. Even leek het nog riskant te gaan worden toen DEM
een twijfelachtige strafschop te
nemen kreeg. Doelman Ebbeling
maakte zijn faam als ‘penaltykiller’ echter weer eens waar door
de strafschop te keren.
DEM raakte steeds meer gefrustreerd door hun eigen spel en
ging dit op de scheidsrechter af
reageren. Nadat de leidsman al
eens een keer de aanvoerder van
DEM bij zich geroepen had, ging
ook de zijlijn zich nog eens met
het gebeuren bemoeien.
De scheidsrechter stuurde hierop een lid van begeleiding van
DEM weg. Toen dat naar de zin
van de arbiter te lang duurde
zei hij: ,,Dan ga ik toch weg en
ik kom zeker niet terug.” Hiermee was de wedstrijd tien minuten voor tijd beëindigd en zal
DEM moeten afwachten wat de
tuchtcommissie voor hen in petto heeft.

Velsen-Noord - Een motoragent van de politie Kennemerland is vorige week donderdag
omstreeks 13.30 uur op de Velsertraverse licht gewond geraakt
als gevolg van een aanrijding
met een bestelbusje. De motoragent begeleidde een ambulance vanaf de Parallelweg die een
door een explosie in een woning zwaar gewonde vrouw vervoerde. De 26-jarige bestuurder van de bestelbus, afkomstig
uit Santpoort-Noord, kwam vanaf de A22 en wilde de kruising
oversteken richting de Velsertraverse. Hij heeft, mogelijk door
het slechte weer, de motoragent
die optische en geluidssignalen
voerde, niet gezien. De motorrijder kwam als gevolg van de aanrijding ten val en raakte licht gewond. De bestuurder van de bestelbus raakte niet gewond. Naar
de exacte toedracht van de aanrijding wordt een onderzoek ingesteld.

Aanrijding onder
invloed
IJmuiden - Een 46-jarige inwoner van IJmuiden raakte zaterdagavond rond 20.45 uur gewond toen hij in de Trompstraat
geschept werd door een 26-jarige automobilist uit IJmuiden. De
automobilist bleek onder invloed
van alcohol te rijden en is aangehouden. Na ademanalyse in
het politiebureau werd bij hem
een promillage van 1,14 geconstateerd. De man kreeg een proces-verbaal voor rijden onder invloed. De voetganger is met onbekende verwondingen naar een
ziekenhuis vervoerd. De politie
onderzoekt wat de exacte toedracht is geweest van de aanrijding.

Rijbewijs kwijt

IJmuiden - Politieagenten controleerden in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 04.15
uur een 43-jarige automobilist
uit IJmuiden in het Moerbergplantsoen. De man bleek flink
onder invloed van alcohol te rijden. Bij hem werd een promillage van 2, 39 gemeten. Dit is bijna
5 keer de wettelijk maximaal toegestane waarde. De man kreeg
een proces-verbaal voor rijden
onder invloed, daarnaast is zijn
rijbewijs ingevorderd.

Te hoge
vrachtwagen

Weer autobrandje
Velsen-Zuid - De auto van een dochter van een bewoner, die geparkeerd stond achter het huis aan de Parkweg in Velsen-Zuid, vloog
in de nacht van 3 op 4 december in brand. De brandweer hoefde niet
ver te rijden om de brand te blussen. (foto: Ko van Leeuwen)

Velsen-Zuid - De politie heeft
vorige week woensdag op de
A22 een 53-jarige Spaanse
vrachtwagenchauffeur aangehouden bij de Velsertunnel. De
man reed met een vrachtwagen
van 4.14 meter hoog. De boetes
van 450 en 332 euro kon hij direct betalen.
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Snoeien straatbomen
Velserbroek - Eind 2008/begin
2009 gaat Mense B.V. uit Heemstede, in opdracht van de gemeente Velsen, diverse straatbomen snoeien. Het gaat om onderhoudssnoeiwerk, om te zorgen dat de bomen tot goede volwassen bomen opgroeien. Ook
worden tijdens deze snoeiwerkzaamheden de zieke en/of dode takken verwijderd en wordt
gekeken of er voldoende doorrijhoogte is voor het verkeer. De
werkzaamheden worden zoveel
mogelijk via informatieborden
aangekondigd.
Eigenaren van auto’s worden
verzocht om de auto’s buiten het
aangegeven werkvak te plaatsen. De werkzaamheden zullen met zorg worden uitgevoerd,
maar enige overlast is helaas

niet te voorkomen.
Hiervoor wordt begrip gevraagd.
Het gaat om de volgende straten:
Anna Reijnvaanstraat, Annie Romeinstraat, Ans Rosendahlstraat,
Banenkamp, Boterkamp, Dammersboog, De Kamp, De Weid,
Elisabeth Vijlbriefstraat, Gerstland, Grote Buitendijk, Hannie
Schaftstraat, Hartkamp, Haverland, Hélène Mercierstraat, Kamerkamp, Kampenskampje, Kerkenmaaijerskamp tegenover nr.
47, Kerkenmaaijerskamp tegenover nr 2 – 6, Kerkenmaaijerskamp, Kluut, Kromme Weid, Langemaad, Lepelaar, Lockerskamp,
Marga Klompéstraat, Marie Jungiusstraat, Mina Krusemanstraat,
Ossenland, Regenwulp, Regenwulp, Roosje Vosstraat, Schapenland, Sluisweid.

Kerstmarkt in
Huis ter Hagen

Gewonde bij aanrijding
IJmuiden - Zaterdagavond rond
22.40 uur ontstond op de Orionweg een aanrijding tussen twee
auto’s, bestuurd door een 48-jarige man uit de gemeente Velsen
en een 23-jarige vrouw uit Lelystad.
De vrouw klaagde over nekklachten en is ter plekke bekeken door ambulancepersoneel.

Zij hoefde niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. De politie constateerde dat de vrouw
onder invloed van alcohol had
gereden. Bij haar werd een promillage van 1,38 geconstateerd,
waarna haar rijbewijs is ingevorderd. Daarnaast kreeg de vrouw
een proces-verbaal. (foto: Ko van
Leeuwen)

Aangereden fietser(s) zoek
Haarlem-Noord - Oplettende politieagenten zagen vorige
week dinsdagavond rond 20.00
uur dat een automobilist tegen
een of meerdere fietsers aanreed op de kruising Rijksstraat-

weg en Soendaplein en daarna
doorreed.
De man reed zonder verlichting. Op de Zaanenlaan hebben
de agenten de auto tot stilstand
gebracht. De man vluchtte uit

Auto in brand
aan de Herculesstraat
IJmuiden - Velsen werd deze week geteisterd door diverse autobrandjes. Aan de Herculesstraat vloog vrijdagavond 5 december om
kwart over zes een geparkeerd staande auto in brand. De brand ontstond in het motorcompartiment. De brandweer rukte met de tankautospuit uit om de brand deskundig te blussen. (foto: Ko van Leeuwen)

Raadhuis voor de Kunst
krijgt vijf jaar zekerheid
Velsen - Op maandag 15 december worden een vijfjarige
huurovereenkomst én een gemeentelijke
kunstuitleen-beheersovereenkomst
ondertekend tussen de gemeente Velsen
en de Stichting ‘s-Gravenlust.
Namens de gemeente Velsen
ondertekenen wethouder Karel
Ockeloen (fFnanciën) en wethouder Margo Bokking (Cultuur). Namens het bestuur van
de Stichting
’s Gravenlust ondertekenen Petra Meskers en Ron Oudhuis.
De ondertekening vindt plaats in
aanwezigheid van de overige bestuursleden Adriaan Koopmans,
Cor Riksen en Tom Plat (afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling
Gemeente Velsen).
Door het ondertekenen van de
overeenkomsten wordt zekerheid geboden aan de atelierhouders, de beeldend kunstenaars
en de leden van het Kunstenaars
Collectief Velsen.

Het pand Torenstraat 7 wordt
van de gemeente gehuurd door
de Stichting
‘s-Gravenlust om betaalbare atelierruimten voor beeldend kunstenaars beschikbaar te stellen.
In de gemeenschappelijke ruimtes is vrij toegankelijke expositieruimte beschikbaar.
De exposities worden onder andere georganiseerd door het
Kunstenaars Collectief Velsen
maar ook op initiatief van de in
het pand aanwezige atelierhouders. Naast moderne actuele
kunst worden er ook specifiek
voor Velsenaren interessante
thema-exposities gehouden zoals ‘Velsens Aardewerk’ en ‘Velser tunnel 50 jaar’.
Velsenaren en niet-Velsenaren
worden van harte uitgenodigd
om eens binnen te lopen bij het
Raadhuis voor de Kunst. Meer
informatie is te vinden op www.
raadhuisvoordekunst.nl of telefonisch 0255-518051.

Driehuis - Op woensdag 17 december is het weer zover: dan
houdt Huis ter Hagen haar jaarlijkse kerstmarkt. Ook dit jaar
weer met talrijke kraampjes waar
van alles gekocht kan worden.
Denk hierbij aan kerstcadeautjes, kerststukjes, kerstkransjes en kerstchocolaatjes, of een
mooie lippenstift in kerstkleur en
diverse wenskaarten.
Tevens staan er kramen voor het
goede doel, waaronder het Rode
Kruis, de Wereldwinkel en Stichting Bartimeus. Ook de Meergroep staat er met een kraam
met zelfgemaakte producten.
Verder is het genieten van ouderwetse koek en zopie, erwtensoep en gluhwein. De kerstmarkt is van 10.00 tot 16.00 uur.
Huis ter Hagen is gelegen aan de
Lodewijk van Deyssellaan 254 in
Driehuis.
zijn auto en liet de auto met een
draaiende motor achter.
Een zoekaktie in de buurt leverde op dat moment niets op. De
auto is voorlopig in beslag genomen. De verdachte is vermoedelijk een 40-jarige Haarlemmer
die een rijontzegging heeft.
De politie wil graag in contact komen met de getroffen
fietser(s) aangezien zij al waren
weggefietst. Zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie in Haarlem, telefoonnummer
0900-8844 (lokaal tarief).

Aanhouding
leidt tot onrust
in Haarlem

Kerstensembles bij
Brassband Felison
Velsen-Noord - Nu een ieder
weer in de kerstsfeer begint te
komen, Zijn de kerstensembles
van Felison Brass uit VelsenNoord ook weer te vinden op tal
van plaatsen binnen en buiten
de regio. Geheel in Charles Dickens stijl treden zij op, bij kerstmarkten, tuinncentra en winkelcentra met de welbekende kerstliederen uiteraard alleen op koperinstrumenten begeleid met
gering slagwerk. Felison Brass
heeft zijn eerste optreden gehad afgelopen zondag in Haarlem, waar de jaarlijkse Anton
Piek dag werd gehouden rond
de grote of St. Bavo kerk waar
vele duizenden bezoekers op af
waren gekomen. Vele figuranten
uit de jaren van Charles Dickens
rond 1800, liepen door de oude straten van Haarlem, waar in

een ver verleden Anton Piek zijn
bekende tekening maakte. Felison Brass paste ook in dit fantastische plaatje, en verzorgde
er een prima optreden met hun
Kerstensemble. Zij zijn in de gemeente in december nog te zien
op 13 december voor aanvang
van de kerst kienavond van deze
vereniging in dienstencentrum
Watervliet in Velsen-Noord wat
om 19.30 begint. En op 19 december van 19.00 tot 20.30 bij de
wensboom in de broekpolder (bij
de rotonde gelegen aan het tunneltje richting Laan der Nederlanden). Op zondag 14 december is de brassband in de Grote of St. Bavo kerk op de Grote
Markt in Haarlem te zien. Daar
zal een kerstsamenzang plaats
vinden in samenwerking met
zang van Kerkkoor Obelisk.

Haarlem - Politiemensen stelden in de nacht van zaterdag
op zondag, na een melding dat
er gevochten zou worden in de
Kleine Houtstraat, direct een onderzoek in.
Toen de politiemensen ter plaatse kwamen, werden ze vrijwel
direct agressief benaderd door
een groepje van zes mannen.
Hierdoor ontstond een vechtpartij, waarbij door een van de politiemensen pepperspray werd
gebruikt.
Eén van de belagers, een 20jarige jongeman uit Zwaanshoek, gooide een fiets richting
de agenten, deze miste door tussenkomst van een oplettende
portier doel.
De jongeman uit Zwaanshoek werd aangehouden, waarna meerdere mensen zich met
de aanhouding wilden bemoeien. In de straat zorgden uiteindelijk zo’n 100 mensen voor een
agressieve situatie. Met behulp
van meerdere politie-eenheden, die hun wapenstok moesten trekken, enkele agenten te
paard en een hondengeleider is
deze groep verdeeld, waardoor
de rust werd hersteld.
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Spaarnestad Photo
sluit Cultuurjaar af
Haarlem - In december sluit
Spaarnestad Photo het themajaar Haarlem Cultuur 2008 af met
twee bijzondere tentoonstellingen. Van 4 tot en met 24 december 2008 is in de Refter, de tentoonstellingszaal van het Stadhuis van Haarlem, de expositie
GEKOZEN te zien. Foto’s uit het
archief van Spaarnestad Photo
uitgekozen door bekende Haarlemmers, onder wie Burgemeester & Wethouders van Haarlem, Boudewijn de Groot, Renate Dorrestein en Erik van Muiswinkel.
De Refter is geopend op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur
en is gratis toegankelijk.

Tussen 7 december en 18 januari
presenteert daarnaast Galerie 37
Spaarnestad de indrukwekkende
tentoonstelling ICOON, met historisch fotomateriaal en hedendaagse kunst rondom de thematiek van vijf decennia World
Press Photo.
Galerie 37 Spaarnestad, Groot
Heiligland 37, is gratis toegankelijk en geopend van donderdag
tot en met zondag tussen 12.00
en 17.00 uur.
Beide tentoonstellingen worden
georganiseerd in het kader van
Haarlem Cultuurjaar 2008 en zijn
tot stand gekomen met steun
van de Gemeente Haarlem.

Tweede voorronde
Rob Acda Award
Haarlem - Vrijdag 12 december zal de tweede lichting bands
gaan strijden in Patronaat om de
felbegeerde Rob Acda Award.
De zes bands die het tegen elkaar zullen gaan opnemen zijn:
Pound, Ember, The Wrong Jeremies, The Applejacks, B.Flying
and da Marvelicious Band en
Festin. De zaal gaat open om
19.30 uur en de eerste band be-

gint met spelen om 20.00 uur.
Kaarten kosten 5 euro en zijn nu
al verkrijgbaar bij de kassa van
Patronaat. Daarnaast zijn kaarten te koop via de website van
Patronaat (Paylogic) en alle Primera winkels in Nederland. De
Rob Acda Award is een initiatief van en wordt jaarlijks georganiseerd door Poppodium Patronaat.

Kerstmis in de Kathedraal
Haarlem - De koren van de Kathedrale Basiliek St. Bavo geven
ook dit jaar weer het traditionele kerstconcert in de sfeervol
verlichte Kathedrale Basiliek aan
de Leidsevaart in Haarlem. Op
zondag 14 december brengen
zij een gevarieerd programma
met bekende en minder bekende
kerstliederen als warme aanvulling in deze donkere adventstijd.
Ook is er dit jaar weer op veler
verzoek de samenzang met het
Kathedrale Koor. De koren staan
onder leiding van de dirigenten
Gilles Michels en Fons Ziekman.
De muzikale begeleiding van het
concert is in handen van organist Albert-Jan Roelofs met me-

Politie zoekt
tasjesrovers

dewerking van een koperensemble.
Het concert begint om 15.30 uur
(deur open om 15.00). Kaarten à
10 euro (CJP/65+/KFed 7,50) zijn
verkrijgbaar bij de ingang van de
Kathedraal.
Naast bekende kerstliederen
als ‘Hodie Cristus natus est’ en
‘Nu zijt wellekome’, zal het concert worden afgesloten met de
bijzondere uitvoering van ‘Four
Songs of the Nativity’ van Howard Blake. Deze vier liederen
zijn gebaseerd op laat middeleeuwse gedichten, waarmee het
Groot Kathedrale Koor, samen
met de koperblazers het concert
feestelijk zal afsluiten.

Open Dagen Kreatief Atelier
en Artotheek Meesterwerk
Haarlem - Na een zware periode van onzekerheid ten tijde van
het faillissement van de Stichting
Roads, houden twee Roadsprojecten nu op 16 en 17 december
open huis. Het Kreatief Atelier en
Artotheek Roads’ Meesterwerk
zetten daarbij hun beste beentje voor met exposities, een creatieve markt en diverse demonstraties.
Het Kreatief Atelier en Artotheek
Meesterwerk zijn twee Haarlemse projecten van de Stichting
Roads, die op het gebied van
dagbesteding, scholing, werk en
huisvesting een plek biedt voor
zo’n 4500 cliënten, waarvan ruim
1000 in de regio Haarlem.
Toen Roads in april 2008 failliet
ging, was iedereen bang dat de
projecten zouden worden gesloten en de mensen op straat zouden komen te staan. Tot grote
opluchting werden de projecten
van het zuidelijk deel van Roads
uiteindelijk overgenomen door
de Stichting Buitenamstel Geestgronden (SBG).
Ruim een half jaar na het faillissement blijkt hoe goed de Roadsprojecten zijn blijven draaien. Dit
omdat alle betrokkenen zich
goed bewust zijn van hoe waardevol en zelfs onmisbaar dit voor
deelnemers en cliënten is. Het
Kreatief Atelier en Artotheek
Meesterwerk brengen dit nu onder de aandacht door middel van
deze twee open dagen.
Deze vinden plaats op 16 en 17
december van 11.00 tot 16.00

uur. In het Kreatief Atelier is dan
de expositie ‘Goed Gekruid’ te
zien, er is een creatieve markt, en
er zijn demonstraties van diverse
creatieve technieken. Bovendien
is er muziek, hapjes en drankjes
en een vertoning van de nieuwe
PR-film.
In Artotheek Roads’ Meesterwerk is de expositie ‘Het Diner’
te bezichtigen, samengesteld uit
werk van deelnemers van het
Atelier en de fotografen van de
artotheek. Deze expositie zal nog
tot 1 januari 2009 duren.
Het Kreatief Atelier richt zich met
name op mensen met een achtergrond in de GGZ (Geestelijke
Gezondheidszorg) en biedt voor
hen een inloop-atelier, diverse
creatieve cursussen, zoals tekenen, schilderen, beeldhouwen,
ruimtelijke vorming, maar bijvoorbeeld ook een cursus kunstgeschiedenis.
De artotheek Roads’ Meesterwerk verhuurt en verkoopt
kunstwerken van mensen die
eveneens een GGZ-achtergrond
hebben. Ook worden er regelmatig exposities en andere activiteiten georganiseerd. De artotheek heeft een bestand van ca.
200 kunstenaars en meer dan
1000 kunstwerken.
Het Kreatief Atelier en de Artotheek Roads’ Meesterwerk zijn
gehuisvest in een zijvleugels van
museum Het Dolhuys aan de
Schotersingel 2, 2021 GE Haarlem.

Haarlem-Noord - Op woensdagavond 3 december omstreeks
20.05 uur is een 18-jarige vrouw
uit Velserbroek in een bushokje
op het busstation voor het Kennemergasthuis, locatie HaarlemNoord, beroofd van haar tas. Het
slachtoffer werd door twee jongens met een groot mes bedreigd en ze hebben de tas uit
haar handen getrokken. Ze zijn
weggerend in de richting van de
Rijksstraatweg. Het gaat om twee
Marokkaanse jongens van ongeveer 18 jaar. De één van een stuk
groter dan de ander. De kleinste
droeg witte sportschoenen, een
zwarte baseballcap en een witte
capuchon. De langste verdachte droeg ook witte sportschoenen en een donkere cap. De verdachten hebben kort voor de beroving op de lange bank voor de
entree van het Kennemer Gasthuis gezeten. De weggenomen
tas is een zwarte, kunstleren tas
met een versierd hengsel en koperkleurige ritssluitingen. Mogelijke getuigen van de beroving worden verzocht contact op
te nemen met de politie in Haarlem, tel. 0900-8844.

Veel drankrijders
Haarlem - De politie heeft afgelopen weekend 18 drankrijders
aangehouden in Haarlem, IJmuiden, Santpoort-Noord, Driehuis,
Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk,
Heemstede, Hoofddorp en Vogelenzang. Vijf drankrijders bleken
zo ernstig onder invloed van alcohol, dat de politie direct hun
rijbewijs invorderde. Tegen alle
drankrijders werd proces verbaal
opgemaakt.

Getuige(n)
gezocht

Haarlem - Dinsdag omstreeks
08.15 uur vond in een woning
aan de Amsterdamsestraat een
beroving plaats. De politie is op
zoek naar de man die bij de woning aanbelde en om een glas
water vroeg. Toen hij binnen was
gaf hij de 63-jarige bewoner een
harde duw, waardoor de bewoner viel. Vervolgens pakte hij een
portemonnee en een mobiele telefoon en verdween. De bewoner
liep nog achter de dief aan, die
verdween in de richting van de
Beresteynstraat, maar verloor
hem daar uit het oog.
De politie is op zoek naar de
man met het volgende signalement:ongeveer 20 à 25 jaar
oud, mediterraan uiterlijk, spitse neus, zwart krullend haar (in
een staartje) tot over de schouders, creme kleurige, driekwart
lange jas, donkere broek, gymschoenen.
Hebt u iets gezien of herkent u
dit signalement dan kunt u bellen met de politie, 0900-8844
(lokaal tarief).
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Werving gemeentesecretaris
Velsen m/v
Op dit moment loopt de
wervingsprocedure voor de
gemeentesecretaris van Velsen.
In eerste instantie is aan een
wervingsbureau opdracht
verstrekt een aantal kandidaten
te selecteren. Onder de door dit
bureau geselecteerde kandidaten
waren geen geschikte vrouwelijke
gegadigden.

Fotograaf: Ko van Leeuwen
V.l.n.r. Peter Lugtenberg, John Grifﬁoen (beiden eigenaren van Aloha) en wethouder
Annette Baerveldt.

Strandpaviljoen Aloha
gehele jaar open
Op donderdag 4 december heeft
wethouder Annette Baerveldt
(toerisme) de eigenaren van Aloha,
John Grifﬁoen en Peter Lugtenberg,
hartelijk gefeliciteerd met hun jaarrondvergunning. Onder het genot van
een mok warme chocolademelk en
staande voor een kerstboom met op de
achtergrond een strand met sneeuw
overhandigde zij een kunstwerk van het
baken van de pier, ook om de verbinding
met de rest van de gemeente Velsen
duidelijk te maken.
De gemeente Velsen is één van de
eerste gemeenten die snel heeft
ingespeeld op het nieuwe streekplan
van de provincie waarin zones zijn
opgenomen voor jaarrondexploitatie op
het strand. In het onlangs vastgestelde
bestemmingsplan van de gemeente
Velsen was de mogelijkheid voor
jaarrondexploitatie opgenomen als
vrijstellingsbevoegdheid. Na vaststelling
van het plan is direct de procedure voor
vrijstelling voor Aloha opgestart.
Met een jaarrond vergunning kan het
paviljoen het hele jaar op het strand
blijven staan en alle seizoenen voor het

publiek geopend zijn. Op dit moment is
Aloha in de wintermaanden van vrijdag
tot/met zondag geopend. Wethouder
Annette Baerveldt gaf aan dat de
gemeente Velsen blij is dat dit in ieder
geval al is binnengehaald. De gemeente
en de ondernemers hebben wel de wens
dat het paviljoen in de toekomst meer
dagen open zal zijn. Het is een nieuwe
situatie die eerst nog aangekeken moet
worden. Ook is het nog onvoldoende
bekend bij een groot publiek dat
paviljoens in de wintermaanden ook
open kunnen zijn. Dat is het nadeel als
een van de “pionieren” van jaarrondexploitatie. Als steeds meer mensen het
paviljoen in de wintermaanden weten te
vinden dan zal het eenvoudiger zijn om
meer dagen open te gaan.
In Velsen zijn van oudsher al vijf
paviljoens het hele jaar door geopend
op het strand van IJmuiden aan Zee en
IJmuiderslag. Met de toevoeging van
paviljoen Aloha is er nu ook in VelsenNoord het hele jaar door een voorziening
op het strand. In het bestemmingsplan
staat voor de andere twee paviljoens ook
de mogelijkheid opgenomen om jaarrond
te exploiteren.

Gewijzigde openingstijden Stadhuis
In verband met de feestdagen zijn de openingstijden van het
stadhuis Velsen gewijzigd:
Donderdag 18 december 2008: sluiting stadhuis om 15.00 uur.
Er is wel een avondopenstelling.
Woensdag 24 december 2008: sluiting stadhuis om 16.00 uur
Donderdag 25 december 2008 (1e Kerstdag): stadhuis gesloten
Vrijdag 26 december 2008 (2e Kerstdag): stadhuis gesloten
Woensdag 31 december 2008: sluiting stadhuis om 12.00 uur
Donderdag 1 januari 2009 (Nieuwjaarsdag): stadhuis gesloten
Vrijdag 2 januari 2009: stadhuis gesloten
Maandag 5 januari 2009: stadhuis geopend vanaf 10.00 uur

Toen bleek dat het hiervoor bedoelde
wervingsbureau geen geschikte
vrouwelijke kandidaten kon leveren is
besloten een ander wervingsbureau
te verzoeken om een hernieuwde
selectie te maken.
Het is de bedoeling dat de gemeente
op basis van een groter aantal
kandidaten, zowel mannen als
vrouwen, een selectie kan maken.
Hierbij geldt als eerste criterium dat
degene die het meest voor de functie
geschikt is, in aanmerking komt. Als
bij gelijke geschiktheid de keuze moet

worden gemaakt tussen een man of
een vrouw dan gaat de voorkeur uit
naar een vrouw.
Reden hiervoor: de gemeente vindt
het belangrijk dat het management
divers van samenstelling is. Hierbij
kijkt de gemeente ook naar artikel 5,
lid 1, van de Wet Gelijke Behandeling
mannen en vrouwen. In dit artikel
staat dat het zelfs is toegestaan om
uitsluitend vrouwen te werven als de
situatie zich voordoet dat vrouwen in
bepaalde functies getalsmatig in een
nadelige positie verkeren.
De gemeente interpreteert het
wetsartikel zodanig dat op haar,
als werkgever, een bijzondere
verplichting rust om tot een divers
samengesteld management te
komen.
Tenslotte:
Velsen kent 24 managementfuncties.
Hiervan worden 20 functies ingevuld
door een man, 2 door een vrouw.
Daarnaast zijn er 2 vacatures.

Geen vuurwerk op schoolpleinen
Tijdens de jaarwisseling 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 Algemene

Plaatselijk Verordening biedt. De politie
zal optreden tegen degenen die dit verbod
overtreedt. Er kan een hechtenis van ten
hoogste 3 maanden of een geldboete van
maximaal € 3.700,- worden opgelegd.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Voor het persoonlijk uitwisselen van alle goede wensen nodigt
het gemeentebestuur u hierbij van harte uit voor de jaarlijkse
nieuwjaarsbijeenkomst. Deze wordt gehouden op maandagavond 5 januari
2009 vanaf 20.00 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis te IJmuiden.
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Voortgangsbericht ‘Frisse Wind in
Velsen Noord, december 2008
Vanuit het gemeentehuis
In juni 2008 heeft de gemeenteraad de projectopdracht Frisse Wind
vastgesteld. In deze opdracht wordt beschreven hoe de gemeente samen
met de bewoners, het wijkplatform, de corporaties, de instellingen en
bedrijven de verbetering van de wijk Velsen-Noord aan wil pakken. Voor
deze aanpak is veel geld nodig: naast de gemeente zullen alle betrokken
partners een steentje bij moeten dragen. Mede dankzij de subsidie van
in totaal 3 miljoen euro voor 2008 en 2009 die de provincie in augustus
2008 ter beschikking heeft gesteld, hebben we het project Frisse Wind
een flinke stap voorwaarts kunnen geven. In dit voortgangsbericht wil ik
graag verslag uitbrengen over de vorderingen die we gemaakt hebben.
Ook al staan we nog maar aan het begin, toch ben ik blij dat we met alle
betrokkenen de zaak in beweging hebben gekregen. We hebben niet
alleen hard gewerkt aan visies en planningen, maar ook concrete zaken
uitgewerkt en gerealiseerd.
Met vriendelijke groet,
AnneMieke Korf, Projectwethouder Velsen-Noord
Geelvinckstraat
Nadat in augustus 2007 is begonnen met
de nieuwbouw aan de Geelvinckstraat
werd begin september 2008 de eerste
sleutel van een splinternieuwe woning
overhandigd door wethouder AnneMieke
Korf van Velsen. De wethouder
onthulde ook een herinneringssteen.
Opdrachtgevers zijn Bouwfonds en
woningbouwvereniging Eigen Haard. In
de eerste fase komen 17 appartementen
en 15 eengezinswoningen. De familie
Fornell-Munoz mocht als eerste
een nieuwe woning betrekken, op
Geelvinckstraat nummer 7. Het echtpaar
komt niet uit een wisselwoning,
maar woont al 40 jaar aan de
Ladderbeekstraat.

Overigens is de verkoop van
de nieuwbouwwoningen aan de
Ladderbeekstraat van start gegaan. Hier
komen in totaal 34 eengezinswoningen.
Stratingplantsoen
Op woensdagavond 29 oktober
zijn ongeveer 25 omwonenden en
belangstellenden naar De Mel in Velsen
Noord gekomen om te praten over de
uitgangspunten en wensen voor de
herinrichting van het Stratingplantsoen.
Na een korte presentatie was er
tijd om met vertegenwoordigers
van de gemeente en met elkaar te
praten over zaken in en rondom het
Stratingplantsoen. De discussie ging
onder andere over de aanwezigheid

van een voetbalkooi en zorg daarover
wat betreft overlast voor omwonenden.
Hierbij kon de eveneens aanwezige
wijkagente een zinvolle bijdrage leveren
in het gesprek. De groene uitstraling
en de mooie, volwassen bomen zijn
naar voren gekomen en genoemd als
waardevol en belangrijk om te behouden.
Hierna was er gelegenheid om 1 op1
met elkaar en met de gemeentelijke
vertegenwoordigers verder te praten.
Jeugdige creativiteit
Een bijzonder onderdeel op deze avond
was de tentoonstelling van de vele
prachtige tekeningen en zelfgemaakte
modellen van de leerlingen van groep
5 t/m 8 van de basisschool De Triangel.
Het enthousiasme en de creativiteit over
de speelplekken in het Stratingplantsoen
waren daarin heel duidelijk af te lezen.
Nadat alle wensen en ideeën zijn
geïnventariseerd wordt bekeken welke
en op wat voor manier deze verwerkt
kunnen worden in het ontwerp voor het
plantsoen en de speelplekken. Naar
verwachting is het eerste schetsontwerp
voor het einde van het jaar klaar en
kan het gepresenteerd worden aan de
buurtbewoners en belangstellenden
(zie elders op de infopagina). De laatste
aanplant van de groenvoorzieningen
staat gepland voor het najaar 2009.
Streven is om in ieder geval de
speelplekken voor de zomer van 2009
gerealiseerd te hebben.
Onderzoek naar realisatie
Multifunctionele accommodatie
De gemeente is bezig om te kijken of
het mogelijk is een Multifunctionele
accommodatie (MFA) in Velsen Noord
te realiseren. Het gaat hierbij om de
dienstverlening van alle instellingen
(onderwijs, zorg, sport, recreatie en
cultuur) zo goed mogelijk af te stemmen
op de behoefte van de bewoners in
Velsen Noord. Woningbouwcorporaties
en welzijnsorganisaties spelen hierin een

belangrijke rol. Het onderzoek naar nut
en noodzaak van een MFA in VelsenNoord wordt deze maand (december
2008) afgerond. Als de gemeenteraad
instemt met de conclusies uit dit
onderzoek zullen we in 2009 de plannen
voor een MFA nader uitwerken met alle
betrokkenen.
Visie op Velsen-Noord
In de afgelopen jaren zijn reeds veel
onderzoeken uitgevoerd en veel visies
voor Velsen-Noord op papier gezet.
De meest recente en nog vigerende
raadsbesluiten zijn te vinden in het
Wijkontwikkelingsplan Velsen-Noord
(2003), de Prestatieafspraken (2005
en 2007) en de Structuurvisie Velsen
2015 (2005). De gemeente heeft een
lijst van deze raadsbesluiten gemaakt
met een overzichtskaart waarop in
één oogopslag te zien is wat al deze
raadsbesluiten inhouden en wanneer het
één en ander gerealiseerd wordt. Deze
lijst met overzichtskaart willen wij met
de corporaties bespreken en nadien met
de bewoners van Velsen Noord. Deze
herijkte visie zal de kapstok vormen voor
de overeenkomsten die de gemeente en
de corporaties willen gaan sluiten. De
herijkte visie voor Velsen-Noord zal in
het eerste kwartaal van 2009 afgerond
worden.

Gildenspoor
Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar
de haalbaarheid van de verplaatsing
van het Gildenspoor. Het gaat o.a.
om het in beeld brengen van de
financiële haalbaarheid, hierbij kan
gedacht worden aan opbrengsten uit
herontwikkelingslocaties in Velsen
Noord, bijdragen van de gemeente, de
provincie, het rijk en de corporaties.
Uiteraard is medewerking van Corus
essentieel bij de eventuele verplaatsing
in de toekomst. Zolang het spoor nog
niet verplaatst is, willen Corus en wij
als gemeente er aan alles aan doen
om de (sociale) veiligheid zo goed
mogelijk te waarborgen. Om die reden
heeft de burgemeester op 8 oktober jl.
aan het wijkplatform voorgesteld om
het tunneltje onder het Gildenspoor ter
hoogte van de Melklaan dicht te zetten.
Binnenkort wordt hierover een voorstel
ter besluitvorming voorgelegd aan het
college.

De Schouw
Voor de locatie ‘de Schouw’ is de
gemeente een kader voor de inrichting
van dit stuk grond aan het voorbereiden.
Het concept hiervoor zal eind 2008
gepresenteerd kunnen worden,
waarna de formele besluitvorming kan
plaatsvinden. Na vaststelling van dit
kader kan de eigenaar in overleg met de
gemeente starten met de planvorming
voor de nieuwe bebouwing.
De Grote Hout (Distriport Ymond)
Voor het gebruik van het kadeterrein
van de Grote Hout is een openbare
aanbesteding (tender) in voorbereiding.
Voor het toekomstig gebruik van het
kadeterrein zijn wij bezig met het
opstellen van randvoorwaarden waar
kandidaten zich aan moeten houden
als zij mee willen dingen. Belangrijkste
criteria zijn de leefbaarheid in de
omgeving van de kade en de versterking
van de (regionale) economische functie.
Op dit moment vindt er overleg plaats
met de provincie Noord-Holland om deze
criteria zo helder mogelijk te formuleren.
De volgende stap is dat de openbare
aanbesteding gepubliceerd kan worden
en dat kandidaten door het formuleren
van hun plannen hun belangstelling
kenbaar kunnen maken. Uiteindelijk
zal het college de ingebrachte plannen
toetsen aan de criteria en besluiten
welke kandidaat het meest geschikt is
om het kadeterrein voor een periode van
ca. 25 jaar te gebruiken. De verwachting
is dat de inschrijving nog dit jaar kan
starten.

Tot slot
Het mag duidelijk zijn dat door alle
betrokkenen hard gewerkt wordt aan
de uitwerking en realisatie van de
verschillende onderdelen van het
project Frisse Wind. Het is en blijft
een uitdagend en inspirerend project
waarvoor ieders betrokkenheid van
essentieel belang is voor het slagen.
Om die betrokkenheid in het project
vast te houden zullen wij naast u alle
bewoners, bedrijven en instellingen
actief blijven informeren. Het volgende
voortgangsbericht staat gepland voor het
eerste kwartaal 2009.
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Snoeien straatbomen
Eind 2008/begin 2009 gaat Mense
B.V. uit Heemstede, in opdracht
van de gemeente Velsen, diverse
straatbomen snoeien. Het gaat om
onderhoudssnoeiwerk, om te zorgen
dat de bomen tot goede volwassen
bomen opgroeien. Ook worden
tijdens deze snoeiwerkzaamheden
de zieke en/of dode takken
verwijderd en wordt gekeken of er
voldoende doorrijhoogte is voor
het verkeer. De werkzaamheden
worden zoveel mogelijk via
informatieborden aangekondigd. Wij
vragen u om de auto’s buiten het
aangegeven werkvak te plaatsen.
De werkzaamheden zullen met zorg
worden uitgevoerd, maar enige
overlast is helaas niet te voorkomen.
Hiervoor vragen wij uw begrip.

Het gaat om de volgende
straten:
Anna Reijnvaanstraat, Annie
Romeinstraat, Ans Rosendahlstraat,
Banenkamp, Boterkamp,
Dammersboog, De Kamp, De
Weid, Elisabeth Vijlbriefstraat,
Gerstland, Grote Buitendijk,
Hannie Schaftstraat, Hartkamp,
Haverland, Hélène Mercierstraat,
Kamerkamp, Kampenskampje,
Kerkenmaaijerskamp tegenover nr.
47, Kerkenmaaijerskamp tegenover
nr 2-6, Kerkenmaaijerskamp,
Kluut, Kromme Weid, Langemaad,
Lepelaar, Lockerskamp, Marga
Klompéstraat, Marie Jungiusstraat,
Mina Krusemanstraat, Ossenland,
Regenwulp, Roosje Vosstraat,
Schapenland, Sluisweid.

Brandpreventietips
voor gebouwen
Het probleem van brandstichting en
vandalisme in of aan gebouwen, die niet
bewoond worden, zoals scholen, is een
serieuze zaak.
Het merendeel van deze schades zijn
gelegenheidsschades, dat wil zeggen
dat de vaak jonge daders niet alle
consequenties overzien.
De statistieken tonen, dat de kans op
schade tijdens de kerstvakantie veel
groter is dan in de rest van het jaar.
Denk hierbij vooral aan brandstichting, al
dan niet door vuurwerk.
Met deze tien eenvoudig te realiseren
maatregelen kunt u het preventieniveau
aanmerkelijk verbeteren!
1. Ruim 50% van de buitenbranden
ontstaan in een afvalcontainer.
Daarom wordt dringend geadviseerd
geen (afval)containers te plaatsen
tegen de buitengevel in verband met
brandstichting. Verreweg de beste
oplossing is om afvalcontainers in de
vakantieperiode in een afgesloten
ruimte te plaatsen. Mocht dit niet
mogelijk zijn plaats ze dan minimaal
10 meter uit de gevel. Beveilig de
(afval)containers met een ketting
tegen verplaatsing, en sluit ze af met
een slot.
2. Verwijder alle andere brandbare
buitenopslag om de gebouwen
(papiercontainers) ruim voor de
kerstvakantie / jaarwisseling.
3. Controleer of uw inpandige
brievenbus brandveilig (metaal)
is uitgevoerd. Is dit niet het geval
blokkeer dan de klep van de
brievenbus tijdens de kerstvakantie.
4. Sluit alle ramen, bovenlichten en

deuren goed om vuurwerkschade
zoveel mogelijk te voorkomen. Maak
iemand verantwoordelijk voor een
sluitronde!
5. Zorg dat de inbraakdetectoren in
het gebouw vrij “zicht” hebben zodat
de installatie indringers direct kan
signaleren. Let met name op of de
kerstversiering de detectoren niet
blokkeert!
6. Zorg dat de buitenverlichting en de
eventuele terreinverlichting goed
functioneert om de zichtbaarheid
van ongewenste bezoekers te
vergroten. De verlichting ‘s nachts
niet uitschakelen door middel van een
tijdklok.
7 Sluit eventuele hekwerken goed
af om ongewenste bezoekers/
(brom)ﬁetsen te weren.
8. Maak voor de vakantietijd goede
afspraken over het beheer,
alarmopvolging, toezicht en
melden van incidenten met de
buurt, wijkagent en gebruikers van
het gebouw, zoals bijvoorbeeld
leerkrachten.
9 Repareer zichtbare (brand)schade.
Aanwezige schade kan een impuls
geven aan vandalen om het nog een
keer te proberen.
10 Losse (brandbare) bouwmaterialen
van een bouwplaats direct in
de nabijheid van het gebouw
verwijderen. Wanneer dat niet
mogelijk is sla dan het bouwmateriaal
op achter een hoog (minimaal 1,8
meter hoog met overklimbeveiliging)
en degelijk afgesloten hekwerk.
Spreek de aannemer aan op zijn
verantwoording.
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Presentatie schetsontwerp
Stratingplantsoen
Op 29 oktober 2008 is er een
informatiebijeenkomst geweest waar
met omwonenden gesproken is over de
uitgangspunten voor het ontwerp van het
Stratingplantsoen en de daarin gelegen
speelplekken. Op deze avond waren ook
de vele tekeningen van de leerlingen van
de Triangel te bewonderen waarin ze
hun wensen voor de speelplekken naar
voren brachten.
De afgelopen weken
is er gewerkt aan een
schetsontwerp waarin we
zover dat mogelijk was de
wensen en opmerkingen
van 29 oktober 2008
hebben meegenomen. De
wensen van de leerlingen
van De Triangel en de
tieners hebben hierin een
belangrijke rol gespeeld.
Het schetsontwerp willen
we graag met omwonenden
en belangstellenden
bespreken op
dinsdagmiddag 16
december 2008 van 16.00
tot 18.00 in buurthuis De
Mel in Velsen Noord. We

kiezen voor een middagbijeenkomst om
ook kinderen de gelegenheid te geven
het schetsontwerp te bekijken.
De informatiebijeenkomst begint met
een korte presentatie waarna er ruimte
is om te reageren en vragen te stellen.
Aansluitend is er de mogelijkheid om
op informele wijze met elkaar en met de
vertegenwoordigers van de gemeente
verder te praten.

Fotograaf: Reinder Weidijk

Werkzaamheden Zeeweg
Op donderdag 11 en vrijdag 12 december worden er werkzaamheden
uitgevoerd met betrekking tot de waterleiding aan de Zeeweg in IJmuiden.
Het verkeer zal met hulp van verkeersleiders ter hoogte van de werkzaamheden over 1 baanvak worden geleid. Dit kan enige vertraging opleveren.

Herinrichting Bornstraat
en omgeving
De gemeente Velsen organiseert een
informatie-/inspraakavond over de
herinrichting van de Bornstraat, Van
Diepenstraat, Doelmanstraat, het Van
Saelenplantsoen, de Van Kalkarstraat en
Smidt van Gelderstraat te Velsen-Noord.
De informatie-/inspraakavond vindt
plaats op woensdag 21 januari
2009 van 19.30 uur tot 22.00 uur
in het wijksteunpunt “Watervliet”,
Doelmanstraat 34 in Velsen-Noord.
Deze avond bestaat uit een informatief
gedeelte, waarin een toelichting wordt
gegeven en aanwezigen vragen kunnen
stellen en een formeel gedeelte, waarin
mensen kunnen inspreken.
Informatie over het voorstel is te vinden
in het inspraakdocument en de ontwerptekening, die u van 11 december 2008
tot en met 29 januari 2009 kunt inzien op
www.velsen.nl.

De documenten liggen tevens ter inzage
bij de volgende adressen:
• de receptie in het stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden, geopend
op maandag tot en met vrijdag
van 09.00 uur tot 16.00 uur en op
donderdag van 18.00 uur tot
20.00 uur;
• het buurtcentrum “De Mel”,
Wijkermeerweg 1 te VelsenNoord, tijdens de gebruikelijke
openingstijden.
Schriftelijke reacties kunnen worden
ingediend tot en met 29 januari 2009
bij het college van burgemeester en
wethouders, postbus 465, 1970 AL
IJmuiden. Mondelinge reacties kunnen
worden gegeven tijdens de informatie/inspraakavond op woensdag 21 januari
2009. Zowel van de mondelinge als
van de schriftelijke reacties wordt
verslag gedaan. Daarna vindt nadere
besluitvorming plaats.
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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

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

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.

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

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 tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond van
18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties

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)

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

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.

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 telefonisch of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat,
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 dierenambulance) 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
Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder Margo
Bokking
- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering,
facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstverlening 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, asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder
strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, en project Kustvisie
kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk

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

vrije inloop

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 identiteitskaart of een geldige
verblijfsvergunning.

- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; SantpoortZuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

steunpunt ‘Watervliet’, Doelmanstraat 34 in Velsen-Noord.

PRESENTATIE SCHETSONTWERP
SPEELPLEKKEN STRATINGPLANTSOEN

Informatie over het voorstel is te vinden in het
inspraakdocument en de ontwerptekening, die u van
11 december 2008 tot en met 29 januari 2009 kunt
inzien op de website www.velsen.nl. Tevens liggen de
stukken ter inzage bij de volgende adressen:
- de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden,
geopend op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot
16.00 uur en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur;
- het buurtcentrum ‘De Mel’, Wijkermeerweg 1 te
Velsen-Noord, tijdens de gebruikelijke openingstijden.

Op 29 oktober 2008 is er een informatiebijeenkomst
geweest waar met omwonenden gesproken is over de
uitgangspunten voor het ontwerp van het Stratingplantsoen en de daarin gelegen speelplekken. Op deze
avond waren ook de vele tekeningen van de leerlingen
van De Triangel te bewonderen waarin ze hun wensen
voor de speelplekken naar voren brachten.
De afgelopen weken is er gewerkt aan een schetsontwerp waarin we zover dat mogelijk was de wensen
en opmerkingen van 29 oktober 2008 hebben meegenomen. De wensen van de leerlingen van De Triangel
en de tieners hebben hierin een belangrijke rol
gespeeld.
Het schetsontwerp willen we graag met omwonenden
en belangstellenden bespreken op dinsdagmiddag
16 december 2008 van 16.00 tot 18.00 in buurthuis De
Mel in Velsen-Noord. We kiezen voor een middagbijeenkomst om ook kinderen de gelegenheid te geven
het schetsontwerp te bekijken.
De informatiebijeenkomst begint met een korte presentatie waarna er ruimte is om te reageren en vragen
te stellen. Aansluitend is er de mogelijkheid om op
informele wijze met elkaar en met de vertegenwoordigers
van de gemeente verder te praten.

INFORMATIE-/INSPRAAKAVOND
HERINRICHTING BORNSTRAAT EN
OMGEVING, VELSEN-NOORD
De gemeente Velsen organiseert een informatie-/
inspraakavond over de herinrichting van de Bornstraat,
Van Diepenstraat, Doelmanstraat, het Van Saelenplantsoen, de Van Kalkarstraat en Smidt van Gelderstraat te Velsen-Noord.
De informatie-/inspraakavond vindt plaats op woensdag
21 januari 2009 van 19.30 tot 22.00 uur in het wijk-

Deze avond bestaat uit een informatief gedeelte, waarin
een toelichting wordt gegeven en aanwezigen vragen
kunnen stellen en een formeel gedeelte, waarin mensen
kunnen inspreken.

Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend tot en
met 29 januari 2009 bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
Mondelinge reacties kunnen worden gegeven tijdens
de informatie-/inspraakavond op woensdag 21 januari
2009. Zowel van de mondelinge als van de schriftelijke
reacties wordt verslag gedaan.
Daarna vindt nadere besluitvorming plaats.

OPENINGSTIJDEN STADHUIS I.V.M.
FEESTDAGEN
In verband met de feestdagen zijn de openingstijden
van het stadhuis Velsen gewijzigd:
Donderdag 18 december 2008: sluiting stadhuis om
15.00 uur. Er is wel een avondopenstelling.
Woensdag 24 december 2008: sluiting stadhuis om
16.00 uur
Donderdag 25 december 2008 (1e kerstdag): stadhuis
gesloten
Vrijdag 26 december 2008 (2e kerstdag): stadhuis
gesloten
Woensdag 31 december 2008: sluiting stadhuis om
12.00 uur
Donderdag 1 januari 2009 (nieuwjaarsdag): stadhuis
gesloten
Vrijdag 2 januari 2009: stadhuis gesloten
Maandag 5 januari 2009: stadhuis geopend vanaf
10.00 uur
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VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:
- de venstertijden (van "ma t/m vr 8-18 h") van de parkeergelegenheid omsloten door de Zadelmakerstraat,
Mandenmakerstraat en Klompenmakerstraat te
Velserbroek, die alleen bestemd is voor vrachtwagens,
in te trekken op het noordelijke gedeelte (10 parkeervakken) van het parkeerterrein door het verwijderen
van het onderbord "ma t/m vr 8-18 h", zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

SLUITINGSTIJDEN HORECA TIJDENS
JAARWISSELING 2008/2009
De burgemeester van Velsen verleent ontheffing van
het gestelde in artikel 2.3.1.5. van de Algemene plaatselijke verordening aan alle horecabedrijven, met of
zonder horecaconvenant, om in de nacht van woensdag
31 december 2008 op donderdag 1 januari 2009 de
gehele nacht bezoekers in hun inrichting toe te laten.

REGELINGEN SPORTACCOMMODATIES 2009
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de tarieven en de algemene voorwaarden
voor de gemeentelijke sportaccommodaties voor 2009
vastgesteld.
Zwembad De Heerenduinen 2009
De tarieven tijdens de reguliere openingstijden zijn:
- los bad, 16 jaar en ouder,
standaard/weekend
€ 4,35 / € 4,55
- los bad, beneden 16 jaar,
standaard/weekend
65 jaar en ouder,
€ 3,85 / € 4,05
- los bad, daluren
€ 3,85
- 10 badenkaarten
10% korting
- 25 badenkaarten
20% korting
- 50 badenkaarten
30% korting
- 100 badenkaarten
40% korting
- leskaart 1 maand, tot 16 jaar,
30 min./45 min.
2x per week,
€ 38,40 / € 57,50
Sportterreinen seizoen 2009-2010
De tarieven voor vast gebruik gedurende heel seizoen
door Velsense sportverenigingen zijn:
- voetbal- en hockeyveld
€ 1.868,-- kunstgrasvoetbalveld
€ 5.604,-- honkbal-, softbal-, korfbal€ 1.494,-en handbalveld
- rugbyveld
€ 1.123,-- atletiekcomplex Groeneveen
€ 9.686,-Tennispark Velserbeek 2009
De belangrijkste tarieven voor vast gebruik per dagdeel (van 3 uur) per seizoen zijn:
- doordeweeks ochtend en middag
€ 377,-- doordeweeks avond
€ 575,-(vanaf 17.30 uur)
- weekend ochtend en middag
€ 587,-- weekend avond (vanaf 17.30 uur)
€ 504,--

Sporthallen en gymzalen seizoen 2009-2010
De tarieven voor het gebruik tijdens de reguliere
openingstijden (08.00-23.00 uur) zijn:
Sporthallen:
- vast gebruik door plaatselijke
sportverenigingen, per uur
- competitietarief, per uur
- overig gebruik, per uur
Gymnastieklokalen:
- vast gebruik (40 weken) door
plaatselijke sportverenigingen,
per uur
- incidenteel gebruik door plaatselijke
sportverenigingen, per uur
- vast gebruik (40 weken) overig, per uur
- incidenteel gebruik overig, per uur

€ 39,-€ 52,-€ 43,-€ 7,30
€ 9,70
€ 9,25
€ 13,55

Een overzicht van alle zwembadtarieven is binnenkort
te vinden op de website van het zwembad
(www.zwembadvelsen.nl). Ook worden deze aangekondigd in het zwembad zelf.
Een totaaloverzicht van de tarieven van alle gemeentelijke sportaccommodaties en de algemene voorwaarden
is binnenkort terug te vinden op de website van de
gemeente (www.velsen.nl).

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
aantal en soort
Meerweidenlaan 23
1 esdoorn
Grote Buitendijk 90
1 conifeer
Wijkeroogplantsoen ong.
476 bomen
(bomen mogen worden gekapt vanwege de uitvoering
van het Groen en Waterplan)
Dagtekening van deze kapvergunningen is 9 december 2008
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 elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-279-2008 Hagelingerweg 46 te Santpoort-Noord;
het veranderen van een kantoor in
2 bovenwoningen
BP-284-2008 Waterlelie 1 te Velserbroek; het veranderen
en vergroten van de 1e verdieping van
een woning
BP-285-2008 Stationsweg 103 te Velsen-Zuid; het
veranderen van een kantoorpand
BP-286-2008 Uitweg ong. te Velsen-Noord; het
oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
BP-287-2008 Evertsenstraat ong. te IJmuiden; het
oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
BP-288-2008 Rijk de Waalweg ong. te Velsen-Noord;
het oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
BP-289-2008 Kennemerlaan 44 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van een bovenwoning met een dakopbouw
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG FASE 1
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-18-2008 Narcissenstraat 1A te Santpoort-Noord;
het oprichten van een bovenwoning
B1-19-2008 Reyndersweg 1 te Velsen-Noord; het
verplaatsen van een strandpaviljoen en
surfcentrum
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG FASE 2
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-14-2008 De Vliet 19 te Velserbroek; het oprichten
van een garage
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-362-2008 L. Springerstraat 78 te Velserbroek; het
oprichten van een berging
BL-363-2008 Eyndenhoefflaan 11 te Santpoort-Noord;
het legaliseren van een gevelwijziging
(voorgevel)
BL-364-2008 Spanjaardsberglaan 14 te SantpoortNoord; het plaatsen van een dakkapel
(achtergevel)
BL-365-2008 Hyacinthenstraat 32 te SantpoortNoord; het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel)
BL-366-2008 Hogemaad 51 te Velserbroek; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing
op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-356-2008 Anna van Burenlaan 11 te SantpoortZuid; het veranderen en vergroten van
een woning met een uitbouw
BP-251-2008 Waterloolaan 32 te Driehuis; het
veranderen en vergroten van een woning
en het oprichten van een praktijkruimte
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter
inzage van 12 december 2008 t/m 22 januari 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERPBESLUIT
MONUMENTENVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens monumentenvergunning te
verlenen voor:
MO-8-2008 Middenduinerweg 89 te Santpoort-Zuid;
het restaureren en herinrichten van een
boerderij (rijksmonument)
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Conform het bepaalde in afd. 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht liggen de stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende
zes weken ter inzage van 12 december 2008 t/m
23 januari 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende zes weken na de dag van publicatie worden
ingediend of kenbaar worden gemaakt bij het bureau
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 12 t/m
29 december 2008 ter inzage.
BL-347-2008 J.T. Cremerlaan 87 te Santpoort-Noord;
het oprichten van een berging
BP-257-2008 Edisonstraat 22 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping
van een woning
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden).

STARTEN WIJZIGING (ART. 11 WRO)
Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking
te verlenen door middel van een wijzigingsprocedure.
De stukken liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering van 12 t/m 29 december 2008 ter inzage.
BP-103-2008 Westerduinweg 26 te IJmuiden; het
plaatsen van een windmolen
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-270-2008 Stelling 8 te Velsen-Zuid; het legaliseren
van een portacabin met aangebouwde
kast
BL-281-2008 Platanenstraat 16 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
BL-302-2008 Zuiderdorpstraat 4 te Velsen-Zuid; het
veranderen van een prieel in een theekoepel
BL-341-2008 Cypressenstraat 31 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
BL-349-2008 Hoofdstraat 24 te Santpoort-Noord; het
vergroten van een dakkapel

BL-350-2008 Berglaan 10 te Santpoort-Noord; het
plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
BL-353-2008 Hagelingerweg 227 te Santpoort-Noord;
het oprichten van een berging
BL-354-2008 Kluijskenslaan 3 te Santpoort-Zuid; het
veranderen en vergroten van een dakkapel
BL-357-2008 Dolfijnstraat 202 te IJmuiden; het
veranderen van een woning (inpandig)
BP-172-2008 Orionweg ong. te IJmuiden; het oprichten
van een ondergronds bergbezinkbassin
BP-194-2008 Brederoodseweg 71 te Santpoort-Zuid;
het veranderen en vergroten van een
woning met een serre en een kelder
BP-208-2008 Burgemeester Weertsplantsoen 49 te
Santpoort-Noord; het oprichten van een
ketenpark (tijdelijk)
BP-209-2008 Lange Sloot 9 te Velserbroek; het
veranderen en vergroten van de
2e verdieping van een woning
BP-231-2008 Industriestraat 64A te IJmuiden; het
oprichten van 6 bedrijfsunits
BP-252-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord;
het oprichten van een bedrijfsgebouw
(4D)
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).

Bibliotheek verbaasd
over eis gemeente
IJmuiden – Vroeger stempelde een juffrouw de boeken af,
als mensen boeken gingen lenen bij de bibliotheek. Dat is al
sinds een tijd geautomatiseerd,
de mensen doen dit nu zelf.
‘Dit spaart geld uit. Daarvoor
kunnen we mooi andere dingen
doen’, dachten de medewerkers
van de bibliotheek Velsen. Dat
gebeurde ook: de VVV vond er
onderdak, er kwam een historisch informatiepunt, een strandbibliotheek en
de leesbevorderende activiteiten voor de
scholen werden uitgebreid.
De jeugd heeft
tenslotte
de
toekomst.
Al deze activiteiten werden
altijd keurig gemeld bij de gemeente, via prestatieplannen.
Daar kwam nooit commentaar
op, in die zin dat de gemeente
het anders wilde of het er niet
mee eens was.
Wel had de gemeente andere
plannen over het vrijgekomen
geld: dat scheelde twee medewerkers. Er konden dus twee formatieplaatsen opgeheven worden, vonden ze.
Sinds twee jaar is daar overleg
over tussen de gemeente en de
bibliotheek. Vorige week werd er
een periodiek overleg afgezegd.

Een dag later werd er een brief
aan de voorzitter van de bestuurscommissie overhandigd, waarin
stond dat de gemeente vond, dat
de bibliotheek haar budget overschreed. De bestuurscommissie werd gesommeerd om voor
20 december met een uitgewerkt
plan te komen, waarin een voorstel moet staan om deze overschrijding op te lossen. De mensen van de bibliotheek zijn hier
heel verbaasd over. Zij dachten
in
overleg te zijn,
maar
de
gemeente komt nu
met
een
patstelling.
Ook krijgt
de bibliotheek een
bezuiniging opgelegd. Hierdoor voelt
de bibliotheek zich pijnlijk getroffen. De sluiting van de buurtbilbiotheken deed zeer, maar dat
begrepen ze. De gemeente zat in
financieel zwaar weer, iedereen
moest inleveren. Nu zegt de gemeente de financiën op orde te
hebben en wordt de bibliotheek
een bezuiniging opgelegd.
Deze week vindt in de bibliotheek een bestuursvergadering
plaats, waarin wordt overlegd en
bekeken wordt, hoe beide partijen weer dichter bij elkaar komen. (Carla Zwart)

Biologische
vlaflip bij
DekaMarkt

Julian Wout wint reischeque voor Euro Disney
IJmuiden - De 6-jarige Julian
Wout heeft met zijn mooie kleurplaat de waardebon van 400 euro gewonnen voor Euro Disney.
De kleurplaatactie werd georganiseerd door Star Travel Reisburo
en Autobedrijf Jaap Kok.
Star Travel Reisburo in Velserhof 109 in IJmuiden zal de reis
uiteraard tot in de puntjes verzorgen. Dat is hen wel toevertrouwd. Om de decembermaand
nog feestelijker te maken, kan bij
Star Travel Reisburo bij boeking
van een reis vanaf 600 euro per
persoon worden gedobbeld om
korting, die kan variëren van 10
tot 60 euro per boeking. En nu
de zomergidsen er zijn, is er volop keuze.

Bij Autobedrijf Jaap Kok en via
www.autobedrijfjaapkok.nl vindt
men prachtige en betrouwbare occasions tussen de 950 en
3000 euro. Dit autobedrijf heeft
een naam hoog te houden op
het gebied van aflevering, APK
en onderhoud van auto’s, maar
zeker ook op het gebied van een
passende financiering. Dankzij de internetsite met het grote aanbod van auto’s bereiken
zij een breed publiek. De openingstijden van Autobedrijf Jaap
Kok aan Naereboutstraat 2-4 zijn
van maandag tot en met zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur. Op
afspraak kan ook ‘s avonds een
auto worden bekeken. Bel hiervoor 0255-517779.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

IJmuiden - DekaMarkt organiseert vlaflipworkshops voor kinderen. Op zaterdag 13 december zijn de kinderen van IJmuiden aan de beurt. Zij kunnen
van 10.00 tot 15.00 uur in het filiaal aan de Zeewijkpassage terecht, deelname is gratis. De supermarkt wil hiermee de kinderen en hun ouders bekend maken met de ruime keuze in biologisch in haar winkels.
Dekamarkt werkt daarbij nauw
samen met de campagne
‘Noordhollandsegrond’ van provincie Noord Holland om biologische producten te promoten bij
haar inwoners.
Tijdens de workshop worden
de kinderen ingewijd in de geheimen van de perfecte vlaflip.
Het toetje is precies 45 jaar geleden geïntroduceerd als manier
om ‘de melkman op te waarderen’. Nu wordt deze vlaflip bereid
met biologische zuivel, fruit en
biologisch diksap. Een mooie gelegenheid om de jonge deelnemers kennis te laten maken met
de voordelen van biologisch voor
de smaak, de natuur, dieren en
de boer.

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant ge

