
Zoen van de kerstvrouw
Santpoort-Noord - De kerst-
man kreeg zondag op de 
kerstmarkt in Santpoort-
Noord concurrentie van 
twee vrolijke kerstvrouwen.  
 
Met veel geklingel van de bel 
en uitroepen zeiden de twee 
zoenen te verkopen. Dat het 
daarbij ging om de lekkernij in 
het mandje van de kerstvrouw 
bleek pas later. De pret was er 
echter niet minder om.
De sfeer was dan ook weer op-
perbest op de Hoofdstraat, het 
Broekbergenplein en de Hage-
lingerweg, waar talloze kraam-
pjes stonden met veel aantrek-
kelijks. En zelfs met de ver-
wachte concurrentie van Mi-
rakels! bij de ruïne van Brede-
rode was het nog druk op de-
ze markt. Die is dan ook jaar-
lijks van een hoog gehalte met 
de bijzondere woonwinkels, 
modezaken, vele kraampjes van 
middenstanders en horecaza-

ken met smakelijke hapjes en 
drankjes. Voor de kleinste kin-
deren was er een mooie kerst-
trein. Er was live muziek en de 
kerstgedachte uitte zich in di-
verse kramen.
De Creatieve MaandagOch-

tendGroep Santpoort helpt Ma-
dras haalde zondag 200 euro op 
voor het complex Udavum Ka-
rangal. Dit bedrag wordt ge-
voegd bij de 12.000 euro die bij 
de bazaar werd bijeengebracht. 
(Karin Dekkers)

Eerste duik in Velserbroek
Velserbroek - Hoe stoer jij 
bent kun je zaterdag 1 janu-
ari laten zien bij de eerste of-
ficiële nieuwjaarsduik bij Vil-
la Westend in Velserbroek. 
Het jubileumcomité 25 Jaar 
Velserbroek organiseert de 
primeur van wat een nieuwe 
traditie moet worden. Unox-
duikmeester Ok van Baten-
burg zal om 16.00 uur het 
startsein geven.

De nu 80-jarige Van Batenburg 
besloot op 1 januari 1960 sa-
men met dertig andere helden 
van Zwemvereniging Njord ‘59 
een frisse duik te nemen in de 
zee bij Zandvoort. Daarna heeft 
hij dat nog zo’n dertig keer in 
de ijzige Noordzee gedaan. Ok 
weet dus precies hoe zo’n kou-
de plons voelt; hij is de meest er-
varen nieuwjaarsduiker van Ne-
derland! 
In 2008 is Van Batenburg door 
Unox benoemd als duikmeester. 
Hij weet als geen ander wat een 
echte nieuwjaarsduik kenmerkt 
en reikt ook dit jaar weer samen 
met Unox het predicaat ‘Serieu-
ze Duik’ uit aan alle duiken die 
daarvoor in aanmerking komen. 
Dat heeft hij inmiddels ook ge-
daan aan het Velserbroekse eve-
nement. Tijdens de ‘proefduik’ 
op 11 december in Schevenin-
gen hebben de organisatoren 

Gerrit Ligtenberg, Wilma Ver-
munt en Marcel Tabbers de spe-
ciaal hiervoor ontworpen vlag 
ontvangen.
De duikmeester zal bovendien 
op 1 januari 2011 persoonlijk 
aanwezig zijn bij de Westbroek-
plas en om 16 uur het startsein 
geven. De Nieuwjaarsduik Vel-
serbroek zal worden gepresen-
teerd door Jan van der Meulen. 
Live-muziek maakt het spektakel 
compleet.
De duik in de waarschijnlijk ijs-
koude Westbroekplas zorgt voor 
een frisse start van het nieuwe 
(jubileum)jaar. De deelnemers 
kunnen daarna snel naar bin-

nen rennen voor een lekkere kop 
oer-Hollandse erwtensoep, war-
me chocolademelk of een hart-
verwarmende borrel. Een beter 
begin van 2011 is haast ondenk-
baar! 
Schrijf je samen met zoveel 
mogelijk vrienden en beken-
den in voor deze onvergetelij-
ke happening. Inschrijven kan 
via www.25jaarvelserbroek.nl en 
daar zijn geen kosten aan ver-
bonden. Maar wacht niet te lang, 
want er kunnen maximaal 250 
mensen meeplonsen. Zorg wel 
dat je een lekkere warme badjas 
en slippers of waterschoenen bij 
je hebt: tot ziens op 1 januari!

Kerstkaartje bezorgers
Velsen - Volgende week ko-
men de bezorgers van deze 
krant langs met hun kerstwens 
in de vorm van een kaartje. Te-

gelijk met het kaartje wordt de 
krant overhandigd. U weet dan 
zeker dat u met de bezorger te 
maken hebt.

Krant vol wensen!
Velsen - Al wekenlang staat 
de telefoon bij ons roodgloei-
end. Tientallen winkeliers, 
sportclubs en organisaties wil-

len de lezers van de Hofgeest 
geweldige kerstdagen en een 
goed 2011 toewensen. U vindt 
hun wensen in deze krant!
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, 
tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice op nummer 
088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 

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

OPENINGSTIJDEN:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

AANLEVEREN TEKST:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@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

CHEF REDACTIE:
Friso Huizinga 
06-53911726

REDACTIE:
Carla Zwart, Karin Dek-
kers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg

ADVERTENTIEVERKOOP:
Therese Imming 
06-13509314
Gerda Ritskes 06-45708874

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.

Kerstsprookje aan
de voet van de ruïne
Santpoort-Zuid - Weerman 
Piet Paulusma, de kandida-
ten van Popstars en burge-
meester Weerwindt. Allemaal 
vonden ze de afgelopen da-
gen hun weg naar Mirakels! 
Kerstland Brederode, het 
nieuwe kerstevenement in 
Santpoort-Zuid. Woensdag-
ochtend stond de teller al op 
16.000 bezoekers. Mirakels! 
duurt tot en met maandag 20 
december.

Aan de voet van de Ruine van 
Brederode is in twee weken tijd 
een sprookjesachtig kerstdorp 
opgebouwd. In tientallen win-
keltjes worden bijzondere kerst-
producten verkocht die de orga-
nisatoren Dolf Langelaan en Mi-
rella Hermans tijdens hun rei-
zen door Chili en Peru hebben 
opgekocht bij lokale producen-
ten. Op het terrein worden ook 
prachtige kerstbomen aan de 
man gebracht (gratis thuisbe-
zorgd) en kunnen kinderen zich 
vergapen aan de levende kerst-
stal. Wie Mirakels! van boven-

af wil zien, stapt in het reuzen-
rad van de familie Lamberink. 
Opwarmen kan in de Oud-Hol-
landse poffertjeskraam of in het 
horecapaviljoen, waar de hele 
dag optredens plaatsvinden. Ar-
tiesten die tijdens de eerste da-
gen van Mirakels! hebben optre-
den zijn de musicalsterren Mie-
ke van der Hulst en Maaike Wid-
dershoven, Grote Prijs-winnares 
Fabiana Dammers en de zange-
ressen Donna Lynton en Wiete-
ke van Dort. De komende dagen 
verschijnen nog eens tientallen 
artiesten en koren op het podi-
um. In de Ruïne van Brederode, 
die ‘s avonds prachtig is verlicht, 
worden workshops gegeven en 
kinderverhalen voorgelezen. Het 
complete programma is te vin-
den op www.mirakels.eu.
Met de komst van Mirakels! heb-
ben Langelaan en Hermans hun 
droom verwezenlijkt, daarbij ge-
holpen door tientallen dorpsge-
noten - want zo is Santpoort. Ho-
pelijk kan Velsen nog vele jaren 
van hun droom genieten! (foto: 
Theo Koster)

World Snowboard Day
Velsen-Zuid - SnowPlanet en 
Brunotti houden zondag 19 de-
cember van 17.00 tot 21.00 uur 
de World Snowboard Day, een 
avond voor en door snowboar-
ders met freestyle clinics, bom-
volle ‘goodybags’, gratis snow-
boardhuur en gunstige tarieven. 
Wilde je altijd al een keer een 
trick leren of een indoorbaan 
proberen? Kom dan zondag naar 
SnowPlanet.
Brunotti en SnowPlanet hebben 
samen met Elan Snowboards en 
Snowboarder Mag als doel om 
zoveel mogelijk mensen kennis 
te laten maken met snowboar-
den en de bijbehorende lifestyle. 
Op 19 december vanaf 17.00 uur 
zijn alle snowboard geïnteres-
seerden welkom en zullen deel-
nemers getrakteerd worden op 
een spectaculaire entreekor-
ting, gratis lessen en materiaal-
huur, ‘goodybags’, clinics en nog 
veel meer. 

Natuurlijk is deze dag niet alleen 
voor de beginnende snowboar-
der, iedereen is welkom. De ge-
vorderde snowboarder zal zich 
met een heuse freestyle clinic, 
het testen van het nieuwste ma-
teriaal en lekkere beats op de pi-
ste ook zeker niet hoeven te ver-
velen. Prijs: 21,50 euro.
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Mega Mindy. Om 14.00 en 16.30 
uur.
Wildavond om 20.00 uur bij Ca-
fé Cheers, Kennemerlaan IJmui-
den.
Drankverloting in de Zeeweg-
bar, Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.
Kerstbingo bij Fauna Felisena, 
Eksterlaan 8 IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.
Ensemble Rossignol in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-N. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Monica Triga. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Sensuàl. 20.30 uur. 
Toegang 12,50. Dommelsch zaal: 
90’s Now! 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 10,- vanaf 18 jaar. Kleine 
zaal: Electric Trash. 23.00-04.00. 
Toegang 10,- vanaf 18 jaar.

Zondag 19 december
Kerstland Mirakels Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid.  
Tot en met 20 december van 
10.00 tot 22.00 uur. 
Christmas shopping in winkel-
centrum IJmuiden. Van 11.00 tot 
17.00 uur.
Klaverjastoernooi bij kjv Kla-
versientje in De Delta, Rijnstraat 
2 IJmuiden. Aanvang 10.30 uur.
Kippen- en duivenshow in 
clubgebouw Corbos, Heeren-
duinweg IJmuiden. Van 12.00 tot 
16.00 uur. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Mega Mindy. Om 13.00 en 16.00 
uur.
Amsterdamse middag bij Café 
Griffioen, Frans Halsstraat IJmui-
den. Aanvang 14.00 uur. Toe-
gang is gratis.
Allerlaatste Amsterdamse mid-
dag in De Griffioen, Frans Nae-
reboutstraat IJmuiden. Aanvang 
14.00 uur. Toegang gratis.
Kerstconcert in de Laurentius-
kerk, Fidelushof IJmuiden. Aan-
vang 14.00 uur.
Adventsviering met ds. Katrij-
ne Bezemer, De Kapel, Potgie-
terweg 4 Bloemendaal. Aanvang 
14.30 uur. Toegang gratis.
Kerstconcert in de Ichthuskerk, 
Snelliusstraat 40 IJmuiden. Aan-
vang 15.00 uur.
Piano en Altviool in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
N. Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Kerstviering in de Morgenster-
kerk, Vrijburglaan 2 Heemskerk. 
Aanvang 15.00 uur.
Open podium voor theater 
en muziek bij Café Fort-Zuid 
Spaarndam, om 14.30 uur. Om 
15.30 uur Ierse Folk. Toegang 
gratis.
Christelijk Mannenkoor in Het 
Kruispunt in Velserbroek. Aan-
vang 19.00 uur.
Adventsviering in de Engel-
munduskerk in Driehuis. Aan-
vang 19.15 uur.

Maandag 20 december

Kerstland Mirakels Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid.  
Tot en met 20 december van 
10.00 tot 22.00 uur. 
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Beide zalen: Smack. 20.30 tot 
01.00 uur. 10,- vvk/12,- add. Van 
13 t/m 16 jaar.

Dinsdag 21 december
 

Jazz Kerst Sing In bij het Mu-
zenhis, Haarlem Schalwijk in 
de kerk op het plein van de Prf. 
Boumanstraat. Aanvang 20.15 
uur. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: Ju-
bileumconcert Rob de Nijs in 
Kerstsfeer. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257, 
IJmuiden: Film ‘The American’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 22 december

Oliebollen Café-quiz in de 
Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Kerstconcert door La Cap-
pellaccia in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-N. Aan-
vang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257, 
Ijmuiden: Film ‘The American’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 23 december

kerstsamenzang in de Petra-
kerk IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Kerstballet ‘De Notenkraker’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Fil Io Sono L’Amore. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Voor studenten gratis. Café: The 
Phantom Four & The Arguido 
ft. Rudeboy. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Donderdag 16 december

Kerstland Mirakels Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid.  
Tot en met 20 december van 
10.00 tot 22.00 uur. 
Kerst Inn op het Stratings-
plantsoen in Velsen-Noord. Van 
16.00 tot 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Creole Choir of Cuba brengt 
Caribbean Christmas. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Ameri-
can’. Aanvang 20.30 uur.
Wildavond in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Broken Glass 
Heroes. 20.30 uur. Toegang 
12,50. 24.00-04.00 uur. LOS! 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Café: 
cd-presentatie Girl Scout Ju-
liette. 22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 17 december
Kerstland Mirakels Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid.  
Tot en met 20 december van 
10.00 tot 22.00 uur. 
Circus Renz, Veerplas, A. Hof-
manweg (t.o. Ikea) Haarlem. Zie 
ook www.renz.nl. Tot 2 januari.
Tata Steel Orkest geeft kerst-
concert in Byzantijnse sfeer in 
de H. Laurentiuskerk in Heems-
kerk. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Huub Stapel met ‘Mannen ko-
men van Mars, Vrouwen van 
Venus’. Aanvang 20.15 uur.
Jazz Kerst Sing In bij het Mu-
zenhis, Zeilmakerstraat 50 Vel-
serbroek. Aanvang 20.15 uur. 
Toegang gratis.
Optreden Sparkle in de 
Naaldkerk in Santpoort-Noord. 
aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257, IJmuiden: Carver. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Schradianova. 21.00 
uur. Toegang 15,-. Café: The 
Dukes. 22.00 uur. Toegang gra-
tis. Van 23.00-03.00: Bomb Dig-
gy Party!. Toegang gratis.

Zaterdag 18 december
Kerstland Mirakels Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid.  
Tot en met 20 december van 
10.00 tot 22.00 uur. 
Kippen- en duivenshow in 
clubgebouw Corbos, Heeren-
duinweg IJmuiden. Van 12.00 
tot 16.00 uur. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 

Jeugdvolleyballers 
spelen weer geweldig 
IJmuiden - Deze keer waren 
de tien Smashing Velsen-teams 
te gast in Ouderkerk voor hun 
maandelijks toernooi. Naar ge-
lang leeftijd en kunnen, spe-
len ze volleybal op bepaalde ni-
veaus. De Stormlopers zijn ge-
woon goed en werden eerste 
in de C-poule op niveau 4. Met 
een super teamspirit werd er niet 
verloren en dus promotie naar 
de B-poule. Verder speelden op 
niveau 4 de Strandjutters, wel-
ke steeds beter in het spel ko-
men, de laatste wedstrijd werd 
maar net verloren. De Beach-
babes speelden voor het eerst 
op niveau 4. Een beetje onwen-
nig, maar gaandeweg werden 
ze steeds beter! Ze werden 5e in 
een poule van 6. In de poule van 
de Stormlopers werden de Zee-
robben derde. In de poules van 
niveau 3 was het ook spannend. 
De duintoppers streden voor wat 
ze waard waren en werden der-
de in de A- poule. Ook de Zand-
krabben speelden zeer goed en 
werden tweede. Het was de eer-
ste keer op niveau 3 voor de-
ze toppers. Ook de Surfers de-
den dit, helaas zonder de zieke 
Robin. Ze lieten beide zien dat ze 
het niveau aankunnen dus vol-
gend toernooi zullen ze zeker 
weer schitteren. Het enige team 
op niveau 2, de Zeeleeuwen 

maakte er leuke en spannen-
de wedstrijden van, een tweede 
plek was hun beloning. Volgen-
de keer een stapje hoger mis-
schien? Op het hoogste niveau 
zijn er twee teams actief. De or-
kanen in de B-poule en de Pie-
renwaaiers in de C-poule. Beide 
kwamen net tekort voor de eer-
ste plek om te promoveren. De 
orkanen spelen zeer verzorgd 
volleybal maar verloren helaas 
punten tegen Veenland waar-
door ze tweede werden. De Pie-
renwaaiers spelen zeer gemo-
tiveerd en stralen al een echte 
volleybaldrive uit. Beter en beter 
worden deze actievelingen, want 
ze werden nu derde. Meer weten 
over volleybal? www.smashing-
velsen.nl.

Kerst-
samenzang
Velserbroek - Zoals ieder jaar 
op 24 december, organiseert 
Dorpsvereniging in samenwer-
king met diverse sponsoren ook 
dit jaar weer de kerstsamenzang 
op het Vestingplein. Dit keer met 
een extra feestelijk tintje van-
wege het 25-jarig bestaan van 
Velserbroek. Daarom deelt de 
hoofdsponsor NH slotenmakers 
tussen 18.45 en 19.00 uur aan de 
eerste 2500 bezoekers een gra-
tis verlichte kerstmuts aan. Om 
19.00 uur zal de kerstsamen-
zang daarna geopend worden 
door burgemeester Weerwind en 
wijkwethouder Baerveldt. Van-
af 19.15 uur zullen de medewer-
kers alle bezoekers trakteren op 
gratis glühwein (16+) en warme 
chocolademelk. De avond wordt 
om 20.15 uur afgesloten. Meer 
informatie: 06-53765275 of 023-
5490282.

Jeugdwedstrijden DKV
Velsen-Zuid - Zaterdag 11 de-
cember speelde DKV E1 geen 
beste wedstrijd tegen BEP E2. 
Er waren veel plaatsfouten en er 
werd ook niet goed samenge-
speeld. De eerste helft was het 
dan ook 3-3. De coaches heb-
ben in de rust duidelijk gemaakt 
wat er moest veranderen en zo 
speelde DKV in de tweede helft 
een stuk beter, waardoor ze af-
stand namen van BEP; 3-8. Doel-
punten werden gemaakt door 
Loek, Thijs, Meike en Sverre.
De D1 heeft de grootste over-
winning tot nu toe behaald. Met 
maar liefst 26-1 werd er gewon-
nen van Celeritas. De D1 domi-
neerde de wedstrijd en scoorde 
er lustig op los. 
De C1 behaalde de eerste over-
winning van de zaalcompeti-
tie tegen DTS. De eerste helft 
werd er niet goed gespeeld, wat 

de 2-2 ruststand verklaart. In de 
tweede helft stoomde DKV over 
de tegenstander heen, getui-
ge de 2-9 eindstand. Jip, Maud, 
Matthé en Bjarne wisten de korf 
te vinden. De A1 speelde tegen 
Rapid. Helaas wisten zij de voor-
sprong van 9-5 niet vast te hou-
den en verloren ze met 10-11 in 
de laatste minuut. 
Dat DKV ook staat voor ande-
re activiteiten dan korfbal alleen 
was al langer bekend. Vrijdag 
vond het Sinterkerstgourmetten 
plaats voor de C en D. 
Een geslaagde avond waar-
bij er door de kinderen smake-
lijke creaties werden bereid en 
opgegeten. Na het gourmetten 
werd er nog een spel gespeeld. 
Het is duidelijk dat deze gezelli-
ge avond mede bij heeft gedra-
gen tot de overwinningen de dag 
er na.



16 december 2010 pagina 7

Eeuwfeest afgesloten met feest
Elk boek ‘n wonderland
IJmuiden - De centrale bibli-
otheek bestaat 100 jaar en dat 
werd het hele jaar door gevierd 
met allerlei activiteiten. Zater-
dag werd het eeuwjaar afgeslo-
ten met een bijzonder geslaagd 
lezersfeest, dat zeer veel belang-
stellenden trok.
,,Lezen draagt bij aan bescha-
ving en daar zorgen wij al 100 
jaar voor. Vandaag bedanken wij 
alle bezoekers’’, aldus directeur 
Annemieke Schoen. Stadsdich-
ter Jantje Bosch houdt de be-
zoekers voor: ,,Elk boek is een 
wonderland, een nieuwe we-
reld. Thuis worden het stofnes-
ten, dus leen ze uit de bieb.’’ 
Voor de eerste 100 bezoekers is 
er gratis koffie met taart. Zang-
koor Sparkle zorgt voor muzikale 
omlijsting. Op een gegeven mo-
ment zingen ze de hit van Marco 
Borsato: ‘Nee je hoeft niet naar 
huis vannacht’. Een vrouw rea-
geert: ,,Nou, dat wordt dus een 
latertje.’’ Er zijn allerlei creatieve 
activiteiten, er is film, er is een 
sneldichter, een sneltekenaar 
en men kan de handtas laten le-
zen. Madelief en Marijke (foto), 
in het dagelijks leven dramado-
cent, zetten twee rare en vrolij-
ke typetjes neer. Zij spreken een 
onverstaanbaar taaltje, alleen 
het woord ‘boek’ is te verstaan. 
In het theatertje vertelt schrijf-
ster Jet Boeke over de avontu-
ren van Dikkie Dik en zijn die-
renvriendjes. ,,Weet jij wat konij-

nen eten?’’, vraagt zij aan Kaylan 
(3). Zijn antwoord is heel stellig: 
,,Tosti’s.’’ 
Annemieke Schoen bekijkt te-
vreden al die activiteiten: ,,Dit is 
precies wat de bibliotheek wil 
zijn. Een laagdrempelig dorps-
plein waar van alles te doen is, 
waar mensen elkaar ontmoeten 
en inspireren.’’ 
Die middag zorgen ruim 40 
dansleerlingen van Oyama uit 
Velserbroek voor een heuse 
flash mob. Vanuit het niets be-
ginnen er meiden te dansen en 
bijna voor de bezoekers het in de 
gaten hebben, zijn ze weer weg. 
Het is te zien op You Tube, bij bi-
bliotheek Velsen. De winnaars 
van Boek your World worden be-
kend gemaakt en daarna is het 
woord aan wethouder Wim Wes-
terman, die komt feliciteren na-
mens het gemeentebestuur.
 ,,Wij zijn erg trots op de biblio-
theek. Het is meer dan een ge-
bouw met kasten vol boeken, er 
wordt hier veel meer gedaan’’, 
zegt Westerman. Dan mag 
de wethouder de tijdscapsule 
gaan plaatsen. Hierin bevinden 
zich verhalen van 100 Velsena-
ren over de bibliotheek. Die ligt 
nu vergrendeld op de bovenste 
vlonder van de trap in de cen-
trale bibliotheek. Zichtbaar, door 
een glazen plaat afgedekt. 
De tijdscapsule gaat weer open 
als de bibliotheek haar 200ste 
verjaardag viert. (Carla Zwart)

IJmuiden - Leerlingen van het 
Vellesan gingen aan de slag met 
afgeschreven boeken, onder de 
noemer: Boek your World. Boe-
ken kregen zo een nieuw leven. 
De mooiste kunstwerken ont-
stonden, die nog deze maand in 
de centrale bibliotheek te zien 
zijn. Een jury beoordeelde, wie 
het mooiste kunstwerk gemaakt 
had. Die uitslag werd zaterdag, 
tijdens het lezersfeest afgelopen 
zaterdag, bekend gemaakt door 
juryvoorzitter Annemieke Schoen. 
Die vertelde, dat de jury een zwa-
re taak had gehad, omdat er zo-
veel mooie dingen gemaakt wa-
ren. 
De kunstwerken waren onder-
verdeeld in twee categorieën: als 
eerste het platte vlak, als twee-
de driedimensionaal. In de eerste 
categorie ging de derde prijs naar 
Vincent Perissutti, die een collage 
maakte op een ondergrond van 
boekbladzijden met een goed ge-
voel voor vlakverdeling. De twee-
de prijs was voor Isra Bougziyen. 
Haar werk had geen naam, maar 

werd door de jury Vrolijk Paard 
genoemd. De eerste prijs was 
voor Russisch IJs van Merlin Pie-
lich, volgens de jury een krach-
tig schilderwerk met een krach-
tige tekst. In de categorie drie-
dimensionaal (foto) was de der-
de prijs voor Giovanni Brouwer 
voor het werk Boek met Potlood. 

De tweede prijs ging naar Brit-
tanny Pijpers en de eerste prijs 
werd gewonnen door Dominique 
Budding. Het publiek mocht ook 
stemmen en met een overmacht 
van stemmen was de publiekslie-
veling Elise Ran, die een masker 
liet opdoemen uit een opengesla-
gen boek. (Carla Zwart)

Winnaars Boek your World

Driehuis – In Dorpshuis de 
Driehoek werd maandagmid-
dag het Groene Lintje uitge-
deeld. Dit is door GroenLinks af-
deling Velsen beschikbaar ge-
steld, als pluim voor mensen die 
zich inzetten voor natuur, milieu 
en duurzaamheid in de gemeen-
te Velsen. 
Er waren vier genomineerden. 
Jan Pranger en Hans Rozestra-
ten waren voorgedragen vanwe-
ge hun activiteiten voor de stich-
ting Natuurbehoud Fort Benoor-
den Spaarndam. Huub Veerman 
was genomineerd vanwege zijn 
inzet voor amfibieën, ook zette 
hij de gierzwaluw in Velsen op 
de kaart. Wim Veenendaal ten-
slotte was voorgedragen om-
dat hij sinds jaar en dag vrijwil-
liger is voor het Pieter Vermeu-
len Museum. Hij was onder an-
dere de geestelijke vader van 
de Moerbergtuin en is nu voor-
zitter van de stichting Vrien-
den van het Museum. Juryvoor-

zitter Klaas Strooker benadruk-
te dat alle genomineerden res-
pect verdienden voor hun werk 
en inzet, ongeacht naar wie het 
lintje zou gaan. Dat mocht Wim 
Westerman bekendmaken. Hij 
was niet als wethouder aanwe-
zig maar als vertegenwoordiger 
van GroenLinks. 
Het Groene Lintje ging naar Wim 
Veenendaal, vanwege zijn brede 
inzet. ,,Zonder u zou er geen Pie-
ter Vermeulen Museum zijn’’, al-
dus Westerman. ,,Het Pieter Ver-
meulen Museum staat ergens 
voor, educatie is er enorm be-
langrijk’’, vertelt Veenendaal. ,,Ik 
ben landbouwkundige van be-
roep en heb altijd geprobeerd de 
land- en tuinbouw naar een ho-
ger plan te tillen.’’ 
Hij besluit: ,,Ik heb nog een 
wens. Ik zou graag zien, dat alle 
politici in het stadhuis een cur-
sus ecologie volgen. Dat zou ons 
een stuk verder helpen.’’ (Car-
la Zwart)

‘Zonder u geen museum’
Groen Lintje voor
Wim Veenendaal

Cursus
boekhouden
voor ZZP’ers
Haarlem - In een cursus van 
drie dagdelen legt Paul Kloek 
van Adminiles in ‘Jip en Janneke 
taal’ uit hoe een zelfstandige de 
bedrijfsboekhouding doet. FNV 
Zelfstandigen/ZBo juicht de cur-
sus toe en neemt hem op in haar 
servicepakket voor 2011. FNV-
leden krijgen daarom 30 euro 
korting. Met behulp van prak-
tijkvoorbeelden wordt uitgelegd 
welke bonnetjes mogen wor-
den afgetrokken en wat precies 
bedrijfskosten zijn. Na de cur-
sus kun je werken met een sim-
pel boekhoudprogramma, factu-
ren maken en je eigen BTW aan-
gifte doen. Je krijgt uitleg over 
de aangifte inkomstenbelasting, 
urencriterium en belastingvoor-
delen. Bijkomende voordelen: 
inzicht in je bedrijfsadministratie 
en (aanzienlijke) verlaging van 
de boekhoudkosten doordat je 
de boekhouder werk uit handen 
neemt. Vergoeding door SoZa-
We, UWV Ziektewet en re-inte-
gratiebureaus is soms mogelijk. 
Start cursus: maandagavond 10 
januari in buurtcentrum De Fjord 
in Haarlem. Zie ook www.admi-
niles.nl of bel 06-28478291.

Jazz Kerst Sing In
Regio - Inmiddels is de Christ-
mas Jazz Sing In van Muziek-
school ‘t Muzenhuis een jaar-
lijkse traditie geworden. Vandaar 
dat deze ’sing in’ ook dit jaar 
weer op het programma staat.
De vele voorgaande jaren stond 
dit jazzconcert altijd in de Oude 
kerk te Heemstede op het pro-
gramma. Dit jaar wordt het eerste 
jaar dat de muziekschool dit con-
cert in eigen huis organiseert.
Tijdens deze jaarlijkse kerst-hap-
pening begeleidt pianist en Mu-
zenhuis directeur Hans Keune 
met zijn trio, bestaande uit de 
Muzenhuis docenten, Radjesh 
Gopal basgitaar, Stoil Popov gi-
taar en Richard Lems drums, de-
ze swingende jazzavond. Naast 

het optreden van dit kwartet , be-
geleidt het kwartet ook de zan-
geressen Bernadette Bouthoorn 
en Janice Williams en ook het 
met elkaar  zingen van de be-
roemde Christmassongs.
Naast alle leerlingen en oud-
leerlingen is iedere belangstel-
lende van harte welkom om de-
ze ’christmas eve’ mee te maken. 
Vrijdagavond 17 december is 
vanaf 20.15 uur iedereen van 
harte welkom in ’t Muzenhuis in 
Velserbroek aan de Zeilmaker-
straat 50 en dinsdag 21 decem-
ber vanaf 19.00 uur in ’t Muzen-
huis in Haarlem Schalkwijk in de 
kerk op het plein van de Profes-
sor Boumanstraat. De toegang is 
vrij.
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Stukadoor Dennis Looy 
timmert aan de weg
IJmuiden - Aangezien 2010 een 
turbulent jaar is geweest voor 
de bouw, werd het hoog tijd om 
eens bij een lokale ondernemer 
te peilen hoe hij dit jaar heeft 
doorstaan. Stukadoorsbedrijf 
Dennis Looy is een mooi voor-
beeld van een lokale onderne-
mer, die zich niets aantrekt van 
alle negatieve geluiden omtrent 
de economische crisis.

Sterker nog, eind januari van het 
nieuwe jaar opent Dennis Looy 
zijn nu al veelgeprezen show-
room in de Vlaardingenstraat. 
Deze showroom biedt een unie-
ke kijk in alle mogelijkheden, die 
deze vakman kan bieden als het 
gaat om het betere stukadoors-
werk. Dat kwaliteit niet perse 
duur hoeft te zijn, wordt volle-

dig door Dennis onderschreven. 
Aangezien betrouwbaarheid en 
kwaliteit bij dit stukadoorsbedrijf 
hoog in het vaandel staan, is het 
voor Dennis Looy een vanzelf-
sprekendheid dat de klant geen 
eurocent teveel betaalt. 
Vanaf eind januari 2011 is de 
showroom aan de Vlaardingen-
straat 3 geopend. Dennis nodigt 
u graag uit om zijn mogelijkhe-
den vrijblijvend te komen bekij-
ken. Via de website: www.de-
stukadoorlooy.nl kan men een 
indruk van de werkzaamheden 
krijgen. Tevens is het mogelijk 
om via deze site een offerte aan 
te vragen. Dat kan ook telefo-
nisch via 06-54675088. 
Vindt u uw stucwerk niet meer 
mooi, bel dan onmiddellijk Stu-
kadoorsbedrijf Dennis Looy.

Topkwaliteit 
bij De Vleespot
Regio - Het welzijn van die-
ren staat voorop bij slagerij De 
Vleespot aan het Marsmanplein 
in Haarlem-Noord. Er wordt uit-
sluitend scharrelvlees verkocht, 
van dieren die een goed leven 
hebben gehad. En alles van uit-
stekende kwaliteit en ambachte-
lijk bereidt.
Nieuw bij De Vleespot is het Ita-
liaanse roomijs van Il Primo, am-
bachtelijk gemaakt en zonder 
toegevoegde smaak- en kleur-
stoffen. Van hetzelfde merk is 
de voortreffelijke bavarois. Ook 
nieuw is dat De Vleespot nu op 
bestelling relatiegeschenken en 
kerstpakketten maakt. Er is een 
ruime keuze voor de samenstel-
ling hiervan. Groot of klein, voor 
iedere portemonnee en voor elke 
smaak. Naast een lekker stuk-
je vlees en worst kan er tevens 
een lekker wijntje aan het pak-
ket toegevoegd worden, er zijn 
veel soorten verkrijgbaar, ook bi-
ologische. Ook een aanrader is 
het kookboek voor vlees en wijn. 
Met recepten van topkoks en 
een wijnadvies van sommeliers. 
Dit is voor een leuk prijsje ook 
los verkrijgbaar.
Het wildseizoen is weer ge-
opend. Hertenbiefstuk is op 
voorraad verkrijgbaar, overig 
wild is op bestelling leverbaar. 
Sinds kort wordt er bij De Vlees-
pot ook pastrami verkocht, dit 
is een zeer gewild product. Het 
wordt gemaakt volgens een oud 
recept naar Italiaanse traditie 
en is rijk en vol van smaak. Ook 
nieuw in het assortiment is de 
Bourgondische scharrelhoender. 
Een scharrelkip met een ouder-
wets lekkere smaak. Smulpapen 
en fijnproevers moeten gewoon 
bij De Vleespot zijn. De zaak is 
te vinden aan de Rijksstraatweg 
537, telefoon 023-5383330.

Regio – De politie heeft zon-
dag rond 2.20 uur een 24-jari-
ge IJmuidenaar aangehouden 
op de Schotersingel in Haar-
lem omdat hij onder invloed 
van alcohol in zijn auto reed. 
De man bleek ernstig onder 
invloed van alcohol en werd 
meegenomen naar het politie-
bureau. Tegen de drankrijder is 
proces verbaal opgemaakt en 
zijn rijbewijs werd direct inge-
vorderd.

Onder invloed

Rabobank Velsen en omstreken
Kerstverlichting 
Westkolk nu duurzaam
Spaarndam - Meer dan vijfhon-
derd kerstlampjes schijnen van-
af zaterdag hun duurzame licht 
over de Westkolk en het Kerk-
plein in Spaarndam. Dankzij 
het Coöperatiefonds van Rabo-
bank Velsen en omstreken is de-
ze kerstverlichting mogelijk ge-
maakt.
Elk jaar versieren vrijwilligers van 
Kerstcomité Spaarndam deze 
twee belangrijke en historische 
plaatsen in het vissersdorpje. De 
doorgaans koude klus wordt al-
tijd het eerste weekeinde na Sin-
terklaas geklaard. De start is 
steevast met cake met slagroom 
en jam van tante Truus voor alle 
vrijwilligers. Daarbij worden door 
twee waaghalzen de verlich-
ting aan de brug gehangen. Om-
dat het initiatief breed door be-
woners wordt gedragen past de 
aanvraag voor duurzame verlich-
ting prima in het straatje van het 
Coöperatiefonds. Leden van het 
Coöperatiefonds van Rabobank 

Velsen en omstreken kiezen elk 
kwartaal een of meer aanvra-
gen uit.
Zaterdagavond even na vijf uur 
flitste de kerstverlichting aan, na 
een gezellige speech van Step-
hanie Andrade. Ook de kerst-
boom is duurzaam verlicht. Ver-
dere kerstversiering wordt de-
ze week door leerlingen van de 
Spaaneschool. Stephanie ver-
stigde ook de aandacht op de 
rode strikken die veel lantaarn-
palen in de omgeving sieren. 
Ook daar komt duurzaamheid 
bij kijken, want elk jaar worden 
ze hergebruikt, waarbij ze door 
buurvrouwen zorgvuldig worden 
gestrikt en gestreken.
Na de officiële in gebruikname 
van de kerstverlichting kregen 
de vrijwilligers in het nabij gele-
gen Café Spaarndam een heer-
lijk glaasje glühwein aangebo-
den. Daarbij zorgde het Ampzing 
Genootschap voor de muzikale 
kerstsfeer.

Chileense wijn bij
de Wereldwinkel
IJmuiden - De Wereldwinkel 
IJmuiden heeft haar assortiment 
aangepast aan de Kersttijd.
Dat betekent natuurlijk vele 
mooie kaarten van allerlei goe-
de doelen, de NOVIB kalender 
en bureau kalender, lekker eten 
en drinken et cetra.
De Wereldwinkel verkoopt ve-
le Fair Trade producten zodat de 
klant de zekerheid krijgt dat zijn/
haar aanschaf bijdraagt aan de 
verbetering van de omstandig-
heden in de Derde Wereld.
Chilleense wijn is daar een 
voorbeeld van. De wijn, Caber-
net Sauvignon (vol en rond) en 
Sauvignon Blanc (fris en frui-
tig), komt uit de Lontué Vallei. De 
wijnboeren daar zijn verenigd in 
de Vinos Lautaro die de meerop-
brengst ten goede laat komen 
aan de ziektekostenverzekering, 
tandheelkundige zorg, vakantie-
geld en schoolbeurzen. De kwa-
liteit wordt als zeer goed beoor-

deeld. Deze week de gelegen-
heid om eens een fles te probe-
ren. Voor de prijs hoeft u het niet 
te laten want die ligt onder de 5 
euro. De Wereldwinkel biedt na-
tuurlijk veel meer zoals mooie 
cadeau-artikelen, vele soorten 
koffie, chocolade, rijst en saus. 
Wie nog wat onder de kerst-
boom moet leggen of een klein 
of groot kerstpakket moet heb-
ben, kan zaterdag in de Wereld-
winkel Ymuiden terecht.
Producten uit de Wereldwinkel 
zijn zaterdag ook te koop bij de 
markt van Velsen voor de 3de 
Wereld in de Eenhoornstraat.
De Wereldwinkel zelf is geves-
tigd op de hoek Stolstraat/La-
gerstraat (nabij het Stadhuis) in 
Ymuiden. De winkel is elke zater-
dag van 10.00 tot 16.00 uur open. 
Informatie over de producten en 
kerstpakketten is verkrijgbaar bij 
het secretariaat: telefoon 0255-
534967 (na 18.00 uur).

Feest in Café IJmuiden
IJmuiden – Ook dit jaar zorgt 
Café IJmuiden voor extra fees-
telijke feestdagen. Die gaan ko-
mend weekeinde al beginnen, 
want vrijdagmiddag start om 
17.30 uur de unieke drankver-
loting. Vorig jaar gingen er kar-
ren vol drank uit,’’ vertelt Kit-
ty, van Café IJmuiden. ,,Dit jaar 
worden er per ronde diver-
se flessen drank verloot, waar-
onder ook de karren vol drank.’’ 
Voor de gelukkige winnaars be-
tekent dat waarschijnlijk veel vi-
site tijdens de feestdagen, want 
zo wordt een glaasje schenken 
wel heel gemakkelijk. Daarnaast 
houdt Café IJmuiden zondag 19 
december vanaf 15.30 uur weer 

een ouderwets gezellige wild-
middag, met prachtige prijzen. 
Zo’n wildmiddag moet je eens 
hebben meegemaakt. De prijzen 
variëren van grillplaten tot volle-
dig gevulde boodschappenman-
den, kippen en konijnen voor in 
de pan en nog veel meer lekkers 
om de feestdagen op te fleuren.
Bovendien schijnt dit jaar ook de 
geheimzinnige geldkerstboom 
weer aanwezig te zijn in dit unie-
ke café. Wie dit weekeinde ge-
luk heeft bij de drankloterij én de 
wildmiddag hoeft voor de feest-
dagen echt geen boodschappen 
meer te doen. Tot ziens in Café 
IJmuiden, Willem Barendszstraat 
21 in IJmuiden.

Sportvrouw 2010
Spaarndam - De Spaarndamse 
atlete Femke van der Meij is vori-
ge week in de gemeente Haarlem 
uitgeroepen tot Sportvrouw van 
het jaar 2010. Femke is atlete bij 
de Santpoortse atletiekvereniging 
AV Suomi. Op 18 juli van dit jaar 
werd zij Nederlands kampioen op 
de 100 meter. Ook werd zij twee-
de op de 100 meter horden en als 
lid van de estafetteploeg nam ze 
op het EK Atletiek in Barcelona 
deel aan de vier keer 100 meter, 

waar de ploeg helaas niet de fi-
nale behaalde. Woensdag 8 de-
cember zijn in de Philharmonie in 
Haarlem de Haarlemse topspor-
ters en sporttalenten gehuldigd 
tijdens het JAN@Topsport Gala 
Kennemerland 2010. Herhaalde-
lijk werd Femke van der Meij ook 
al Sportvrouw van het jaar in de 
gemeente Velsen. Zij verdiende 
die eretitel in 2003, 2005 en 2007. 
Na een periode van blessures is 
Femke nu weer op de goede weg.
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IJssalon 2Tasty in 
IJmuiden nog open
IJmuiden - Voor de vele ijslief-
hebbers onder ons is het prettig 
om te weten dat ijssalon 2Tasty 
ook in deze wat koudere perio-
de ijs verkoopt. Het is nog maar 
het eerste jaar voor deze nieuwe 
ijssalon, en het ijsseizoen wordt 
wegens succes verlengd tot na 
de feestdagen. 
Na alle goede reacties van te-
vreden klanten heeft de eige-
naar besloten om in ieder geval 
tot 10 januari open te blijven. Het 
assortiment wordt in deze pe-
riode rondom de feestadagen 
bovendien uitgebreid met on-
der meer vers gebakken oliebol-
len, krentenbollen, appelbeig-
nets, Luikse wafels, ijstaarten en 
nog veel meer lekkers. Ook tij-

dens de feestdagen blijft de sa-
lon open, om zo iedereen van 
verse oliebollen te kunnen voor-
zien. En natuurlijk is er het heer-
lijke schepijs om de feestmaal-
tijd perfect mee af te sluiten. IJs-
taarten zijn beperkt uit voorraad 
leverbaar, dus voor een echt 
mooie taart wordt aangeraden 
een bestelling te plaatsen. Er zijn 
ook halve liter bakken vers ijs te 
koop. Handig voor onverwach-
te bezoekers of voor de lekkere 
trek tussendoor. 
De openingstijden van 2Tas-
ty zijn in dit seizoen van 13.00 
tot 21.00 uur, van dinsdag tot en 
met zondag. IJssalon 2Tasty is te 
vinden op het Kennemerplein, 
Moerbergplantsoen 1a.

Hamburger en pizza
bij eetgelegenheid Hiba
IJmuiden – Sinds kort is IJmui-
den een nieuwe eetgelegenheid 
rijker: Hiba. Gevestigd aan de 
Lange Nieuwstraat, waar voor-
heen Swier zat. Er zijn voorna-
melijk hamburgers en pizza ver-
krijgbaar. ,,Het is fast food, een 
beetje vergelijkbaar met McDo-
nalds. Maar wij onderscheiden 
ons, doordat hier uitsluitend ha-
lal vlees verkrijgbaar is’’, vertelt 
manager Mohamed Alkaduhimi. 
Het eten kan afgehaald worden, 
maar kan ook in de zaak zelf ge-
nuttigd worden. Die oogt zeer 
ruim en heel schoon. In de open 
keuken kan men zien hoe alles 
klaargemaakt wordt. ,,Als mana-
ger zie ik er op toe dat alles vol-
gens de regels gaat. Het moet 
schoon en netjes zijn, wij gaan 
voor kwaliteit’’, aldus de mana-
ger. Binnenkort wordt er ook 
met een gratis bezorgservice 
gestart. Hiba biedt een zeer rui-
me keuze. Er zijn diverse menu’s, 
maar mensen kunnen dat ook 
naar eigen inzicht samenstellen. 
Naast een gewone hamburger 
is er onder andere ook een fi sh 
burger verkrijgbaar, of een veg-
gi burger. Er zijn divers soorten 
pizza, zoals three cheese of de 

shoarma pizza. En dat kan even-
tueel gecombineerd worden met 
onder meer diverse sauzen, een 
maiskolf of een lekkere salade. 
Dit is de derde vestiging van Hi-
ba, naast Zwanenburg en Am-
sterdam. Er komen ook fi lialen 
in Beverwijk en Haarlem. Moha-
med is verbaasd over de com-
motie die laatst ontstond, toen 
de buren via de media hun on-
genoegen lieten blijken over de 
komst van Hiba: ,,Wij komen 

hier louter met goede bedoelin-
gen. Al mijn personeel komt uit 
IJmuiden, we hebben het beste 
met de gemeente voor. We wil-
len niemand voor de voeten lo-
pen, maar een toegevoegde 
waarde zijn. Hiba is volgens mij 
de enige die uitsluitend met hal-
al producten werkt.’’
Hiba is elke dag geopend, van 
12.00 tot 22.00 uur. Voor een lek-
kere hamburger of een heerlijk 
pizza.

Zondag feestelijke open dag

Star Travel IJmuiden 
is nu Boston Travel Store
IJmuiden - Star Travel IJmui-
den is vanaf 15 december Bos-
ton Travel geworden. Daarmee 
krijgt het reisbureau in de Vel-
serhof de beschikking over 
meer reismogelijkheden, reis-
bestemmingen en meer service, 
tegen scherpe prijzen. Dat moet 
elke reiziger als muziek in de 
oren klinken.
Boston Travel is een grote orga-
nisatie met veel mogelijkheden. 
De nieuwe zaak in Velserhof 
combineert al het voordeel van 
de nieuwe organisatie met de 
vertrouwde service en gezichten 
van de medewerkers Gerry, Ani-
ta en Daniëlle. Boston Travel is 
aangesloten bij ANVR en SGR.
Boston Travel betekent ook 
meer mogelijkheden voor het 
boeken van een reis. Dat kan via 
internet, zoals veel mensen al 
doen, maar wel met de prettige 
gedachte in het achterhoofd dat 
men met problemen of vragen 
terecht kan bij het reisbureau in 
IJmuiden. ,,Als we zien dat een 
boeking niet klopt, of we twijfe-
len ergens over, dan nemen we 
contact op met de klant,’’ zegt 
Anita de Vries. ,,Klanten zijn al-
tijd welkom bij ons, natuurlijk 
voor de gidsen die nu alweer 
binnenstromen voor de zomer-
vakantie, voor reserveringen, 

vragen en een kopje koffi e.’’
Zondagmiddag zijn klan-
ten van harte welkom voor de 
open dag van 12.00 tot 17.00 
uur. Men wordt ontvangen met 
een glaasje en een lekker hap-
je en kan dan het nieuwe inte-
rieur bewonderen in de huisstijl 
van Boston Travel. Bovendien 
ontvangt men  tijdens de open 
dag bij boeking van een reis een 
korting van 50 euro.
Zie www.bostontravel.nl voor 

meer informatie. Wist u trou-
wens dat Boston Travel de oud-
ste reisorganisatie ter wereld is? 
In 1773 werd de basis van het 
eerste reisbureau gelegd. Op 
de website kan men boekingen 
doen voor losse hotelovernach-
tingen tot en met complete we-
reldreizen. Toch liever een per-
soonlijk contact? Boston Travel 
Store is te vinden in Velserhof 
109 in IJmuiden, het telefoon-
nummer is 0255-547999.

World Snowboard Day
Velsen-Zuid - SnowPlanet en 
Brunotti houden zondag 19 de-
cember van 17.00 tot 21.00 uur 
de World Snowboard Day, een 
avond voor en door snowboar-
ders met freestyle clinics, bom-
volle ‘goodybags’, gratis snow-
boardhuur en gunstige tarie-
ven. Wilde je altijd al een keer 
een trick leren of een indoor-
baan proberen? Kom dan zon-
dag naar SnowPlanet.
Brunotti en SnowPlanet hebben 
samen met Elan Snowboards en 
Snowboarder Mag als doel om 
zoveel mogelijk mensen kennis 
te laten maken met snowboar-
den en de bijbehorende lifestyle. 

Op 19 december vanaf 17.00 uur 
zijn alle snowboard geïnteres-
seerden welkom en zullen deel-
nemers getrakteerd worden op 
een spectaculaire entreekor-
ting, gratis lessen en materiaal-
huur, ‘goodybags’, clinics en nog 
veel meer. 
Natuurlijk is deze dag niet alleen 
voor de beginnende snowboar-
der, iedereen is welkom. De ge-
vorderde snowboarder zal zich 
met een heuse freestyle clinic, 
het testen van het nieuwste ma-
teriaal en lekkere beats op de 
piste ook zeker niet hoeven te 
vervelen. Deelname kost 21,50 
euro.
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IJmuiden – Voor de allerlaatste 
keer zal er zondag een Amster-
damse middag plaatsvinden in 
café De Griffioen. Nog één keer 
gaat het dak er af, voordat het 
café na 31 december voorgoed 
haar deuren zal sluiten. Bijna al-
le artiesten, die eerder optraden, 
zullen optreden deze middag en 
ze zijn vast van plan om te gaan 
knallen. Zoals Rob Zorn, Frans 
Zeilmaker, Yanni, Hans de Vries, 
Soraya, Harold en vele anderen. 
Dit is echt de laatste kans op 
een gezellige Amsterdamse mid-
dag. Iedereen is van harte wel-
kom. Aanvang is 14.00 uur, toe-
gang is gratis. Café De Griffioen 
is te vinden aan de Frans Naere-
boutstraat 9.

Amsterdamse 
middag in 
De Griffioen

Geslaagde avond uit
bij Gallo Original’s
Santpoort-Noord - De samen-
werking van Gallo Original’s, 
schoonheidscentrum Annabel-
le en de Santpoortse Verleiding 
heeft vorige week woensdag-
avond goed uitgepakt. Voordat 
de deuren officieel open gingen, 
stonden de klanten buiten al te 
wachten. 
,,Waar is de kapstok?”,  waren de 
eerste woorden; iedereen ging 
lekker gezellig een avondje uit. 
Dat begon met het proeven van 
koffie en thee bij de Santpoortse 
Verleiding met een lekker kerst-
kransje van banketbakkerij Wes-
seling.
Daarna werd er lekker gestruind 
in het grote aanbod van kleding 
en accessoires. Tussendoor kon 
men een nummer trekken voor 
een auratekening met reading. 
Dan door naar schoonheidscen-

trum Annabelle voor een advies 
over het aanbrengen van feeste-
lijke make-up, passend bij deze 
tijd van het jaar. Ook gaven de 
dames van Annabelle huidadvies 
en informatie over hun workshop 
visagie, die in januari van start 
gaat. De dames van Steekvan-
wal.nl kregen ook veel aandacht 
van de aanwezigen met hun uit-
leg over hun breicursus en hun 
verkoop van wol. De geslaagde 
avond werd afgesloten met en 
glas prosecco en lekkere hapjes. 
Wie dit heeft gemist heeft kan 
schoonheidscentrum Annabel-
le ook vinden tijdens kerstland 
Mirakels bij de ruine van Brede-
rode. Daarnaast is iedereen van 
harte welkom in de winkel van 
Gallo Original’s in de Hoofdstraat 
om met hoge winterkorting kle-
ding te kopen.

Grill en Maaltijden bij 
Bart & Kees Vlaanderen
IJmuiden – Wie iets lekkers 
zoekt, is bij de Grill en Maaltijden 
winkel van Bart en Kees Vlaan-
deren aan het juiste adres. Va-
der en zoon bieden een zeer rui-
me keuze aan. Zoals kip: krokan-
te steaks, kipfilet, spare ribs en 
drumsticks in drie verschillende 
smaken. 
Kant en klaar maaltijden zijn er 
in maar liefst twaalf verschillen-
de smaken. Het zijn ruime porties 
van 700 gram en die naar eigen 
smaak kunnen worden aange-
vuld met nasi, bami, rijst of aard-
appelen. Ook de negen soorten 
huisgemaakte soepen, met als 
basis kip en kalkoen, doen het 
goed. Zoals de bruine bonen-
soep of de erwtensoep, die zelfs 
rookworst van kip bevat. Wie iets 
lekkers voor de kerstmaaltijd 
zoekt, zal bij Bart en Kees Vlaan-
deren zeker slagen. Een uitgele-
zen product dat al tien jaar een 
succes is, is de kalkoen van on-
geveer vier kilo. Deze is rijk ge-
vuld en wordt gegaard in een 
plastic zak. De kalkoen hoeft 

thuis alleen opgewarmd te wor-
den in de oven en er blijft een 
heerlijke jus over. Tevens over-
heerlijk zijn de gegrilde rollades 
van kip en kalkoen, ook al kant 
en klaar. Dan zijn er nieuwe spe-
cialiteiten in het assortiment, zo-
als een parelhoenderbout gevuld 
met champignons en kastan-
jes in een saus van cranberry en 
port. Voor de liefhebber is er een 
lekker stoofgerecht van herten-
sucade, in een saus van balse-
mico en tijm. Het grote jaarlijkse 
succes is nog altijd de kerstsa-
lade, een goed gevulde scharrel-
salade met gerookte kip- en kal-
koenfilet. En voor wie zelf crea-
tief wil zijn in de keuken, is er na-
tuurlijk volop vers wild en gevo-
gelte verkrijgbaar. 
Bestellingen voor kerst graag 
voor zondag 19 december door-
geven. Dit kan telefonisch via 
0255-519181, of in de zaak aan-
Velserduinplein 2. Afhalen kan 
op vrijdag 24 december, de win-
kel is dan van 8.00 tot 16.00 uur 
open. Eet smakelijk.

Duin en Kruidberg 
Mavo in Tweede Kamer
Driehuis - Bijna 100 leerlin-
gen van de Duin en Kruidberg 
Mavo hebben op woensdag 
8 december een bezoek ge-
bracht aan Den Haag.

In het kader van de vakken 
Maatschappijleer en Geschie-
denis kregen de leerlingen een 
rondleiding door het Binnenhof 
en werd er uitleg gegeven hoe 
de politiek in Nederland werkt. 
Hoewel dit natuurlijk ook al in 
de klas was behandeld, konden 
leerlingen een vergadering van 
de Tweede Kamer bijwonen en 
nu met eigen ogen zien hoe het 
daar toegaat.
Vervolgens werd er nog een be-
zoek gebracht aan de 1e Kamer 
en aan het Historisch Museum.
Deze dag werden de leerlin-
gen gefilmd door studenten van 
de hogeschool Windesheim in 
Zwolle. Deze studenten maak-
ten, samen met Egyptische stu-
denten, in opdracht van de Ne-

derlandse ambassade in Caï-
ro een film over hoe de heden-
daagse jeugd te betrekken bij de 
politiek.
De studenten hebben een goed 
voorbeeld gekregen hoe je inte-
resse voor de politiek bij jonge-
ren, in dit geval de leerlingen van 
de Duin en Kruidberg Mavo, bij 
kunt brengen.

Velsen - De luisteraar van 
Seaport FM heeft nog enke-
le dagen om tot een juiste keu-
ze te komen voor de Kerst Top 
50. Via een link op de site valt 
er te kiezen uit 75 nummers, 
plus een vrije keus. Reageer 
voor maandag 20 december via 
www.seaportplaza.nl Bent u niet 
in het bezit van een computer, 
maak dan uw favoriete kerstpla-
ten kenbaar via 0255-527151. De 
Seaport Kerst Top 50 wordt op 
zaterdag 25 december tussen 
12 en 16 uur uitgezonden. Erik 
Beekman is de presentator. Zie 
ook www.seaportplaza.nl.

Kerst Top 50

Velsen - Mensen met een in-
komen op het minimum kun-
nen in aanmerking komen voor 
een tegemoetkoming voor deel-
name aan Sociaal Culturele Ac-
tiviteiten. Daarbij kan bijvoor-
beeld worden gedacht aan het 
lidmaatschap van een sportclub 
of een andere vereniging. Ook 
voor een dagje uit, een bezoek 
aan een museum, of het volgen 
van een cursus kan een tege-
moetkoming worden verkregen. 
De gemaakte kosten moeten 
wel aangetoond kunnen worden 
met. Mensen van 65 jaar of ou-
der hoeven de kosten niet aan 
te tonen. De Formulierenbrigade 
Velsen kan kijken of iemand in 
aanmerking komt voor deze te-
gemoetkoming en helpen dit for-
mulier in te vullen. Let op: Voor 
het jaar 2010 kan het nog voor 
31 december 2010! De Formulie-
renbrigade Velsen is gevestigd in 
Loket Velsen voor Wonen, Wel-
zijn en Zorg, gebouw De Delta, 
Rijnstraat 2. Op werkdagen zijn 
zij bereikbaar tussen 09.00-17.00 
uur op telefoonnummer 0255-
533885 en via formulierenbriga-
develsen@madi-mk.nl. Bij men-
sen die graag hulp willen maar 
niet mobiel zijn komt men thuis.

Formulieren-
brigade

CD-tour Mónica Triga
IJmuiden - De titel van haar 
nieuwe CD ‘Espelho’ (spiegel) 
staat symbool voor zelfreflec-
tie. Mónica Triga kijkt terug op 
ervaringen uit haar verleden en 
werpt een optimistische blik in 
de toekomst.
In haar nieuwe programma (za-
terdag 18 december) komen 
Afrika en haar moederland Por-
tugal steeds dichter bij elkaar. 
Dit heeft veel te maken met 
haar familiegeschiedenis en 
haar zoektocht naar verhalen en 
grenzenloze muziek. De rijkdom 
en diversiteit van Portugese mu-
ziek gaat verder dan de beken-
de fado. De essentie van deze 
diversiteit gebruikt Mónica Triga 
in alle facetten van haar muziek. 
Haar bijzonder flexibele en war-
me stem en haar persoonlijke 
presentatie, samen met de mu-
zikaliteit en spelplezier van haar 

begeleidingsband zorgen voor 
een warme voorstelling waar-
bij de zon gaat schijnen. Laat u 
meevoeren naar het warme zui-
den waar Portugal en Afrika op 
natuurlijke wijze samenkomen! 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘monica triga’ op 18

december 2010 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen



pagina 34 16 december 2010

Betoverende circusvoorstelling
Circus Renz in Haarlem
Regio - Nederland is nog één 
echt circus rijk. Een circus met 
een sfeervol tentencomplex, 
de geur van zand en zaagsel, 
maar bovenal met verbluffende 
acts van wereldniveau. Een cir-
cus met een klassieke ambiance 
maar met een circusshow in een 
moderne jas.
Het Nederlands Nationaal Circus 
Herman Renz is dat circus. Het 
grootste reizende circus van de 
Benelux. Een circus met een rijke 
historie die teruggaat tot 1911, 
met aanzien - het behoort tot de 
Europese circustop - en met een 
programma dat elk jaar compleet 
nieuw is. Om daarvoor artiesten 
te boeken gaat circusdirecteur 
Robert Ronday langs goed aan-
geschreven circusfestivals over 
de hele wereld. De meest bijzon-
dere, gewaagde en oogstrelende 
acts verschijnen op die manier in 
de piste, tot groot genoegen van 
het hooggeëerde publiek.
Dit jaar presenteert Circus Her-
man Renz de show ‘Jungle Fan-
tasy.’ Een avontuurlijke reis door 
de jungle, waarbij artiesten uit 
twaalf verschillende landen aan 
u voorbij komen. Zo ziet u de 
vliegende trapeze van ‘The Fly-
ing Neves’ uit Brazilië, betre-
den vijf machtige leeuwen sa-
men met sterdresseur Tom Dieck 
Jr. de piste, presenteert legende 
‘Karah Khavak’ de grootste rep-
tielenshow die Europa rijk is,  ziet 
u ‘Duo Serjo’ -sterren van de ba-

lance- en zorgt een fontein met 
15.000 liter water voor een spet-
terende finale. Een showballet, 
feeërieke belichting en speci-
aal geschreven muziek ontbre-
ken niet. Bovendien maakt de 
ontvangst in een waar tentpa-
leis met de kenmerkende warme 
sfeer van het circus de beleving 
compleet.
Het circus reist met een grote 
karavaan door heel Nederland. 
De speciale theatertent biedt 
plaats aan 1200 bezoekers. In 
slechts acht uur tijd wordt deze 
door een team van vijfentwintig 
specialisten opgebouwd. Daar-
naast beschikt het circus over 
een grote foyertent en een ont-
vangsttent. Wanneer alles staat, 
beslaat de circusstad een opper-
vlakte van achtduizend vierkan-
te meter, om aan alle woon-, ma-
teriaal- en dierenwagens, stallen, 
en tenten een plaats te bieden.
Als de voorstelling begint zorgen 
85 medewerkers voor een on-
vergetelijke ervaring in de we-
reld van het circus. Geniet van 
het Nederlands Nationaal Circus 
Herman Renz, laat u meevoeren 
door de zinderende show ‘Jun-
gle Fantasy’ en ervaar dat beto-
verend circus bestaat!
Circus Herman Renz staat van 
17 december tot en met 2 janu-
ari 2011 aan de Veerplas, tegen-
over IKEA in Haarlem. Zie www.
renz.nl of bel 0909-5030060 om 
direct te reserveren.

Succesje voor Velsenaren
Minister Schultz komt 
met reactie op HOV
Velsen - Samenwerkende or-
ganisaties in Velsen die tegen 
de plannen van HOV Velsen zijn 
hebben een succesje geboekt. 
De Kamercommissie voor Infra-
structuur en Milieu heeft de mi-
nister officieel gevraagd om een 
reactie, naar aanleiding van de 
door de organisaties gezonden 
brief. Dit kan echter enkele we-
ken tot maanden duren.
De samenwerkende organisa-
ties wijzen de minister op de 
broodnodige bezuinigingen. Zij 
willen voorkomen dat provin-
cie en gemeente samen 70 mil-
joen euro aan belastinggeld uit-
geven om een snelbus in Velsen 
drie minuten sneller te laten rij-
den dan buslijn 75, op een tra-
ject tussen Haarlem en IJmui-
den. Minister Schultz van Hae-
gen deed een oproep aan bur-
gers zelf te komen met voorstel-
len waar kan worden bezuinigd.
De bewonersorganisaties in Vel-
sen gaan door met hun acties 
richting provincie en gemeen-
te Velsen. Nog deze maand wil 
men in gesprek komen met ge-
deputeerde Post. Aan burge-

meester Weerwind is gevraagd 
om een herbezinning en stop-
zetting van het project en lopen-
de aanbestedingen. 
Ben Hendriks van PvdA Velsen 
laat weten dat er meer speelt 
dan alleen drie minuten tijd-
winst. ,,De verkeersdruk in Drie-
huis en Santpoort breekt steeds 
records. Met Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer bedoelt men 
betrouwbaar vervoer. We kun-
nen niet alles bij het oude hou-
den.’’
De samenwerkende organisa-
ties vinden ook dat er meer moet 
gebeuren, maar zij zien de hui-
dige plannen niet als oplossing. 
De samenwerkende organisa-
ties zijn: Stichting Industriege-
bied De Kromhout, Wijkplatform 
Zee- en Duinwijk, Winkeliersver-
eniging Stadscentrum IJmuiden, 
Stichting Belangengroep Bewo-
ners Min. Van Houtenlaan / Zee-
weg, Stichting Belangen Collec-
tief Velsen, Stichting WIJS Werk-
groep IJmuider Spoorlijn, Stich-
ting Dorpsraad Driehuis, Wijk-
platform Driehuis en Stichting 
Santpoort.

A-capellagroep Maat6 
bij Mirakels! Kerstland
Velsen - In de 14 jaar van het 
bestaan van de a-cappellagroep 
Maat6  hebben de 5 mannen al 
heel wat optredens mogen ver-
zorgen, binnen en buiten het re-
gionale land.
Kerst optredens hoorden daar 
nooit bij. Met Kerst zaten de-
ze mannen onder de gebreide 
muts, of waren aan het schaat-
sen. Ellenlange tochten in de 
barre kou en dan uren napraten 
in de koek-en -zopietent, met 
een en meerdere kruidenbitters 
(of andersom). Ook hielden ze 

zich bezig met voorbereidingen 
van nieuwe theatershows. Daar 
bleef het dan vaak ook bij. Kerst-
deuntjes horen dan ook niet 
tot het repertoire van de heren. 
Kerst 2010 wordt echter anders. 
De organisatoren van Mirakels! 
wisten hun enthousiasme op de 
maten over te brengen.
Maat6 zal in de maand decem-
ber in mirakels prachtige de-
cor van de Ruïne van Brederode 
op geheel eigen wijze een aan-
tal optredens verzorgen. Zie ook 
www.maat6.nl.

Marco vraagt Marthy
tijdens Zebra kerstfeest
IJmuiden - Eindelijk durf-
de Marco Adema zijn vrien-
din Marthy te vragen om met 
hem te trouwen. Dat gebeur-
de tijdens het Zebra Uitzend-
bureau kerstfeest. 

Bijna anderhalf jaar lang is Mar-
co door een hartritmestoornis 
met zijn gezondheid aan het 
kwakkelen. Heel vervelend voor 
hem, maar voor zijn aanstaande 
vrouw Marthy al helemaal geen 
pretje. Zij moest niet alleen voor 
Marco zorgen maar stond er 
vaak ook alleen voor met drie 
kinderen. Daarom heeft Marco 
haar nu ten huwelijk gevraagd. 
Het Zebra kerstfeest betekent 
al 15 jaar lang een geweldige 
avond bij restaurant Augusta in 

een zeer sfeervolle ambiance, 
dus besloot Marco dat het daar 
moest gebeuren. Het was een 
ontroerend moment. Maar met 
alleen vragen kom je er niet dus 
werd in het bijzijn van wethou-
der Arjen Verkaik afgesproken 
dat het echtpaar nog voor 31 
maart laat weten wanneer zij in 
2011 gaan trouwen. Zanger Pe-
ter van Bugnum zong voor het 
paar, de kinderen, familie, col-
lega’s en vrienden het geweldi-
ge nummer van Willeke Alber-
ti ‘Morgen ben ik de Bruid’. Ui-
teraard verbleven zij die nacht 
in de bruidssuite van Hotel Au-
gusta. ,,Het was een geweldi-
ge avond,’’ aldus Henk Brand-
jes, de eigenaar van Zebra Uit-
zendbureau.

Velsen-Zuid - Vorige week 
woensdag rond 14.00 uur heeft 
er een radarcontrole plaatsge-
vonden aan de Amsterdamse-
weg. Op deze weg geldt een 
maximumsnelheid van 80 kilo-
meter per uur, maar de ervaring 
leert dat niet alle weggebruikers 
zich hieraan houden. Dit kan zeer 
verkeersonveilige situaties ople-
veren. Tijdens de controle pas-
seerden er ruim 770 weggebrui-
kers. Hiervan reden er 53 harder 
dan toegestaan. De hoogstge-
meten snelheid is 104 kilometer 
per uur. Alle hardrijders krijgen 
een bekeuring thuisgestuurd.

Politie 
controleert
op snelheid

IJmuiden - Na een melding van 
vernieling van autospiegels op 
de Havenkade trof de politie vrij-
dag twee jongens aan, die bij 
het zien van de politie wegren-
den. De politie wist hen echter 
snel te achterhalen en hield het 
tweetal aan op verdenking van 
vernieling. Een van de jongens, 
een Amsterdammer van 18 jaar, 
bleek in het bezit van een boks-
beugel. Hij werd meegenomen 
naar het politiebureau en inge-
sloten voor nader onderzoek.

Vernielingen

IJmuiden - De meldkamer 
van politie kreeg vorige week 
woensdag rond 17.35 uur een 
melding van een aanrijding met 
letsel op de Planetenweg, waar-
bij een voetganger was aange-
reden. Ter hoogte van de Zee-
wijkpassage trof de politie een 
getuige, een 34-jarige automo-
biliste uit IJmuiden en een 53-ja-
rige voetganger uit Kazachstan 
aan, die armletsel had opgelo-
pen. De IJmuidense bleek met 
haar auto de voetganger aan-
gereden te hebben toen hij over 
de voetgangersoversteekplaats 
liep; de vrouw had de man niet 
gezien en was gestopt toen zij 
plotseling een klap hoorde. De 
man is naar het ziekenhuis ge-
bracht voor behandeling van het 
letsel.

Aanrijding
met letsel

Regio - Surveillerende politie-
mensen werden zondag aan het 
einde van de middag ingehaald 
door een hardrijdende automo-
bilist aan de Westelijke Randweg 
in Haarlem. De agenten, die re-
den in een onopvallende dienst-
auto, hebben de man staande 
gehouden. Na correctie bleek 
de man, een 26-jarige inwoner 
van Velsen-Noord, 55 kilometer 
te hard gereden te hebben. Hij is 
aangehouden en zijn rijbewijs is 
ingevorderd.

Hardrijder
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Jonge amazone haalt 
verbazend snel ZZ licht
Velsen-Zuid - Op 11 decem-
ber heeft Ilse Ligthart in Ben-
ningbroek, Medemblik, haar eer-
ste punt gehaald in de dressuur-
klasse ZZ licht. En niet onver-
dienstelijk: ze werd tweede.
In januari startte Ilse pas met 
haar L1. Valentijn van Weering, 
haar trainer van VarioHippiQue 
uit Velsen-Zuid, was natuurlijk 
beretrots: ,,Het was een kracht-
tour om Ilse alles in zo’n korte 
tijd bij te brengen. Gelukkig let 
ze goed op en voert ze alle aan-
wijzingen tot in de puntjes uit. 
Haar paard Nearco is erg sterk 
en wil graag lopen. Vaak wil Ne-
arco te graag waardoor het aan 
elkaar zetten van alle oefenin-

gen in een proef erg moeilijk is. 
Voor Ilse is uit het hoofd rijden 
nog best lastig dus de tweede 
proef, die nog mag worden voor-
gelezen, geeft haar vaak een be-
ter resultaat. We moeten met z’n 
drieën nog veel leren, dus met 
video’s bestuderen en de pro-
tocollen tot op de letter uitplui-
zen samen met de juryleden, zijn 
voor ons grote leermomenten.”
Het winstpunt en de tweede plek 
in Benningbroek kwamen als 
een waar geschenk. Ilse Ligthart 
was de dag ervoor net 16 jaar 
geworden. Op de foto de jonge 
amazone Ilse op het paard Near-
co met haar trotse trainer Valen-
tijn van Weering.

Sherpa’s 
verkopen 
kerstbomen
Santpoort-Zuid - Net als ieder 
jaar verkopen de Sherpa’s van 
scoutinggroep Sint Radboud in 
Santpoort-Zuid weer prachtige 
kerstbomen van zeer goede kwa-
liteit. Dit jaar hebben de meiden 
een deal gesloten met tuincen-
trum Groenrijk van Duijn. De prij-
zen en maten variëren. Een picea 
abies is te koop vanaf 10 euro. De 
verkoop is op vrijdag 17 december 
vanaf 19.00 uur en zaterdag 18 en 
zondag 19 december van 10.00 
tot 17.00 uur. Dan bent u van har-
te welkom om bij de blokhut aan 
de Midderduinerweg 74 onder het 
genot van een glas glühwein een 
mooie boom uit te zoeken.

Help vogels in de winter
Driehuis - In de kerstvakantie 
kan er weer volop geknutseld 
worden in het Pieter Vermeulen 
Museum. Ook dit  keer helpen 
we de vogels in de winter een 
handje. Kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar timmeren een voe-
derplankje en kleden deze er-
na aan met voer voor de vogels. 
Hang hem aan een boom op en 
de vogels komen er op af!
Verder is er speciaal voor deze 

gelegenheid een minitentoon-
stelling gemaakt over tuinvogels 
in de winter en kunnen in een 
gluurhoek, met een beetje geluk, 
de tuinvogels van het Pieter Ver-
meulen Museum op de voeder-
plank bekeken worden.
Het knutselen is op dinsdag 28 
december, woensdag 29 decem-
ber en donderdag 30 decem-
ber en begint om 13.30 uur. Het 
duurt ongeveer een uur en wordt 
begeleid door vrijwilligers van 
het museum. 
De prijs voor het knutselen is 
een euro bovenop de entreeprijs 
van twee euro. Volwassenen be-
talen 2,50 euro.
Per keer kunnen 15 kinderen 
meedoen. Om teleurstelling te 
voorkomen, vooraf aanmelden 
via info@pieter-vermeulen-mu-
seum.nl of telefonisch tijdens 
openingstijden (woensdag, vrij-
dag en zondagmiddag).
Wie nog meer wil zien en bele-
ven kan de tentoonstelling ‘Ed-
je Eekhoorn, met gemak van tak 
naar tak’ nog bekijken. In een 
fraai vormgegeven eekhoornbos 
maken de kinderen kennis met 
de wereld van Edje Eekhoorn. 
Zie ook www.pieter-vermeulen-
museum.nl.

Een nieuwe start met 
nieuwe stemmen
Regio - Het Haarlemse vocaal 
ensemble Puisque tout Passe is 
half oktober 2010 gestart met 
een nieuwe dirigent, René Nieu-
wint, met wie op dit moment 
prachtige koormuziek van Sergei 
Rachmaninov en Samuel Barber 
wordt ingestudeerd. Het koor wil 
graag groeien van 20 naar 24 le-
den, zodat elke stemgroep weer 
6 leden telt. Er is ruimte voor 2 
alten, 2 bassen en 1 tenor. Be-
langstellenden kunnen deelne-
men aan de Openbare repeti-

tie op dinsdagavond 11 januari 
2011 van 19.45 uur tot 22.00 uur 
en wordt gehouden in de Luther-
se Kerk, Witte Herenstraat 20 in 
Haarlem.
Ook is er de mogelijkheid om op 
projectbasis deel te nemen tot 
aan het concert dat eind mei/be-
gin juni 2011 gepland is. 
Aanmelden kan bij de secreta-
ris Annette Tepe, telefoon 023-
5326658 of via e-mail info@puis-
quetoutpasse.nl. Zie ook www.
puisquetoutpasse.nl  

Haan schenkt 
kerstboom
Santpoort-Noord - Vrijwilli-
gers van het Bijna Thuis Huis 
in Santpoort-Noord, Bob Schef-
fer en Marja Wouda, gingen van 
de week op pad voor een mooie 
kerstboom. Ieder jaar wordt het 
Bijna Thuis Huis door enthousi-
aste vrijwilligers in een stemmi-
ge kerstsfeer gebracht. In het 
Bijna Thuis Huis verblijven men-
sen die in hun laatste levensfa-
se zijn. Voor hen en hun familie 
is het heel belangrijk om een fij-
ne warme sfeer om zich heen te 
hebben. Het Bijna Thuis Huis wil 
zeggen ‘het moet er net zo zijn 
als thuis.’ Net als eerdere jaren 
is Tuincentrum Haan, gevestigd 
aan de Hagelingerweg, weder-
om bereid geweest een kerst-
boom te schenken aan het Bijna 
Thuis Huis. De vrijwilligers zullen 
de prachtige boom met veel ple-
zier optuigen!

Neva Ensemble zingt
in Laurentiuskerk
IJmuiden - Op woensdag 29 
december geeft het vermaar-
de Neva Ensemble uit St-Peters-
burg  een concert in de Lauren-
tiuskerk, Fidelishof 30. De kerk 
is open vanaf 19.30 uur en het 
concert begint om 20.00 uur. Het 
concert is gratis toegankelijk. Na 
afloop van het concert houden 
de leden van het ensemble een 
schaal collecte bij de uitgang.
Het wordt volop genieten van het 
inmiddels fameuze Neva-ensem-
ble. Het ensemble is gespecia-
liseerd in het zingen van Russi-
sche kerkmuziek.Dit jaar staan 
naast nieuwe liederen van Rus-
sische componisten ook het Ave 
Maria van Schubert op het pro-
gramma. Het programma na de 
pauze bestaat uit beroemde lie-
deren uit de Russische folklore 
onder andere het wereldberoem-

de  volkslied De Twaalf Rovers en 
Avondklokken. Daarnaast wor-
den romances en operafragmen-
ten uit het licht klassieke reper-
toire ten gehore gebracht. De zes 
leden van het ensemble hebben 
allen een professionele conser-
vatorium opleiding en als zang- 
groep hebben zij zich een tech-
niek eigen gemaakt, die uitmunt 
in vocaal evenwicht. De eigen in-
terpretatie van de Slavisch-Rus-
sische muziek wordt dan ook 
overal hogelijk gewaardeerd.
Een combinatie van technisch 
meesterschap en emotionele be-
trokkenheid maakt hun optre-
dens telkens weer tot een prach-
tige en ontroerende belevenis. 
Het is ongetwijfeld een  bijzon-
dere gebeurtenis voor de con-
certbezoeker wanneer deze vo-
cale tovenaars optreden.

Kerstvakantie in bieb
Velsen – Tijdens de kerstvakan-
tie zijn er diverse leuke activitei-
ten voor kinderen in de centrale 
bibliotheek en in de bibliotheek 
Velserbroek. 
Op maandag 20 december gaan 
kinderen van 6 tot en met 9 jaar 
in de centrale bibliotheek onder 
begeleiding van een echte kun-
stenaar een bijzondere decora-
tie maken voor in de kerstboom. 
Verf en een snufje zout zorgen 
voor een sneeuwstorm aan kleu-
ren. Van 13.30 tot 15.30 uur, er 
zijn geen kosten aan verbonden, 
wel graag van tevoren even aan-
melden bij de balie. Deze activi-
teit vindt donderdag 23 decem-
ber plaats in de bibliotheek Vel-
serbroek.
Op dinsdag 21 december vindt 
er een familievoorstelling plaats 
van theatergroep ZieZus. Van 
10.30 tot 11.30 uur en van 12.00 
tot 13.00 uur in de bibliotheek 
Velserbroek, van 15.00 tot 16.00 

uur in de centrale bibliotheek. 
De kinderen verzinnen zelf het 
verhaal dus kom en roep, zing en 
dans mee. Kosten zijn 3 euro, in-
clusief een consumptie. Kaarten 
zijn verkrijgbaar aan de balie van 
de bibliotheek.
Op woensdag 29 december is er 
een Boekenbios Marathon in de 
centrale bibliotheek, met klas-
siekers en nieuwe toppers van 
Roald Dahl. In de pauze is er 
voor elk kind een flitspopper-
drankje en een gouden wikkel. 
Van 10.30 tot 11.50 uur: De GVR 
(vanaf 6 jaar, Nederlands ge-
sproken).
Van 12.00 tot 14.00 uur: Sjakie en 
de chocoladefabriek (alle leef-
tijden, Nederlands gesproken). 
Van 14.15 tot 15.45 uur: The Wit-
ches (vanaf 6 jaar, Nederlands 
ondertiteld). Van 16.00 tot 17.30 
uur: The Fantastic Mister Fox 
(vanaf 6 jaar, Nederlands onder-
titeld). De toegang is gratis.

SP steunt postbodes
Velsen - Tussen de hagelbui-
en door deelden leden van de 
SP-afdeling Velsen vanmorgen 
pamfletten en actiestickers uit 
aan het publiek op de week-
markt in IJmuiden. Het materi-
aal van de actiegroep ‘Redde-
postbode’ en de SP ging vlot 
van hand tot hand en menigeen 
maakte bemoedigende opmer-
kingen. Een marktkoopman he-

kelde de mislukte marktwerking 
‘laat ze er gewoon een staats-
bedrijf van maken’. De SP-afde-
ling Velsen steunt al maanden de 
postbodes die knokken voor het 
behoud van een behoorlijk loon 
voor behoorlijk werk. Maak van 
het werk in de post geen pulp-
baan! Kijk voor informatie en ac-
tiemateriaal op www.reddepost-
bode.nl.

IJmuiden - De politie heeft zon-
dag rond 18.30 uur een 35-jari-
ge IJmuidenaar aangehouden die 
verdacht wordt van mishande-
ling. De man zou even daarvoor 
een vrouw in een woning aan 
het S.P. Kuijperplantsoen heb-
ben mishandeld, waarna de po-
litie ingeschakeld werd. De man 
bevond zich voor de woning toen 
agenten arriveerden. Zij hebben 
hem aangehouden en overge-
bracht naar een politiebureau. 

Mishandeling
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Zee- en Havenmusuem
Scheepsmotoren 
draaien op volle toeren
IJmuiden - De scheepsmoto-
ren in het Zee- en Havenmuse-
um aan de Havenkade 55 wor-
den gewoonlijk elke laatste za-
terdagmiddag van de maand op-
gestart. Dit jaar gebeurt dat een 
week eerder: op 18 december. 
Kom dan naar het museum en 
hoor en voel de cadans van de 
scheepsmotoren en ruik de geur 
van olie.  
Dit jaar is het museum ook op 
Tweede Kerstdag ’s middags ge-

opend. Dan heeft men nog een 
laatste gelegenheid om de ten-
toonstelling ‘Leven en werken 
aan boord van de KNSM-sche-
pen’ te zien en te beleven. De-
ze tentoonstelling loopt namelijk 
eind 2010 af. 
Het museum is geopend op  
woensdag- zaterdag- en zon-
dagmiddag van 13.00 tot 17.00 
uur. Eerste Kerstdag en Nieuw-
jaarsdag gesloten. Zie ook www.
zeehavenmuseum.nl.

Nieuws
van DCIJ
IJmuiden - Het was redelijk rus-
tig vrijdagavond op de onder-
linge wedstrijd van DCIJ, door-
dat zaterdag zowel het eerste als 
het tweede tiental van DCIJ een 
zware uitwedstrijd had te spelen. 
Kees Pippel werd opgevroten 
door Piet Kok in een kerkhof-va-
riant. Een eindspel win je echter 
nooit van Kees Pippel, die  een 
van de grootste eindspelkenners 
van Nederland genoemd kan 
worden. Remise dus. Jelte Botte-
ma heeft nog te weinig routine 
en werd overklast door Jurrian 
Fischer. Rick Hartman kreeg een 
overmachtseindspel op het bord 
tegen Dana van der Wiele. Rick 
gaat binnenkort debuteren in het 
eerste van IJmuiden. Wim Winter 
kwam in de lijfvariant van Koos 
de Vries terecht die daar een 
complete studie aan heeft ge-
wijd. De hele partij stond Winter 
slecht, maar in het eindspel be-
schwindelde hij de Vries, die met 
een onverdiende nul naar huis 
kon. Jan Maarten Koorn had een 
interessante partij tegen Nico-
le Schouten tot hij in een verras-
sende combinatie liep met winst 
voor Nicole. Het eerste van DCIJ 
moest uit tegen Constant in Rot-
terdam. Jesse Bos zat aan het 
laatste bord vanwege studiepe-
rikelen en kwam daar de Afri-
kaanse grootmeester Dialeele 
tegen. Jesse heeft de hele par-
tij vele klippen moeten omzeilen, 
maar stond na alle kruitdampen 
zover naar voren dat de winst 
een kwestie van techniek was. 
Winst was er verder Tuijtel, Pip-
pel en Schouten. Alleen winter 
verloor van de kampioen van Su-
riname Autar. Met de 13-7 over-
winning was DCIJ zeer tevreden. 
Het tweede van DCIJ verloor van 
de Zaanstreek met 13-7. Opval-
len was dat de slechts elfjarige 
Max Doornbosch opnieuw won. 
Een grote belofte voor de toe-
komst.

Stralende start kersttijd 
in WF Visserhuis
IJmuiden - In het W.F. Visser-
huis, begon de kerstperiode op 
9 december met het aansteken 
van de lichtjes van een 4,5 meter 
hoge kerstboom en 5 meter ho-
ge lichtgordijnen langs de ven-
sters in het restaurant. Bewoners 
en omwonenden waren getuige 
van dit lichtspektakel en kon-
den er onder het genot van kof-
fie, lekkernijen en presentjes van 
genieten. 
Het lichtspektakel was de start 
van de kerstactiviteiten. Bewo-
ners en vrijwilligers maken op 
donderdag 16 december kerst-
stukjes. Op 21 december vindt er 
een kerstviering plaats met on-
der meer een kerstverhaal, een 
optreden van het koor The Mid-
day Singers en samenzang. Het 
jaarlijkse kerstdiner is gepland 
op donderdag 23 december van-
af 16.00 uur. Men kan dan ge-
nieten van een heerlijk kerstdi-
ner dat genuttigd zal worden in 
een sfeervolle kerstambiance.
Op 31 december wordt 2010 uit-
geblazen met een gezellige olie-

bollenmiddag en een optreden 
van artiest en zanger Guus van 
de Berghe. In het nieuwe jaar 
heffen bewoners, omwonenden, 
medewerkers en vrijwilligers op 
5 januari gezamenlijk de cham-
pagnefluiten om te proosten op 
het nieuwe jaar. 
In het W.F. Visserhuis is ook ge-
legenheid tot revalideren voor 
mensen die tijdelijk zorg nodig 
hebben. Het woonzorgcentrum 
functioneert tevens als wijk-
steunpunt. Ook kunnen omwo-
nenden gebruik maken van de 
thuiszorgdiensten van Zorgba-
lans Thuiszorg en het inpandi-
ge spreekuur van diëtisten, dia-
betesverpleegkundigen, wond-
verpleegkundigen en ande-
re gespecialiseerde verpleeg-
kundigen. Ook in andere woon-
zorginstellingen van Zorgbalans 
worden verschillende activitei-
ten georganiseerd om bewoners, 
mantelzorgers en andere geïnte-
resseerden een sfeervolle en fij-
ne kerst te geven. Voor meer in-
formatie zie www.zorgbalans.nl.

IJVV Stormvogels bruist
IJmuiden - Bruisend is het juis-
te woord, kijkend naar voetbal-
vereniging Stormvogels. Nadat 
de zondagselectie eind november 
een prachtige feestavond voor al-
le leden, medewerkers en vrij-
willigers neerzette, was er 3 de-
cember een zeer onderhouden-
de sponsorbijeenkomst in de Fe-
lison Terminal. Tijdens deze bij-
eenkomst werden ook de plan-
nen voor het 100-jarig bestaan in 
2012 uitgevouwen. De zeer actie-
ve jubileumcommissie onder lei-
ding van voorzitter Steffan Kunst 
is al enige tijd zeer goed bezig. 
Tussendoor werd de jongste jeugd 
op 1 december vereerd met een 
bezoek van de Sint in de kantine. 
Het afgelopen weekeinde span-
de helemaal de kroon. Op vrij-
dag 10 december was er een bij-
eenkomst voor alle medewerkers 
en vrijwilligers van IJVV Stormvo-
gels. Vanaf 17.00 uur werden de-
ze bijna 100 mensen ontvangen 
door voorzitter Nico Stoker. Vanaf 
18.00 uur hield hij een korte toe-
spraak waarbij hij stil stond bij al-
le activiteiten die in het afgelopen 
jaar zijn verricht, hij bedankte al-
le aanwezigen. Ook noemde hij 
de mooie resultaten van het eer-
ste elftal van de zondag (kampi-
oenschap tweede klasse en in-
middels aan de kop in de eerste 
klasse) en   de nieuwe aanwas bij 
de jeugd. Tevens memoreerde Ni-
co de toenemende beleving van 
jong en oud binnen Stormvogels 
bij het opnieuw ontdekken van de 
eigen identiteit (na de ontvlech-
ting van Telstar). Er is een duide-
lijke groei in saamhorigheid: het 
echte verenigingsgevoel keert 

met rasse schreden terug. Nico 
dankte ook de aanwezige ‘tante’ 
Tinie Venus voor de donatie die 
de vereniging heeft ontvangen 
na het overlijden van ‘ome’ Freek. 
De donatie, bestemd voor mede-
werkers en vrijwilligers,  werd de-
ze avond ingezet voor het heer-
lijke warme en koude buffet. Een 
voortreffelijk buffet dat door spe-
lers Jasper van der Linden en Jan 
Ziere op hun vrije dag in elkaar 
was gezet en gekookt. Na de toe-
spraak werd heel wat afgepraat 
en terug gekeken naar een mooi 
voetbaljaar. Zaterdag 11 decem-
ber was er een leuke bijeenkomst 
voor de oudere jeugd met een 
stamppotten maaltijd (weer Jas-
per van der Linden) en een sport-
quiz met Marco Adema. Het en-
thousiasme onder de 80 deelne-
mers was zeer groot. En alsof dit 
alles nog niet genoeg is houdt 
IJVV Stormvogels zaterdag 18 
december haar jaarlijkse kerst-
bingo met schitterende prijzen, 
met een ronde voor de jeugd tus-
sendoor en een prachtige loterij 
aan het eind. Aanvang om 20.30 
uur. Na een rustweekeinde tij-
dens de kerstdagen worden jong 
en oud op 1 januari 2011 ver-
wacht voor de traditionele nieuw-
jaarswedstrijden, aanvang 13.00 
uur. Na de wedstrijden is er dan 
weer tijd voor het uitwisselen van 
de beste wensen in een in win-
terse ambiance sfeervol aange-
klede kantine. Warme chocolade 
en snert zorgen voor de inwendi-
ge mens. En er wordt uiteraard op 
het nieuwe jaar getoast. Stormvo-
gels heeft een rijke historie en is 
springlevend.

Klootschiet-
journaal
Velsen-Zuid - Afgelopen zater-
dag was er een nieuwe variant 
in de route van de klootschie-
ters van sportvereniging Full 
Speed: de kerst-vlees route. De-
ze bestaat uit delen van een an-
dere route en is soms ook dub-
bel. Na afloop krijgt ieder een 
pakje vlees van gourmetscho-
teltje tot kipfilet, naar gelang de 
score van het team. Er kwamen 
22 spelers opdagen, er waren 
zes teams voor nodig, een re-
cord aantal. Team 5 werd win-
naar met 73 schoten en 48 me-
ter. Team 3 werd tweede op 74–
33. Team 6 werd derde op 80–
29. Team 2 werd vierde op 86–
25. Team 5 werd vijfde op 93–
2. Team 4 werd zesde op 100–
7. Voor informatie:  Harm Jong-
man, 0255–514780 of Dirk Sie-
raad, 0255–515602. Zie ook 
www.svfullspeed.nl

Promotie danspaar laat
nog op zich wachten
IJmuiden - Het danspaar Ton 
Jonkman en Wilma Overeem van 
danscentrum ter Horst ging af-
gelopen zaterdag naar Dalfsen 
om daar mee te doen aan een 
landelijke NADB wedstrijd in de 
categorie Senioren C 1 klasse.
Zij hoopten hier hun laatste punt 
voor promotie naar de B klas-
se te kunnen behalen. In een 
sterk veld werd dit paar echter, 
verdienstelijk vierde. Het zo ge-
wenste promotiepunt kwam er 
dus niet, maar dit is slechts een 
kwestie van tijd. Op naar de vol-
gende wedstrijd.

Kertstzangavond
IJmuiden - Donderdag 23 de-
cember wordt in de Petrakerk 
aan de Spaarnestraat (ingang 
kerkzaal Merwedestraat) weer 
de traditionele kerstzangavond 
gehouden. Dit jaar weer veel sa-
menzang van kerstliederen on-

der begeleiding van orgel door 
Cees Verschoor Ook zal het wel-
bekende Goede Herderkoor op-
treden Muzikale inbreng wordt 
deze avond gedaan door blaas-
kwartet Niet Strijken. Aanvang 
20.00 uur. De toegang is gratis.



pagina 48 16 december 2010

Korf zorgt voor een 
ontspannen kerstdiner
IJmuiden – Je hoeft niet altijd 
naar je (schoon)moeder te gaan 
om van een smakelijk kerstdiner 
te genieten zonder zelf te hoeven 
koken of afwassen. Korf Catering 
neemt die rol graag van je over. 
Ook dit jaar heeft Jan Korf met 
zijn medewerkers weer een heer-
lijk kerstdiner samengesteld, dat 
aan de grootte van het gezel-
schap kan worden aangepast. 
Zo zijn er heerlijke salades, buf-
fetten en bittergarnituren voor 
een per persoon prijs. Die kun-
nen eventueel worden aange-
vuld met een voorgerecht, soep 
of nagerecht naar keuze. Maar 
ook is er een fantastisch kerst-
buffet met diverse warme en 
koude gerechten, voor een par-
tij vanaf 20 personen. Het kerst-
buffet bestaat bijvoorbeeld uit 
verschillende salades, heel veel 
hartige hapjes en visspecialitei-
ten. Als warm gerecht komen op 
het buffet lasagne, en gebraad in 
een heerlijke saus, roomaardap-
peltjes en diverse groenten, aan-
gevuld met stokbrood, kruiden-
boter en sauzen. Het nagerecht 
zal ieders dromen overtroeven, 
namelijk diverse schalen met ge-
bak, bavarois, puddingen en als 
klap op de vuurpijl een soezen-
toren met karamel. Dit kerstbuf-
fet (vanaf 20 personen te bestel-
len) kost 27,50 euro per persoon. 
Maar dan zet je je gasten ook 
wel iets bijzonders voor. Afwas-
sen hoeft van Jan Korf ook niet 
meer, tegen een meerprijs van 

1,95 per persoon levert hij bor-
den, bestek en servetten, die vol-
gens afspraak weer worden af-
gehaald en afwassen is in dat 
geval overbodig.
Korf Catering staat in de re-
gio bekend om de goede kwali-
teit van zijn producten. Als echt 
IJmuidens bedrijf kan je dan na-
tuurlijk niet om vis heen. Korf 
Catering verrast zijn klanten elk 
jaar weer met zijn heerlijke vis- 
en vleesschotels. Maar ook voor 
vegetariërs heeft Korf Catering 
veel feestelijks in petto. De ve-
getarische salade bestaat on-
der meer uit een combinatie van 
waldorf-, kartoffel- en pasta-
salade, opgemaakt met diverse 
kaassoorten en vruchten. 
In deze tijd van het jaar vinden 
veel (personeels)feestjes plaats. 
Ook voor bedrijven en andere 
gelegenheden heeft Korf Cate-
ring een smakelijk aanbod. Be-
stellen kan via het bestelformu-
lier of via de website www.korf-
catering.nl. 
De gerechten voor feestdagen 
kunnen op de volgende tijden 
worden opgehaald: voor eerste 
kerstdag op vrijdag 24 decem-
ber tussen 16.00 en 17.00 uur; 
voor tweede kerstdag op de dag 
zelf, zondag 26 december tussen 
11.00 en 12.00 uur en voor oud- 
en nieuw op vrijdag 31 decem-
ber tussen 15.00 en 16.00 uur. 
Korf Catering, Kennemerlaan 88, 
IJmuiden, 0255-512745.

Ruil kerstcadeau in 
voor avondje theater
Velsen - Uw kerstpakket of kerst-
cadeau ruilen voor een avondje 
theater? Stadsschouwburg Velsen 
voert in de december feestmaand 
met acht andere Noord-Holland-
se theaters een gezamenlijke lu-
dieke actie. Lever op woensdag 29 
december tussen 10.00 en 14.00 
uur het kerstpakket of kerstca-
deau in bij Stadsschouwburg Vel-
sen en ontvang in ruil een ‘avond-
je uit’. Alle ingezamelde kerstca-
deaus komen ten goede aan de 
Voedselbank Velsen. Graag licht 
het theater alvast een tipje van de 

sluier: een cadeau kan onder an-
dere worden ingewisseld voor het 
drumspektakel van Percossa of 
VET Kindercabaret. Eén cadeau 
is inwisselbaar voor twee vrijkaar-
ten per adres (u betaalt alleen 
2,75 per persoon voor garderobe 
en pauzedrankje). Voor het aantal 
beschikbare theaterkaarten geldt: 
op is op. Het in te ruilen cadeau 
dient nieuw, ongebruikt en in de 
originele verpakking te worden 
ingeleverd. Zie ook www.stads-
schouwburgvelsen.nl of www.nht-
heaters.nl.

Oliebollen voor 
het goede doel
IJmuiden - Na de grote suc-
cessen van voorgaande ja-
ren zal World Servants Velsen 
ook dit jaar weer echte kwali-
teitsoliebollen bakken voor het 
goede doel. Met de opbrengst 
gaan dit jaar minimaal vier per-
sonen uit onze gemeente op 
ontwikkelingswerk in Tanzania 
en Ecuador.  Hier zullen ze klas-
lokalen, een eetzaal, woningen 
en latrines gaan bouwen. Om 
dit werk te kunnen doen heb-
ben zij 2.395 euro per persoon 
nodig. Dit geld proberen ze bij 
elkaar te krijgen door het hou-
den van diverse acties, zoals de 
oliebollenverkoop. 
De oliebollen zullen in de nacht 
van 30 december worden ge-
bakken en op 31 december 
gratis thuis worden bezorgd. Er 
zullen oliebollen, krentenbol-
len en appelbollen te koop zijn. 
Vorig jaar werden er 2400 olie-
bollen verkocht. Daaronder wa-
ren er veel voor bedrijven, die 
dit jaar weer besteld hebben. 
Dit jaar hopen ze het aantal uit 
te breiden naar 3000 oliebol-
len. Men kan de oliebollen be-
stellen via de website www.
worldservantsvelsen.nl. Geen 
internet? Bel dan 06-47836777. 
Ook is het mogelijk de bestel-
ling tussen 10.30 en 14.00 uur 
zelf op te halen in De Rank, 
Koningin Wilhelminakade 265 
in IJmuiden. Voor bestellin-
gen buiten de gemeente Velsen 
wordt 1,50 euro bezorgdkosten 
gerekend. Bestellen kan tot en 
met 26 december. De kosten 
voor de oliebollen zijn 10 voor 
6,50 euro of 0,70 euro per stuk. 
De krenten- en/of appelbollen 
kosten 10 voor 7,00 euro of 0,75 
per stuk.

Wel kerstactie, geen er-
fenis voor zwerfkatten
IJmuiden - In deze dure decem-
bermaand houdt de Stichting 
Zwerfkatten Havengebied IJmui-
den een 50 procent actie. Dank-
zij een anonieme sponsor wordt 
bij iedere gedoneerde euro tot en 
met 31 december het bedrag met 
de helft verhoogd. De vrijwilligers-
organisatie die dagelijks de vele 
zwerfkatten in de haven verzorgt 
met voedsel, castraties en medi-
sche hulp, heeft uw steun hard 
nodig, juist nu. Marya Dekker, co-
ordinator van de stichting ver-
telt: ,,De laatste tijd ging het ge-
rucht dat wij de miljoenen hadden 
geërfd van Dirk de Waard. Maar 
niets is minder waar. Wij hebben 
géén erfenis gekregen, maar wel 
veel meer kosten. Niet alleen was 
er het afgelopen jaar een toename 
aan gedumpte katten, maar ook 
kregen wij meer noodgevallen in 
onze opvang. Zo hebben we nu 
ook nog elf doodzieke verwilder-
de kittens die intensieve 24-uurs-
zorg nodig hebben, terwijl nor-
maal gesproken het kittenseizoen 
allang voorbij is.’’ De toename wijt 
zij aan het feit dat mensen min-
der geld hebben te besteden. ,,We 
krijgen regelmatig mensen aan de 
telefoon die afstand moeten doen 
van hun huisdier omdat zij de ver-
zorging niet meer kunnen betalen. 
Dat zijn de fatsoenlijke mensen, 
de rest gooit hun trouwe huisge-
noot op straat en als zo’n kat ge-
luk heeft vinden wij het. Vaak in 
erbarmelijke toestand.’’ In de op-
vang van de zwerfkattenstichting 
worden ze liefdevol verpleegd. Ui-
teraard kost deze zorg handen-
vol geld. De stichting, die totaal 

afhankelijk is van giften, hoopt 
met de inkomsten uit de kerstac-
tie de opvang te kunnen uitbrei-
den. ,,Naast kilo´s voer en bergen 
medicijnen is er een overkapping 
van het erf nodig, zodat de wilde 
en zieke opvangkatten niet kun-
nen weglopen. Daarnaast halen 
we zo veel mogelijk zwervertjes uit 
de haven, en wonen er een aan-
tal onplaatsbare en extreem ban-
ge katjes bij ons, die graag buiten 
zijn, maar dan wel in een veilige 
en afgeschermde omgeving. De-
ze beestjes zijn nergens welkom 
en mogen bij ons wel zichzelf zijn 
en oud worden.’’ Men verzoekt do-
nateurs bij de donatie te vermel-
den dat het om een kerstgift gaat, 
alleen dan wordt het bedrag met 
de helft  verhoogd. De kerstactie 
is geldig tot 31 december. Over-
maken kan op gironummer 4761 
772 ten name van Stichting Zwerf-
katten Havengebied IJmuiden, 
te Velsen~Noord. Op de websi-
te kattenbabbels.web~log.nl kan 
men volgen wat binnenkomt.

IJmuiden - Maandagmiddag 
rond 17.30 uur belde er bij een 
oudere bewoner aan de Pla-
netenweg een man aan die 
een abonnement op een tijd-
schrift probeerde te verkopen. 
De man overhandigde hierbij 
ook een kerstkaart. De bewo-
ner bedankte vriendelijk voor 
de aanbieding. De ‘verko-
per’ had zichzelf inmiddels in 
de gang van de bewoner we-
ten te manoeuvreren. Het ge-
sprek werd door de bewoner 
afgerond en de man verliet de 
woning. De portemonnee die 
de bewoner in zijn achterzak 
had zitten, bleek echter ver-
dwenen. De politie is daarom 
op zoek naar de man die aan 
de deur kwam. Mensen die de 
manier van werken herken-
nen uit een eigen ervaring of 
die de man hebben zien staan 
aan de deur bij de bewoner 
aan de Planetenweg, wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de politie in IJmuiden. Dit 
kan via het telefoonnummer 
0900-8844.

Man aan huis 
bestolen

John van Dijkfonds over 
recreatie en toerisme
Velsen - Ook dit jaar hebben de 
juryleden van het John van Dijk-
fonds verschillende scholen in het 
voortgezet onderwijs bezocht om 
daar een aftrap te geven van het 
nieuwe scholenproject ‘I love Vel-
sen: Toerisme en Recreatie’.
Aan de hand van veel beeldma-
teriaal antwoordden de jongeren 
eerst op vragen over de gemeen-
te. De jongeren kwamen flink los 
met veel opmerkingen over de 
lokale en landelijke politiek. Ui-
teraard willen de meeste leerlin-
gen plekken waar ze zonder toe-
zicht met elkaar kunnen afspre-
ken. Tijdens de kennismakingsles 
werd het scholenproject van het 
John van Dijkfonds uitgelegd. Ie-
der jaar kiest de jury een onder-
werp dat jongeren aanspreekt. Dit 
jaar mogen de jongeren aangeven 
wat Velsen moet doen aan toe-
risme en recreatie. Vragen waar-
bij de leerlingen kunnen stilstaan 
zijn: wordt er voldoende gedaan 
voor jongeren, wat mis je, wat 
wil je op het gebied van toerisme 
en recreatie, wat zijn de leukste 
plekken voor jongeren, hoe krijg 
je meer jongeren naar Velsen en 

welke activiteiten kun je beden-
ken. De leerlingen maken over dit 
thema een werkstuk. Ze bepalen 
zelf hoe ze dit gaan uitvoeren. Dit 
kan door het maken van een ma-
quette, een film op You-Tube of 
een digitale presentatie. Op 25 ja-
nuari worden de werkstukken in-
geleverd bij de gemeente Vel-
sen. De jury beoordeelt alle werk-
stukken en nomineert van iedere 
school het beste werkstuk. De ge-
nomineerden worden op 2 febru-
ari ’s middags uitgenodigd voor 
workshops op het stadhuis. Tij-
dens de workshops krijgen zij ver-
schillende adviezen van deskun-
digen en worden de ideeën ver-
der uitgewerkt. ’s Avonds presen-
teren de leerlingen hun werkstuk 
in de Burgerzaal van het stadhuis 
en zal de prijs worden uitgereikt 
aan het winnende team. Het win-
nende werkstuk zal worden inge-
diend als burgerinitiatief aan de 
gemeenteraad. De klassen waren 
wel te porren voor het wedstrijd-
element van het John van Dijk-
fonds. ‘Natuurlijk doen wij mee, 
wij gaan voor de prijs en de beker 
staat volgend jaar op onze school!’
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Afval IJmuiden-Noord
De ReinUnie kan het afval in IJmui-
den-Noord vaak niet inzamelen, om-
dat er auto’s in de weg staan. Dat 
leidt tot klachten. De gemeente Vel-
sen gaat een aantal andere cluster-
plaatsen aanwijzen - de verzamel-
plekken voor de containers. Reacties 
zijn welkom tot 21 januari; in april 
2011 gaat de nieuwe situatie in. 

De afgelopen jaren zijn bij ReinUnie en 
de gemeente regelmatig klachten bin-
nengekomen over de afvalinzameling in 
IJmuiden-Noord. Er staan vaak auto’s 
voor of op de huidige clusterplaatsen – 
de verzamelplekken voor de containers – 
waardoor de bakken niet geleegd kunnen 
worden. De ReinUnie heeft daarom een 
aantal nieuwe locaties voor de cluster-
plaatsen voorgesteld in de Trompstraat, 
de Willebrordstraat, de Ruijterstraat en de 
IJmuiderstraatweg. Het college van B & 
W heeft dit voorstel op 7 december voor-
lopig vastgesteld. Het voorstel is te vin-
den op de website van de gemeente en in 
te zien op het gemeentehuis. Belangheb-

benden kunnen er tot uiterlijk 21 januari 
op reageren, schriftelijk of per e-mail (zie 
contactgegevens gemeente Velsen).

Daarnaast is er een inloopavond (geen 
presentatie) op donderdag 16 december 
van 17.30 tot 19.30 uur. Medewerkers van 
de gemeente en de ReinUnie zijn aan-
wezig om reacties in ontvangst te nemen 
en vragen te beantwoorden. De inloop-
avond is op het gemeentehuis in de en-
treehal, links bij de bouwbalie (ingang 
Dudokplein 1). De bewoners van de be-
trokken straten hebben begin december 
een brief van de gemeente gekregen. Het 
overzicht van alle nieuwe clusterplaat-
sen in IJmuiden-Noord staat op de web-
site van de gemeente (www.velsen.nl on-
der Actueel).

Naar aanleiding van de reacties en de 
vragen kan het college van B&W het hui-
dige ontwerp nog aanpassen. Daarna 
volgt het definitieve besluit. De verwach-
ting is dat de nieuwe clusterplaatsen in 
april 2011 in gebruik worden genomen.

Led-verlichting in Velsen
Velsen wil duurzame en goedkopere 
LED-verlichting in de gemeente invoe-
ren. In de Kloosterstraat en het Fidelis-
hof is dat al gebeurd. 

Wethouder Ronald Vennik heeft op maan-
dag 13 december 2010 de eerste lichtmast 
in Velsen ontstoken die voorzien is van 

LED-verlichting. Dit gebeurde op het Fide-
lishof in IJmuiden.

LED-verlichting is nieuw; het is duurzamer 
en levert een besparing van de energie- en 
beheerskosten op. In de toekomst zullen 
alle lichtmasten in Velsen voorzien worden 
van LED-verlichting. (foto: Kees Blokker)

Ondertekening convenant 
Centrum Jeugd en Gezin
Donderdag 9 december 2010 hebben 
een tiental organisaties op het ge-
bied van gezondheidszorg, welzijn en 
scholing voor kinderen en jongeren en 
de vier IJmondgemeenten (Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen) een 
convenant ondertekend. Hierin ver-
plichten zij zich tot de oprichting van 
een Centrum Jeugd en Gezin (CJG). 

De wet op de Jeugdzorg stelt dat iedere 
gemeente in 2011 moet beschikken over 
een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

Dit CJG biedt snel, goed en gecoördineerd 
advies en hulp op maat aan ouders, ver-
zorgers, kinderen, jongeren en professio-
nals bij opvoed- en opgroeivragen.

Het leefgebied van jongeren overstijgt de 
gemeentegrenzen. Daarom hebben de 
gemeenten Beverwijk, Uitgeest, Heems-
kerk en Velsen besloten om een aantal ta-
ken voor het CJG gezamenlijk te ontwik-
kelen en uit te voeren. Namens de ge-
meente Velsen  heeft wethouder Annette 
Baerveldt getekend.

College blijft bij haar keuze
Tijdelijke nieuwbouw 
Bosbeekschool en Het Terras
Het college van B&W blijft bij haar 
keuze voor tijdelijke nieuwbouw aan 
de J.M. van Nassaulaan in Santpoort-
Noord voor de opvang van kinderen 
van de Bosbeekschool en Dorpshuis 
Het Terras.

Doordat de huidige locatie, de IJmond 
MTS in Santpoort-Noord, voor 1 april 
2011 aanstaande leeg moet zijn, moet 
er op zeer korte termijn een tijdelijk ge-
bouw komen, zodat de activiteiten van 
de betrokken organisaties door kunnen 
gaan. 

Na  een uitgebreid onderzoek naar mo-
gelijke alternatieven is er in overleg met 
het  bestuur van Stichting Openbaar Pri-
mair Onderwijs IJmond en het bestuur 
van Stichting Het Terras in oktober geko-
zen voor de locatie aan de J.M van Nas-
saulaan in Santpoort-Noord.

Er is gezocht naar locaties die drie jaar 
beschikbaar konden zijn, die voldoen 
aan de minimale wettelijke eisen en aan 
de randvoorwaarden van de stichtings-
besturen. De periode van drie jaar is no-
dig, omdat intussen gewerkt kan worden 
aan nieuwbouw voor de Bosbeekschool. 
Nieuwbouw voor Dorpshuis Het Terras is 
binnen twee jaar gepland op de oude lo-
catie van het dorpshuis.

Alternatieve locaties zijn niet mogelijk 
binnen de eisen, randvoorwaarden en de 
korte termijn waarbinnen de locatie ge-
reed moet zijn. Belanghebbenden hebben 
zienswijzen ingediend op de plannen. Na 
nader onderzoek en afweging blijft  het 
college bij haar keuze om op korte termijn 
de locatie aan de J.M. van Nassaulaan te 
gebruiken voor tijdelijke nieuwbouw. Be-
gin 2011 wordt een aanvang gemaakt met 
de voorbereidende werkzaamheden. 

Burgerzaken tijdelijk dicht
De afdeling Burgerzaken van het stad-
huis Velsen is wegens een scholing ge-
sloten op dinsdag 21 december 2010 
vanaf 15.15 uur. Medewerkers van Bur-
gerzaken krijgen informatie over de vraag 
hoe om te gaan met persoonsgegevens 
en het doorgeven daarvan aan derden. 

De dependance van Burgerzaken aan 
de Doelmanstraat in Velsen-Noord is 
wegens werkzaamheden gesloten op 
maandag 27 december 2010 en op 
maandag 3 januari 2011. U kunt dan te-
recht bij de afdeling Burgerzaken van 
het stadhuis Velsen.
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Openingstijden stadhuis
Rond Kerst en Oud & Nieuw is het stadhuis van Velsen op een paar middagen 
iets eerder dicht. Verder zijn de openingstijden praktisch ongewijzigd.

Vrijdag 24 december  gesloten vanaf 16.00 uur 
Zaterdag 25 december gesloten (hele dag)
Zondag 26 december gesloten (hele dag)
Vrijdag 31 december gesloten vanaf 12.00 uur 

Zaterdag 1 januari gesloten (hele dag)
Maandag 3 januari open vanaf 10.00 uur

ReinUnie: tijdelijk geen 
strooizout voor particulieren
Reinunie beperkt zich tot het strooi-
en van doorgaande routes en fiets-
paden, omdat de landelijke leveran-
tie van strooizout niet zeker is.

Om te garanderen dat er voldoende zout 
beschikbaar blijft voor het strooien van 
hoofdrijbanen en fietsroutes in de ge-
meenten Beverwijk, Heemskerk en Vel-
sen heeft ReinUnie samen met de ge-
meenten besloten de verstrekking van 
zout aan inwoners op de afvalbreng-
stations tijdelijk stop te zetten. ReinUnie 
voelt zich hiertoe genoodzaakt omdat 
de landelijke leveranciers verwachten 
niet al het bestelde zout tijdig te kunnen 

leveren, gezien de grote hoeveelheden 
strooizout die besteld worden én van-
wege de snelheid waarmee dit gebeurt.

ReinUnie en de gemeenten zijn afhan-
kelijk van de landelijke leveranciers en 
kunnen geen invloed uitoefenen op het 
wel of niet tijdig leveren van het bestel-
de zout. Er is nog steeds strooizout voor-
radig, maar ReinUnie heeft dit de ko-
mende tijd nodig voor het strooien van 
doorgaande routes en fietspaden. In het 
kader van de algemene veiligheid heeft 
dit prioriteit boven de zoutverstrekking 
aan particulieren. Zie ook www.rein-
unie.nl.

Fout parkeren Kennemerlaan
Fietsers komen op de Kennemer-
laan regelmatig in de knel: auto-
mobilisten gebruiken het fietspad 
als parkeerplek. De gemeente gaat 
daar strenger tegen optreden.

Automobilisten parkeren regelmatig 
op het verhoogde fietspad tussen de 
rijbaan en de parkeerhavens aan de 
Kennemerlaan. Dit leidt tot gevaarlijke 
situaties. Fietsers moeten vaak uitwij-
ken naar de hoofdrijbaan of het trot-

toir. De schuine betonband tussen de 
hoofdrijbaan en het fietspad maakt de 
situatie extra gevaarlijk voor hen.

Omdat er veel klachten over foutpar-
keerders zijn binnengekomen bij de 
gemeente Velsen, gaan de toezicht-
houders van Wijkbeheer strenger op-
treden tegen automobilisten die laden, 
lossen en foutparkeren op het gedeel-
te van de weg dat voor de fietsers is 
bestemd.

Aanvragen kunstsubsidies 
voor het jaar 2011
De gemeente Velsen heeft een be-
perkt jaarlijks budget voor kunstsub-
sidies. Wie daar als kunstenaar voor 
in aanmerking wil komen, kan bij de 
gemeente een verzoek indienen. 

Een subsidieverzoek moet aan een aantal 
eisen voldoen. Bij het verzoek dienen de 
volgende stukken ingeleverd te worden:

• een beschrijving van het werk/het pro-
ject waar het om gaat;

• een begroting; 
• een overzicht van elders aangevraagde 

subsidie. 

De gehele procedure wordt op de websi-
te van de gemeente Velsen, onder Kunst- 
en Cultuurbeleid, nader toegelicht. Daar 
staan ook de data waarvoor subsidiever-
zoeken moeten worden ingediend en de 
criteria voor de beoordeling ervan.

Nadere informatie is ook te krijgen bij de 
afdeling Maatschappelijke ontwikkeling 
van de gemeente Velsen, telefoon 0255-
567200.

De foto laat een werk van Jeroen van Rijn 
zien. Het heet Impluvium en dateert van 
1996. (foto: Doro Keman)



Voortgangsbericht december 2010
Resultaten
De gemeente heeft de afgelopen jaren 
een aantal projecten uit het program-
ma “Frisse Wind in Velsen-Noord” af-
gerond. Ook de weekmarkt is gereali-
seerd en de voetgangerstunnel onder 
het Gildenspoor is afgesloten. 

Het vrachtverkeer is in 2010 groten-
deels uit de wijk geleid. Door de her-
structurering van de Staalhavenweg is 
de verkeersroute van en naar het be-
drijventerrein De Grote Hout gereed. 
Zodra ook de Pontweg gereed is, rijdt 
het vrachtverkeer van en naar het in-
dustrieterrein niet meer door het eer-
ste deel van de Grote Hout- of Konings-
weg. 

Op verschillende plaatsen in het dorp is 
het riool vervangen. Tegelijkertijd wordt 
het profiel van de wegen gewijzigd en 
vernieuwd. In 2011 is de hele Gilden-
buurt aan de beurt. 

De afgelopen periode is verder gewerkt 
aan de verbetering van waterafvoer 
en het watersysteem in Velsen-Noord. 
Hierdoor wordt (riool)wateroverlast tij-
dens extreme regenval voorkomen. Met 
de herinrichting van het Wijkeroog-

plantsoen zal het waterbergend vermo-
gen nog meer toenemen. 

Tot slot is de aanleg van het nieuwe 
Rollantplantsoen volop in  uitvoering.  
Het plantsoen is volgens planning voor 
het einde van het jaar klaar, de aanleg 
van de beplanting is afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 

Uitzondering is de muur die boven-
op het talud moet komen. Voor vol-
doende stevigheid moet de muur wor-
den gefundeerd en moet het grondli-
chaam van het talud een half jaar ‘zet-
ten’. De plaatsing van de muur moet 
daarop wachten. De verwachting is dat 
de muur en de daarbij behorende fun-
dering halverwege 2011 worden ge-
plaatst. Het ontwerp is begin dit jaar in 
samenspraak met de omwonenden tot 
stand gekomen.

Plannen en voorbereidingen 
Een aantal andere projecten uit het 
programma Frisse Wind  loopt nog of is 
in voorbereiding. Hieronder komen ze 
aan de orde. Achtereenvolgens bespre-
ken we het verkeer, het groen, sport, 
bedrijven, woningbouw en schoolvoor-
zieningen. 

Wat is het programma ‘‘Frisse Wind in Velsen-Noord?’’

In 2008 is door de gemeenteraad de projectopdracht Frisse Wind in Velsen-Noord 
vastgesteld.  In de projectopdracht zijn een groot aantal projecten maatregelen be-
noemd met als doel het vergroten van de leefkwaliteit in het dorp. Velsen-Noord is 
de enige woonkern in de gemeente Velsen met een dergelijk programma. De ba-
sis voor het programma is het in 2003 vastgestelde Wijkontwikkelingsplan (WOP), 
waarin een zestal kernopgaven zijn geformuleerd:

• Een heldere verkeerstructuur waarbij de overlast van het vrachtverkeer bestemd 
voor de omliggende bedrijfsterreinen wordt beperkt

• Een goede groenstructuur binnen de woonkern in samenhang met de groen-
structuur op bovenlokaal niveau (IJmond)

• Het zorgen van een goede overgang tussen de woonkern en de omliggende be-
drijfsterreinen

• Het waarborgen van een goed voorzieningenniveau afgestemd op het economi-
sche draagvlak en de wensen van de bewoners

• Het zorgen voor een aantrekkelijke en veilige woonomgeving

• Het wijzigen van de omvang en samenstelling van de woningvoorraad om te vol-
doen aan de woonwensen

Dit is het voortgangsbericht 2010 van het programma ‘‘Frisse Wind in Velsen-Noord’’. 
In een nieuw jasje, zoals u kunt zien. Voortgangsberichten houden belangstellenden 
op de hoogte van de ontwikkelingen in het Frisse Wind-programma.

Verkeer
Aanleg fiets- en voetgangersbrug 
over Velsertunnel

Naar verwachting wordt in eerste helft 
van 2011 de aparte langzaam verkeers 
oversteek over de Velsertunnel aan de 
Concordiastraat gerealiseerd.

De voorbereiding voor deze extra ver-
keersoversteek kost veel tijd door de 
noodzakelijke te volgen procedures.
Deze aparte verkeersoversteek bete-
kent een grote verbetering van de vei-
ligheid voor fietsers en voetgangers op 
dit versmalde stuk van de weg.
Het Wijkeroogpark en de volkstuinver-
eniging Wijkeroog zullen hierdoor beter 
en veiliger bereikbaar zijn. 

Fiets- en voetgangersoversteek 
Wenckebachstraat

Door de komst van de nieuwe Wes-
telijke Randweg en daarmee het ver-
dwijnen van de oversteek bij de Beeck-
zanghlaan is de fiets- en voetgangers-
oversteek over de Wenckebachstraat 

drukker geworden. Veel gebruikers er-
varen die oversteek als onveilig. Ook de 
gemeente is van mening dat de situatie 
uit het oogpunt van verkeersveiligheid 
niet optimaal is.
Er wordt op dit moment onderzocht in 
hoeverre het mogelijk is de verkeers-
veiligheid te vergroten.

Groen
Wijkeroogplantsoen
Nog deze maand wordt de aanleg van 
het plan – dat op onderdelen is aan-
gepast – nabij de Velsertraverse op-
nieuw opgepakt. Naar verwachting is 
het nieuwe Wijkeroogplantsoen medio 
2011 gereed. De herinrichting is in 2010 
vertraagd omdat er onbekende onder-
grondse kabels en leidingen werden 
aangetroffen. Het plan is hierdoor aan-
gepast. De belangrijkste wijziging is dat 
de beek tussen de Velsertraverse en het 
‘kinderbad’ wordt vervangen door een 

ondergrondse persleiding. De bewo-
ners zijn hierover geïnformeerd tijdens 
een bijeenkomst op donderdag 26 au-
gustus 2010. 

Groen en sport
Sportpark Rooswijk
Sportpark Rooswijk is op een aantal  
onderdelen verouderd en niet efficiënt  
ingedeeld. De beschikbare ruimte wordt  
niet nuttig gebruikt en de kosten voor 
beheer en onderhoud zijn hierdoor hoog.  
De afgelopen jaren zijn uitsluitend de 
hoogst noodzakelijke onderhoudswerk-
zaamheden aan het park uitgevoerd. 

In juni 2010 keurde het college van 
B&W een voorstel goed om voorbe-
reidingen te starten voor revitalisering 
van het sportpark. Daarover is overleg 
met de gebruikers gaande. Er is extra 
budget beschikbaar vanuit het Groen- 
en Waterplan van de provincie. Daar-
door kan het park beter geschikt ge-
maakt worden voor openbaar gebruik. 

Naar verwachting wordt in de zomer 
van 2012 gestart met de werkzaamhe-
den, zodat het park er rond de zomer 
van 2013 weer prachtig bij ligt.



Bedrijven
Herstructurering bedrijven
Wijkermeerweg
De gemeente spant zich in voor de her-
structurering van de Wijkermeerweg. 
Het uiteindelijke doel is dat bedrijven 
aan de Wijkermeerweg alleen ontsloten 
worden vanuit de zuidzijde, waardoor er 
een betere scheiding tussen industrie 
en de woonkern gerealiseerd wordt. De 
voorbereidingen vinden plaats in nauw 
overleg met de betrokken bedrijven, de 
Milieudienst IJmond en de Provincie 
Noord-Holland. De parkeersituatie rond 

het winkelcentrum op de Wijkerstraat-
weg is niet optimaal. De gemeente is in 
overleg met de ondernemers om deze 
situatie te verbeteren. 

Woningbouw
De Schouw
De locatie De Schouw is één van de 
weinige locaties in Velsen-Noord waar 
uitbreiding van de woningvoorraad mo-
gelijk is. In het coalitieakkoord 2010-
2014 is de herontwikkeling Velsen-
Noord benoemd als “majeur onder-
werp”. Variatie in de woningvoorraad 
is één van de belangrijkste instrumen-
ten om de leefkwaliteit in Velsen-Noord 
structureel te verbeteren. Zodra het col-
lege van B&W het concept startdocu-
ment over De Schouw (de plannen) 
heeft goedgekeurd, wordt dit vrijgege-
ven voor participatie. Na de participa-
tieperiode stelt de gemeente daar een 
rapportage van op, die tezamen met 

het startdocument ter besluitvorming 
wordt voorgelegd aan het college en 
de raad. Met de goedkeuring van het 
startdocument De Schouw is de eer-
ste stap gezet voor wijziging van het 
bestemmingsplan, waardoor er op de-
ze locatie woningen gebouwd kunnen 
worden. De gemeente gaat een infor-
matieavond organiseren waar alle om-
wonenden en andere belanghebben-
den een uitnodiging voor krijgen.
Informatie over de avond en moge-
lijkheden voor participatie zullen in 
de uitnodiging staan en gepubli-
ceerd worden in De Jutter / Hofgeest 
en op de website van de gemeente:  
www.velsen.nl

Herstructurering woningbouw
Velsen-Noord
Wellicht de belangrijkste en tegelijker-
tijd meest complexe opgave is de ver-
betering van de woningvoorraad. Alle 
betrokken partijen (bewoners, corpo-
raties, provincie en gemeente) vinden 
dat een goede aanpak van deze opga-
ve noodzakelijk is om de leefkwaliteit 
in het dorp structureel te verbeteren. In 
de afgelopen jaren is een aantal nieuw-
bouwprojecten succesvol afgerond, zo-
als de Ladderbeekstraat en het Stra-
tingplantsoen. Hierboven is beschre-
ven dat wordt gewerkt aan een nieuwe 
brede school en aan de herontwikke-
ling van locatie De Schouw. Ook vindt 
overleg plaats met woningbouwcorpo-
raties over de herontwikkeling van en-

kele andere locaties. Bij de herstructu-
rering moeten belangrijke nieuwe ont-
wikkelingen betrokken worden, zoals 
de effecten van economische crisis en 
de Visie op Velsen 2025 die op dit mo-
ment in ontwikkeling is. In deze visie 
wordt een aantal belangrijke keuzes op 
het gebied van wonen en woonomge-
ving gemaakt.

Schoolvoorziening
Brede school
Basisschool De Triangel is op twee lo-
caties gevestigd. Het schoolbestuur en 
de gemeente willen graag beide loca-
ties samenvoegen en een brede school 
realiseren. In een brede school wordt 
niet alleen lesgegeven; het gebouw 
biedt ook onderdak aan voorzienin-
gen die een toegevoegde waarde heb-
ben voor het onderwijs én de wijk. Het 
college van B&W heeft onlangs groen 
licht gegeven voor de start van een lo-
catieonderzoek. Zaken als milieuregels 
en ondergrondse kabels en leidingen 
maken het lastig om een nieuwe loca-
tie te vinden. Samen met het school-
bestuur doet de gemeente onderzoek 
naar de eisen waaraan deze nieuwe 
school moet voldoen en welke orga-
nisaties zich eventueel willen huisves-
ten in deze nieuwe brede school. Zo-

dra het locatieonderzoek en het zoge-
naamde programma van eisen zijn af-
gerond, wordt een startdocument op-
gesteld. Net als bij De Schouw is dit de 
eerste stap voor wijziging van het be-
stemmingsplan, waardoor de brede 
school gerealiseerd kan gaan worden. 
Mooi is dat door de realisatie van een 
nieuwe brede school ruimte vrij komt 
voor nieuwe woningbouw. Eerder werd 
gesproken over het realiseren van een 
nieuwe Multifunctionele Accommoda-
tie (MFA) waarin veel maatschappelijke 
functies en voorzieningen én een brede 
school zouden worden gehuisvest. De-
ze optie is inmiddels losgelaten vanwe-
ge de financiën (te duur), de exploita-
tie en het beheer (zeer complex). Wel 
wordt onderzocht of in het ontwerp re-
kening gehouden kan worden met toe-
komstige uitbreiding.

En tot slot
Het project Frisse Wind is veelomvat-
tend. Er gebeurt veel en er staat nog 
veel te gebeuren. De gemeente werkt 
aan de wijk en soms steken ook ande-
re partijen de schop in de grond. Dat le-
vert geregeld overlast op. De gemeente 
realiseert zich dat terdege en  vraagt uw 
begrip hiervoor. Laten we niet vergeten 
dat alle werkzaamheden die verricht 
worden in het project Frisse Wind ver-
betering van de leefbaarheid van Vel-
sen-Noord tot doel hebben. Daar doen 
we het voor! 

Uw suggesties, vragen en opmerkin-
gen zijn van harte welkom via info@
velsen.nl.
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Dit document is zorgvuldig samengesteld. Echter, opgenomen informa-
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Velsen, 16 december 2010

Er is tevens een doorlopende inloopavond (geen 
presentatie) op donderdag 16 december van 17.30 tot 
19.30 uur. U bent dan in de gelegenheid aan medewerkers 
van de gemeente en ReinUnie vragen te stellen of uw 
reactie te geven. De inloopavond is op het gemeente-
huis in de entreehal, links bij de bouwbalie (ingang 
Dudokplein 1).

Er staat een overzicht van alle nieuw ontworpen cluster-
plaatsen in IJmuiden-Noord op de website van de 
gemeente (www.velsen.nl).

Naar aanleiding van alle reacties en/of vragen kan het 
college van B&W het huidige ontwerp dan nog aan-
passen. Dat zal leiden tot een definitief besluit over de 
ligging van de nieuwe clusterplaatsen. 

ONTVANGEN AANVRAGEN

BOUWAANVRAAG FASE 2 
Burgemeester en Wethouders hebben ontvangen:
B2-8-2010  Minister Lelylaan 6, Velsen-Zuid
 het veranderen en vergroten van een 

woning
 

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 6 tot en met 
9 december 2010 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld. Voor zover 
de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrek-
king hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand, 
tel. (0255) 56 74 24.

i10.008143  Hannie Schaftstraat 25, Velserbroek het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw (06/12/2010)

TOELATINGSTIJDEN TIJDENS DE 
JAARWISSELING 2010/2011

De burgemeester van Velsen maakt met inachtneming 
van artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend dat hij met gebruikmaking van artikel 2:22 
van de gewijzigde Algemene plaatselijke verordening 
2009 heeft besloten alle horecabedrijven in Velsen 
- met of zonder horecaconvenant met de gemeente - 
toe te staan om van vrijdag 31 december 2010 op 
zaterdag 1 januari 2011 de gehele nacht bezoekers in 
hun horeca-inrichting toe te laten.

WIJZIGING CLUSTERPLAATSEN 
IJMUIDEN-NOORD

De afgelopen jaren zijn bij ReinUnie en de gemeente veel-
vuldig klachten binnengekomen over de afvalinzameling 
in IJmuiden-Noord. De huidige clusterplaatsen leiden 
namelijk tot problemen bij het legen van de mini-
container, wat vooral wordt veroorzaakt doordat auto’s 
vóór en op de clusterplaatsen parkeren. Door ReinUnie 
zijn daardoor nieuwe locaties voor de clusterplaatsen 
voorgesteld om deze problemen te verhelpen. Dat 
ontwerp is door het college van B&W op 7 december 
voorlopig vastgesteld en treft u op de website aan of 
kan u inzien op het gemeentehuis.

Wanneer belanghebbenden opmerkingen hebben op 
dit nieuwe ontwerp, kunnen zij daarop tot uiterlijk 
21 januari 2011 schriftelijk of via de e-mail een reactie 
geven (zie onze algemene adresgegevens).

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, 
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

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

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

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

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

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

Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60

E-mail info@velsen.nl, Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant Contact 

Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdag-

avond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en voor inzage 

van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond 

van 18.00 - 20.00 uur is het bouwloket geopend.

Vrije inloop:

Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende aan-

vragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omge-

vingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten, tel. (0255) 

56 72 00.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-

vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 

afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur 

bellen met het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag van 

09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 

(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.

Of e-mail: info@velsen.nl

U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens t/m 

het hoofdriool).

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het 

schoonhouden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

ReinUnie, telefoon (0255) 56 61 66. Op werkdagen is de klan-

tenservice bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. In het weekend 

gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorge-

ven via www.reinunie.nl of e-mail: info@reinunie.nl

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in Velsen-

Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 'Velsen' 

gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation: Maandag t/m 

vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uit-

kering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 

Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 

Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 

1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 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.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: dage-

lijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp 

bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

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

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid
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i10.008138  Bestevaerstraat 2, IJmuiden 
 het veranderen en vergroten van de 

1e en 2e verdieping van een woning 
(06/12/2010)

i10.008170  Willem de Zwijgerlaan 110, 
Santpoort-Zuid 

 het plaatsen van een naambord 
(07/12/2010)

i10.008150  Bloemendaalsestraatweg 98, 
Santpoort-Zuid 

 het verbouwen van een gemeentelijk 
monument (07/12/2010)

i10.008203  Trawlerkade 39, IJmuiden 
 het wijzigen van de gevel (08/12/2010)
i10.008202  Van der Zwaagstraat 1 en 3, IJmuiden 
 het veranderen en renoveren van 

2 woningen (08/12/2010)
i10.008223  De Genestetlaan 17, Driehuis 
 het oprichten van een garage 

(09/12/2010)
i10.008221  Van den Bergh van Eysingaplantsoen, 

Santpoort-Zuid 
 het kappen van 1 esdoorn (09/12/2010)
i10.008220  Kennemergaardeweg, Santpoort-Noord 
 het kappen van 1 beuk (09/12/2010)

BESLUITEN

Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen:

OMGEVINGSVERGUNNING
De datum van vergunningverlening is tussen haakjes 
vermeld.
i10.007327  Willem de Zwijgerlaan 34, 

Santpoort-Zuid 

 het inpandig wijzigen van een woning 
(08/12/2010)

i10.007495  Bruno Klauwersstraat 12, 
Santpoort-Zuid 

 het verwijderen van asbest uit de 
cv-ruimte (08/12/2010)

i10.007486  Zeeweg 309, IJmuiden 
 bouwen in afwijking van een verleende 

bouwvergunning (07/12/2010)

VERLENGEN BESLISTERMIJN

Burgemeester en Wethouders hebben op grond van 
artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht de termijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvra(a)g(en) beslissen verlengd met zes weken:
I10.007421  Casembrootstraat 40, IJmuiden 

het realiseren van 3 appartementen
 (13 december 2010)
I10.007163  De Trawlerkade 98, IJmuiden 

het wijzigen van een bedrijfsgebouw 
 (13 december 2010)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het(de) bovenstaande besluit(en) 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan bijvoor-
beeld zijn dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan 

maakt. Een voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend.

BESLUITEN MET TOEPASSING 
AFDELING 3.4. ALGEMENE WET 
BESTUURSRECHT

Bij de voorbereiding van onderstaande besluiten is 
toepassing gegeven aan de openbare voorbereidings-
procedure als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende gedurende zes weken na de dag waarop 
onderstaand besluit ter inzage is gelegd tegen dit 
besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Dit beroepschrift schorst de werking 
van het besluit niet. De voorzieningenrechter van de 
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, kan op verzoek 
een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld. De 
onderstaande besluiten liggen gedurende zes weken 
ter inzage: van 17 december tot 28 januari 2011. Het 
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
heeft de volgende besluiten genomen:

BOUWVERGUNNING MET ONTHEFFING 
(3.22/3.23 Wro)
BP-198-2010  J.M. van Nassaulaan (nabij nr. 65), 

Santpoort-Noord 
 het plaatsen van units voor een school 

voor een termijn van 3 jaren
BP-199-2010  J.M. van Nassaulaan (nabij nr. 65), 

Santpoort-Noord 
 het plaatsen van units voor een dorps-

huis voor een termijn van 2 jaren

Martijn Willers 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - vrijdag 17 
december om 20.00 uur is het 
befaamde Ensemble Rossignol 
te gast in ’t Mosterdzaadje. Alice 
Gort (blokfluiten) en Elly van 
Munster (theorbe en gitaar) pre-
senteren het programma ‘What’s 
in the Air?’ met muziek uit de 
17e en 18e eeuw van Geminia-
ni, Locke, Vivaldi, de Boismortier.  
En zoals Ensemble Rossignol dat 
gewend is om te doen wordt er 
een afwisseling gemaakt tus-
sen oud en nieuw door de Lie-
beserklärungen van Viktor  For-
tin uit te voeren, een duet voor 

basblokfluit en gitaar. Voor blok-
fluitsolo vier melodieën van Gor-
don Saunders. 
De pianist Martijn Willers treedt 
op zondagmiddag 19 decem-
ber om 15.00 uur op. Uitgevoerd 
worden Bach, Haydn, Debussy, 
Beethoven en Chopin. Beroemde 
muziek door een briljant pianist 
vertolkt. ’t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook www.mosterdzaad-
je.nl.

Santpoort-Noord - In de sfeer-
volle Dorpskerk wordt op 24 de-
cember om 22.00 uur een fees-
telijke kerstnachtdienst gehou-
den. Projectkoor Dorpskerkcanto-
rij onder leiding van Antje de Wit 
zingt onder andere een kerstcan-
tate van componist Dietrich Bux-
tehude, getiteld ‘In dulci jubilo’. 
Organist Jasper van Eersel zorgt 
voor de muziek samen met de jon-
ge violisten Anna Barink en con-
certmeester Stijn Brinkman van 
het Kennemer Jeugdorkest. Voor-
ganger is ds Henk Reefhuis met 
een meditatie over het verlangen. 
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage 
in collecte na afloop. Dorpskerk, 
Burg. Enschedélaan 65, in Sant-
poort-Noord. De kerk is vanaf een 
half uur voor aanvang open.

Kerstnacht in 
de Dorpskerk

Santpoort-Zuid - Afgelopen 
zaterdag trad Voices voor de 
eerste keer op tijdens Mirakels! 
De hele ambiance was werke-
lijk schitterend. De leden van de 
zanggroep zijn daarom blij dat ze 
het komende weekend nog twee 
keer mogen zingen in de Ruïne, 
namelijk op 17 en 18 december. 
Voor aanvangstijden kunt u kij-
ken op www.zanggroepvoices.nl 
of www.mirakels.eu.

Voices zingt

In de kerstvakantie 
naar boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - Informatieboer-
derij Zorgvrij in Spaarnwoude is 
in kerstsfeer. In de kerstvakantie 
kan in de boerderij onder warme 
lampen volop worden geknutseld. 
Voor de vogels wordt een lekke-
re voederslinger gemaakt (3,50 
euro). Aan een touw worden di-
verse lekkernijen voor vogels ge-
regen. Aan beide uiteinden komt 
een bel, gemaakt van een potje, 
zodat de slinger niet wegwaait. 
Reken maar dat er door deze luxe 
lekkernij veel hongerige vogels in 
de tuin of op het balkon komen. 
De kerstvakantie op de boerde-
rij is niet compleet zonder het tra-
ditionele kaarsen versieren (2 eu-
ro). Kinderen beplakken een witte 
kaars met gekleurde was zodat ze 
met een vrolijke kaars naar huis 
gaan. Deze begeleide activitei-
ten zijn van maandag 20 decem-
ber tot en met vrijdag 31 decem-
ber tussen 13.00 uur en 16.00 uur. 
Op woensdagmiddag en in het 
weekend tussen 13.00 en 16.00 
uur kunnen er kaarsen worden 
gerold van bijenwas (1,50 euro) 
bij de informatiebalie. Op Zorg-
vrij kunt u door de stallen lopen 
en bij de koeien en kalfjes, geiten, 
varkens en kippen kijken. Iedere 
middag rond 16.30 uur worden de 
koeien gemolken, leuk om te zien 

voor groot en klein. De boeren 
zijn dan graag bereid om te ver-
tellen over de boerderij en de die-
ren. In de vakantie is de boerderij 
op weekdagen geopend van 9.00 
uur tot 17.00 uur en in de week-
enden van 10.00 tot 17.00 uur. Op 
eerste kerstdag en nieuwjaarsdag 
is Zorgvrij gesloten. Na de kerst-
vakantie heeft de boerderij tot 1 
maart aangepaste openingstij-
den. De boerderij is dan geopend 
van woensdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.spaarnwoude.nl.




