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Museumboerderij “Jan Makkes”

Kersttentoonstelling 2008
Zaterdag 13 december
t/m zondag 4 januari 2009

11.00 - 18.00 uur
U bent van harte welkom om Jan z’n bijzondere
schilderijen te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227

Vervroegd aanleveren

Popstars op Ichthus Lyceum
Driehuis – Woensdag kwamen
de vijf finalisten van het populaire SBS programma Popstars
naar het Ichthus Lyceum, voor
een spetterend optreden.
Brandi, Déon, Norman, Sidney en
Steffie bezochten die dag slechts
drie scholen in heel Nederland.
Op initiatief van een groep leerlingen van 4VWO stuurden heel
veel leerlingen een mail en op
deze manier lukte het de fina-

listen naar hun school te krijgen.
Zij mochten voor het concert
kaarten verkopen en de winst
(woensdag was dat al ruim 1000
euro) gaat rechtstreeks naar een
onderwijsproject in Malawi. Zo
werd het spektakel van de Popstars gekoppeld aan het goede
doel.
Bij het populaire SBS programma Popstars strijden de kandidaten voor een plekje in een band.

Informatie
van de
gemeente
Velsen

Zie onze advertentie verderop in deze krant

de Jutter op vrijdag 2 januari.
Redactionele bijdragen, spotjes
en kabalen voor deze uitgaven
dienen voor maandag 29 december om 17.00 uur te worden
aangeleverd. Advertenties moeten voor dinsdag 30 december
12.00 uur in ons bezit zijn.

Aanstaande vrijdag zal duidelijk
worden of de band uit slechts
vier of mogelijk alle vijf finalisten
zal gaan bestaan.
Het gezamenlijke optreden in
Driehuis was een waar spektakel. Op de foto zet Brandi een
handtekening op een prachtig
wasbordje van een van de leerlingen. Naast haar Popstarskandidaten Déon en Brandi. (foto:
Reinder Weidijk)

Iedere week
in deze krant:

LEVENDE KERSTSTAL

Velsen - In de kerstweek verschijnt de Jutter op woensdag
24 december. Redactionele bijdragen, advertenties, spotjes en
kabalen dienen voor maandag
22 december om 17.00 uur aangeleverd te worden.
In de nieuwjaarsweek verschijnt

Sparen met
4,5% rente?

Berk als kerstboom
Driehuis - Dit jaar is op de
Toermalijn de grote berk op het
schoolplein als kerstboom versierd. De versierselen moesten
natuurlijk ook in verhouding zijn.
Daarom werden 36 enorme or-

Jij verdient het
allerbeste!
Bel voor een vaste- of
vakantiebaan in de zorg

(023) 5 100 200

Zie advertentie elders in deze krant.
Het is tijd voor u.

www.dezorgspecialist.nl

namenten gezaagd en door de
kinderen voorzien van een dikke
laag verf. Het ophangen van deze ornamenten in de hoge boom
leek problematisch te worden.
Interne boomspecialist Hans
Loef bood uitkomst: hij zou de
versierselen komen ophangen
en de 50 meter lange lichtslang
aanbrengen. Gezekerd door een
veiligheidsgordel klom hij de
spekgladde boom in en klaarde
de klus in een aantal uurtjes.
Woensdagochtend 10 december
werden de lichtjes van de boom
op het grote schoolplein ontstoken. Donderdagavond 18 december is het feest op het sfeervolle schoolplein. Alle opbrengsten
van die avond zijn voor Voedselbank Velsen. De kinderen stellen
feestelijke voedselpakketten samen voor deze organisatie,onder
het motto: wij feest, zij feest.
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Haarlemse Stadsschouwburg
Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in IJmuiden en
Velsen Noord.

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

AANLEVEREN ADVERTENTIES:
Dinsdag voor 17.00 uur:

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

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

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

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

Op Hoop van Zegen,
de Musical
Haarlem - Eindelijk weer een
heerlijke Nederlandse musical op zaterdag 27 december
om 20.15 uur in de Haarlemse
Stadsschouwburg.
Voor het eerst is de toneelklassieker van Herman Heijermans
bewerkt tot een levendige musical, waarin de sociaal-economische
misstanden in de
Nederlandse visserij aan
de kaak worden gesteld. Al
meer dan een
eeuw geleden
ging Op Hoop
van Zegen in
première in de
Hollandsche
Schouwburg
in Amsterdam.
Het werd een
triomf. Sindsdien is deze
klassieker met
enorm succes
over de gehele wereld gespeeld. Heijermans schreef
een
verhaal
dat de moeite waard blijft
om telkens opnieuw te vertellen.
Nu dus in een musicalversie met
Ben Cramer, Ellen Pieters, Charly Luske en Job Bovelander in de
hoofdrollen.
De musicalversie laat zien dat
het vissersdrama niets aan zeg-

gingskracht heeft ingeboet. In
een bewerking met veel vaart en
mooie teksten met opzwepende
muziek weet Op Hoop van Zegen ook nu nog steeds indruk te
maken.
In een kaal en ruw toneelbeeld
van hout en zeildoek laat regisseur Paul van Ewijk de oerversie
van
het
toneelstuk doorklinken. Het verhaal mag dan
wel ruim een
eeuw
oud
zijn, maar gedateerd is het
zeker niet.
De emoties
blijven herkenbaar. De
liefde van een
moeder voor
haar kinderen
en het verdriet van haar
verlies
zijn
van alle tijden.
Op de website van Op
Hoop van Zegen
(www.
ophoopvanzegendemusical.nl) is de muziek
van componist Peter de Wijn al
te horen. Zaterdag 27 december
Stadsschouwburg Haarlem 20.15
uur. Zie lezersaanbieding exclusief voor lezers van deze krant.
Info: www.theater-haarlem.nl

Ja, geef mij maar korting op

Op Hoop van Zegen –De Musical!
Ontvang ` 5,- reductie
op uw toegangskaarten!

De voorstelling is te zien in de heropende Stadsschouwburg. Let op: Kaarten zijn verkrijgbaar bij de centrale
kassa in de Philharmonie. Telefonisch ook te bestellen
onder vermelding van actiebon.
Het nummer is 023 – 5121212 (keuze 1), bereikbaar
ma. t/m za. van 10.00 en 14.00 uur. De dagkassa is aan
de Lange Begijnestraat 11 in Haarlem.
Betaling door machtiging of creditcard en uw kaarten
worden met een routebeschrijving toegestuurd.
(transactiekosten ` 3,50 per bestelling).
Op Hoop van Zegen is het ontroerende verhaal van
vissersweduwe Kniertje, die man en zonen aan de zee
verloor. Haar gevecht om te overleven onder barre
omstandigheden staat centraal.
Waar: Stadsschouwburg Haarlem, Wilsonsplein 23
Wanneer: Zaterdag 27 december 2008
Aanvang: 20.15 uur.
Normale prijs: `37,50, `34,50, `31,50
Actieprijs: `5,- korting. (op alle rangen)
Actie is geldig zolang de voorraad strekt. Niet van toepassing op reeds gekochte
kaarten en geldt ook niet in combinatie met andere kortingsacties.

www.theater-haarlem.nl en www.ophoopvanzegendemusical.nl

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 ondersteuning
bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.:
06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en SantpoortNoord: 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: Apotheek
Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel.
023-5201212. 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
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie,
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
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Volop ontwikkelingen bij Timmerfabriek Molenaar

Ber geeft het stokje door
aan zonen Erwin en Peter
Akersloot – Voor Ber Molenaar
(60) is de tijd aangebroken om
zijn succesvolle bedrijf over te
dragen aan zijn zonen Erwin en
Peter. Daarom wordt op 2 januari een feestelijke afscheidsreceptie georganiseerd. Begonnen
als kleine ondernemer, heeft Ber
nu zeventien personeelsleden

in dienst en is de timmerfabriek
een onderneming die steeds inspeelde op alle ontwikkelingen
in het vakgebied. “Tegenwoordig
wordt bijna alles CNC gestuurd”,
zegt Ber.
Als er voorzetpuien moeten komen in het Koninklijk Paleis op
de Dam omdat de keizer van Ja-

Heerlijke kerst en oud en nieuw

Nico Waasdorp pakt uit
IJmuiden - Vanaf maandag 22
december staat er weer een grote partytent voor de Visspeciaalzaak van Nico Waasdorp in
IJmuiden-Haven.
Jaarlijks terugkerend is de speciaal voor de feestdagen ingerichte partytent met 500 m2 extra
winkelruimte, waarin vele visspecialiteiten zijn uitgestald en
te proeven. Ook zal 24 en 31 december de eigen rookkast voor
de deur staan.
Dus warm gerookte zalmfiletmootjes, gerookte poon, schelvis
en andere vissoorten op verzoek
gerookt. Dit jaar zal het weer gezellig druk zijn voor de rijkgevulde visschotels, salades en verse
visgourmet en visfondueschotels.

Haal de folder met bestelformulier in de winkels of bekijk en
download op de website www.
waasdorp.nl. Nico Waasdorp
raadt alle visliefhebbers aan Japanse sushi en sashimi produkten vooral tijdig te bestellen in
verband met de arbeidsintensieve bereiding.
Het plate restaurant van Nico
heeft vanaf deze week een geheel vernieuwde lunch-, dineren wijnkaart. Speciale actie is de
in roomboter gebakken zeetong
inclusief garnituur voor 17,50 euro.
Dat wordt smullen. Ook lekker:
een half dozijn Franse top oesters, geopend, met een glas Prosseco voor 14,50 euro. Het restaurant is zeven dagen per week ge-

pan komt logeren, wordt niet de
eerste de beste ingeschakeld.
Het was timmerfabriek Molenaar die de opdracht kreeg. En
dat zegt genoeg over de kwaliteit die dit bedrijf levert. Ber Molenaar ging in 1985 van start met
zijn bedrijf in Limmen. “Ik ben
een echte Limmenees”, vervolgt
opend voor lunch en diner, de
keuken is geopend tot 21.00 uur.
Beide kerstdagen is het restaurant gesloten. Voor de thuiskoks
is er een doe het zelf visschotelpakket voor 29,50 euro, inclusief
cateringschaal en doos, waar u
zelf een prachtige visschotel van
kunt maken, voor 5 à 6 personen met salade en diverse luxe
gerookte vissoorten. Extra service: tweede kerstdag is de visspeciaalzaak geopend van 9 tot
13 uur voor alle bestellingen en
overige viswensen. Het filiaal in
Haarlem-Noord is de dagen voor
Kerst en oud & nieuw speciaal
heropend.
Dus voor verse vis kunt u weer
in Haarlem-Noord terecht op de
Vergierdeweg 9, postcode 2025
TG. Voor meer info: 0255-512796
of www.waasdorp.nl. Winkel en
platerestaurant: IJmuiden haven,
Halkade 27-33 ,1976 DC IJmuiden.

Ber lachend. “Het eerste jaar
werkte ik met één medewerker,
daarna kwam er bijna elk jaar
wel iemand bij. Het bedrijfspand
aan de Rijksweg in Limmen
werd te klein. Dus werd er gezocht naar een ander onderkomen. Bijna vier jaar geleden zijn
we verhuisd naar de Boekel in
Akersloot, maar ook hier konden
we nu alweer wat meer ruimte
gebruiken dus is er het afgelopen jaar ca. 200m2 aan het pand
gebouwd.”
Erwin en Peter Molenaar, beiden
al een aantal jaren werkzaam bij
Timmerfabriek Molenaar, zien de
toekomst positief in. “Met onze moderne manier van werken
kunnen wij zeker concurrerende
producten blijven bieden.”
Ondanks dat tegenwoordig veel
van de werkzaamheden computergestuurd zijn, is Timmerfabriek Molenaar een ambachtelijk
bedrijf. Ber: “Een groot gedeelte van onze werkzaamheden bestaat uit maat -en denkwerk, met
veel aandacht voor afwerking en
detail. Wij maken voornamelijk
gebruik van hardhout en als de
klant het wil ook hardhoutsoorten voorzien van het FSC-keurmerk.”
Timmerfabriek Molenaar maakt
meer dan alleen maar kozijnen.
Ook schuifpuien, ramen, luiken,
deuren en trappen worden in de
fabriek gemaakt. “Eigenlijk kunnen we alle producten die van
hout zijn maken. Of het nu voor
een grachtenpand, een monu-

ment, zoals de Adelaar in Wormerveer, nieuwe boerderijen, villa’s, trappenhuizen of voor een
speciaal project is; de medewerkers van Timmerfabriek Molenaar draaien hun handen er niet
voor om!” Zowel particulieren als
aannemers schakelen de vakmensen van Molenaar in voor
een mooi product. “We denken
actief mee met de wensen van
de klant. Na het inmeten op locatie en berekening op kantoor,
vindt in de werkplaats de bewerking en verwerking van het
hout plaats. De gecertificeerde
machines en de verfinstallatie
zijn volledig up-to-date en stellen het team in staat snel en efficiënt te werken. Sinds november staat er nog een nieuwe moderne CNC-machine in de werkplaats, volgens Ber een echte alleskunner. “De machine kan van
alles, het machinaal vervaardigen van producten vormt dan
ook onze hoofdmoot.”Ber ziet de
toekomst voor zijn bedrijf onder
leiding van zijn zonen positief in
en wenst ze heel veel geluk toe.
Maar: “Ik ben nog niet van de
aardbodem verdwenen. Jullie
zullen me nog geregeld in de
Timmerfabriek zien want helemaal loslaten zal ik het nooit.”
Timmerfabriek Molenaar is gevestigd op Boekel 29-30 in
Akersloot, tel.: 072-5053467. Kijk
op www.timmerfabriekmolenaar.
nl om fraaie voorbeelden te zien
van het werk dat dit professionele bedrijf levert.

ReinUnie zamelt in Velsen
eenmalig in op zaterdag
Velsen-Zuid - Op feestdagen vindt er geen afvalinzameling plaats. Inwoners waarvan
de inzameldag valt op een van
de kerstdagen of nieuwjaarsdag,
kunnen hun minicontainer op
een andere dag aanbieden. ReinUnie leegt op deze inhaaldag
de minicontainers voor het restof gft-afval. Voor inwoners van
Velsen vindt dit eenmalig plaats
op een zaterdag. Daarnaast haalt
ReinUnie begin januari op twee
zaterdagen de kerstbomen op.
Voor inwoners uit Velsen, waarvan de inzameldag normaal op
een van de feestdagen valt, ziet
de gewijzigde inzameling er als
volgt uit: Eerste kerstdag: De
grijze minicontainer leegt ReinUnie op woensdag 24 december

Tweede kerstdag: De grijze minicontainer leegt ReinUnie op zaterdag 27 december Nieuwjaarsdag: De groene minicontainer
leegt ReinUnie op vrijdag 2 januari. Vaste inzameldagen buiten de feestdagen vinden op de
gebruikelijke dag plaats. De afvalbrengstations zijn tijdens de
feestdagen gesloten. Op zaterdag 3 januari en zaterdag 10 januari rijdt ReinUnie extra rondes om kerstbomen in te zamelen. De bomen kunnen op een
van deze zaterdagen vóór 07.30
uur op de clusterplaats of bij het
ondergrondse restafvalcontainer
gelegd worden. Dan neemt ReinUnie ze mee. Meer informatie:
www.reinunie.nl of via telefoonnummer 0255-566166.
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Uitreiking Sint
Maartenspenning
IJmuiden - Afgelopen zondag
heeft de Bisschop van Haarlem,
Dirk Jan Schoon, tijdens de eucharistieviering in de Oud-Katholieke Engelmunduskerk de
Sint Maartenspenning uitgereikt
aan mevrouw Corrie Gravemaker-Glas.

Met de toekenning van deze
penning geeft de Oud-Katholieke Kerk van Nederland een bijzondere blijk van erkenning voor
de levenslange inzet van mevrouw Gravemaker voor kerk en
samenleving.
Mevrouw Gravemaker is vóór de

Chansonnier-duo in
Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - De Nederlandstalige chansonnier Joop
Visser vormt sinds 2005 een duo
met Jessica van Noord. Ze zingen hekeldichten, lof- en treurzangen, ballades, liefdesliedjes
en combinaties van deze genres. Het gebruik van rijm is altijd verrassend, de refreinen zijn
ijzersterk en het spel met de taal
is subtiel vindt Poetry International. Deze avond geven ze een terugblik over het jaar 2008. Joop
Visser treedt al heel lang op in

binnen- en buitenland met zijn
mooie stem en gitaar, onder andere meerdere keren tijdens het
Boekenbal en tijdens de Nacht
van de Poëzie. Zijn repertoire
omvat meer dan 350 liedjes, die
op meer dan tien cd’s staan. Hij
schrijft zelf de teksten.
Jessica van Noord is diverse keren opgetreden met haar prachtige zang tijdens het Boekenbal,
de Nacht van de Poëzie en op
Poetry International. Samen zingen ze in duet zijn zeer Neder-

Aangepast kerstprogramma
op Seaport FM
IJmuiden - De vaste luisteraars
van Seaport FM kunnen op beide kerstdagen genieten van een
aangepaste programmering.
Tussen 09.00 en 16.00 uur zullen
de programma’s gepresenteerd

worden door Peter Starreburg,
Erik Beekman, Bob Evers en Rene Verstraten.
Uiteraard voeren kerstmuziek en
bijbehorende items deze dagen
de boventoon. In de program-

schermen zichtbaar als collectant, trouw kerkbezoekster en
gewaardeerd kritisch parochielid tijdens gemeentevergaderingen. Haar inzet voor de jaarlijkse bazaar, haar sociale netwerk,
haar bezoeken aan hulpbehoevenden en haar inzet voor het
(schoonmaak)onderhoud
van
het kerkinterieur worden zeer
gewaardeerd. Daarnaast ondersteunde zij het kerkbestuur. Ook
verzorgde zij de graven van familieleden en bekenden, oudkatholiek of niet. Mede hierdoor
werd een onderhoudsploeg voor
de Westerbegraafplaats opgericht en wist men deze voor definitieve sluiting te behoeden. Het
allerbekendst is zij misschien wel
vanwege de duizenden loten die
zij gedurende meer dan 40 jaren
verkocht, waarmee zij een aanzienlijke bijdrage leverde aan de
opbrengst van de jaarlijkse bazaar.
Gedwongen door haar hoge leeftijd van 89 jaar heeft zij recentelijk een stap terug gedaan.
Na de uitreiking volgde een feestelijke receptie waar door velen
gebruik van werd gemaakt om
mevrouw Gravemaker geluk te
wensen met de haar uitgereikte
penning met oorkonde.
lands repertoire. Met het nodige
en onnodige gesproken woord
ter ondersteuning of –breking dan wel lering en vermaak,
waaronder liederen van hun cd’s
‘Voorleen’ en ‘Voormary’ en zo af
en toe een meezinger voor de
liefhebber. De bedoeling is dat
ook hun vergevorderde muzikale jaaroverzicht 2008 ten gehoren wordt gebracht. Joop en Jessica wonnen in 2005 de eerste
door Jan Rot ingestelde en in De
Kleine Komedie uitgereikte Okapi Liedprijs voor het, volgens de
jury, ‘jaloersmakende’ lied Schemering. Ze wonnen in 2007 de
derde door Jan Rot ingestelde en in Carré uitgereikte Okapi
Liedprijs voor het, volgens de jury, ‘jaloersmakende’ lied Monniken. Ze verschenen op YouTube
met Geert en USA.
Tijdens de voorstelling zijn er
prachtige foto’s te zien van John
Oosterhuis met als titel ‘Strand
enz.’ De toegangsprijs is 15 euro. Kaartverkoop via Boekhandel
Bredero of via tel. 023 5381515.
Het optreden wordt georganiseerd door de Stichting Cultuur
in de Dorpskerk op zaterdag 20
december in de Dorpskerk, Burg.
Enschedelaan 67, SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur. Voor
verdere informatie zie: www.cultuurindedorpskerk.nl en www.
joopvisser.nl.
ma’s komen ook de vele Kersten
Nieuwjaarsboodschappen
van de luisteraars en diverse instellingen voorbij.
Seaport FM is te beluisteren
via de kabel 89.0 en ether 107.8
FM. Voor de actuele programma-informatie kunt u terecht op
Seaport TV Teletekst, vanaf pagina 301.

Kerstboomverbranding
in ere hersteld
Velsen - Het College van burgemeester en wethouders heeft
besloten om de kerstboomverbranding in ere te herstellen.
Van 09.00 tot 13.00 uur kunnen
op onderstaande data de kerstbomen uit de wijken worden ingeleverd: 29 december, 30 december, 31 december, 2 januari
en 3 januari. Van 15.30 tot 17.00
uur kunnen op 5 januari kerstbomen worden ingeleverd.
De kerstbomen kunnen worden
ingeleverd bij de volgende wijkposten van afdeling Wijkbeheer:
Velsen-Zuid in Park Velserbeek.
IJmuiden aan de Eenhoornstraat.
Santpoort-Noord aan de Wijnoldy Daniëlslaan. Velserbroek aan
de Rijksweg.
Bij inlevering van de bomen
wordt een kleine attentie ver-

strekt: 0,20 cent per boom of één
kaartje voor het zwembad bij inlevering van tien bomen.
De kerstboomverbranding vindt
plaats: IJmuiden en Velsen-Zuid
op het grasveld aan de Heerenduinweg in IJmuiden op dinsdag
6 januari, aanvang 19.30 uur.
Santpoort-Noord,
SantpoortZuid, Velserbroek en Driehuis op
het grasveld aan de Hagelingerweg te Santpoort ( tegenover de
tuincentra), op donderdag 8 januari, aanvang 19.30 uur.
ReinUnie haalt op zaterdag 10
januari vanaf 08.00 uur de achtergebleven kerstbomen op.
Verzocht wordt om de kerstbomen bij de clusterplaatsen of bij
de ondergrondse containers te
plaatsen.

Het Pauni Trio
in het Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 20 december om 20.30 uur staat het Pauni
Trio met wonderschone Bulgaarse polyfone in het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 in
IJmuiden.
Is het echt waar dat Bulgaarse zangeressen met een dubbele stem zingen? Heeft het iets
met boventonen te maken? Moet
je een een Bulgaarse oma hebben om het te leren? Het Pauni
Trio zingt de messcherpe dissonante klanken en schitterendste harmonieën uit Bulgarije en
laat haar publiek zuchtend en
verstild achter. Pauni Trio ontrafelt het mysterie van de Bulgaarse stemmen en voert u mee op
een wonderschone reis. Juliët-

te, Iris en Mariëlle hebben een
muzikale achtergrond die uiteen
loopt van klassieke zang en wereldmuziek tot alternatieve rock.
In hun samenzang benadrukken zij het ene moment de vocale eigenheid van een individuele
zangeres, om op een ander moment vakkundig hun stemmen
te versmelten tot één instrument. Pauni Trio heeft al menig
Bulgaar versteld doen staan van
haar schitterende klank. Accordeonist Jan Wollring, een specialist op het gebied van Bulgaarse muziek, zal Pauni Trio bij sommige stukken begeleiden. www.
paunitrio.nl.
Toegang normaal 11 euro, met
korintgsbon 9 euro.

e2,- korting

bij inlevering van deze bon voor het ‘Pauni Trio’ op 20 december
2008 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Curieuze overwinning
van Marco Wellinga
IJmuiden - Soms worden er
schaakpartijen gespeeld die
als een stuiterbal heen en weer
gaan. Erin Lucassen en Marco Wellinga speelden afgelopen
donderdag zo’n partij. Al in het
begin van de partij kon Erin remise opeisen na drie maal dezelfde
stelling, hij deed dat niet en besloot voor de winst te gaan (lovenswaardig). Maar het liep niet
zoals gepland door Erin. Hij zag
een moeilijk mat over het hoofd
en maakte in plaats van het mat
een toren buit, maar liet een pion
van Marco promoveren. Nog was
het niet afgelopen, want ook Erin promoveerde een pion tot dame. Toen echter Marco nog een
pion promoveerde tot dame was
de winst voor Marco.
Ingmar Visser gebruikte een loktoren. Barry Broek wist niet wat
hem overkwam toen hij de toren

sloeg, hij had echter het onbeschermde veld d3 in zijn verdediging niet gezien en prompt verscheen daar een paard, wat het
einde van de partij betekende.
Roann Plug heeft de smaak van
overwinningen te pakken, na
haar zege van vorige week won
zij nu van Kim van Loon. Ook
Guido de Waal is in vorm, al in
de opening stelde hij Koen van
de Velde voor onoplosbare problemen. Met een stuk minder
probeerde Koen er nog wat van
te maken, maar toen hij de verkeerde kant op ging met zijn koning was het mat.
Kirsten Broek en Daphne Oudshoorn hebben de regel van driemaal dezelfde stelling goed in
hun hoofd geprent, want al heel
snel in de partij werd er tot remise besloten. Tom Noordzij verzuimde zijn paard bij een aanval

Comeback bezorgt Kijk Uit
een nipte overwinning
IJmuiden - Het tweede schaakteam van Kijk Uit was afgereisd
naar Bloemendaal om daar aan
te treden tegen de Kennemer
Combinatie veertien. Wim Geels
viel in op bord zeven. Wim speelde een goede partij. Hij werd
echter pardoes mat gezet door
zijn tegenstander, 1-0 achter.
Niks aan de hand, op de andere
borden stond niemand echt verloren. Totdat het bij Özden Tuna
(bord zes) wat minder ging. Özden zag een zet van de tegenstander over het hoofd en gaf
daarna ook op, 2-0 achter!
Op het laatste bord speelde Floor
Schoone. In een gelijke stand
besloten de heren om er een remise van te maken, 2½-½ de lijn
omhoog was gezet. Jan Jansen
speelde aan het vierde bord met
zwart, hij won een stuk en wist
dat stuk dan ook om te zetten

in een winstpartij voor Kijk Uit,
2,5-1,5. Paul Koper speelde aan
het vijfde bord. Hij kwam goed
te staan. Helaas, schijn bedriegt.
Na een sluw zetje van de tegenstander verloor Paul een stuk,
3,5-1,5.
Kijk Uit moest nu de overige partijen winnen! Gelukkig stond
Ingmar Visser op bord een gewonnen, en stond Dick Wijker
- op bord twee - twee pionnen
voor. Andries Visser stond gelijk!
Zijn tegenstander zag over het
hoofd dat zijn toren stond aangevallen. Andries sloeg die en
de tegenstander gaf gelijk op,
3,5-2,5. Het kwam nu aan op de
jeugd! Dick Wijker speelde op
bord twee een aparte partij. Hij
kwam in een eindspel met twee
pionnen voor, maar wel met ongelijke lopers. Een moeilijk eindspel maar Dick ging er goed voor

Van Gansewinkel SpringCup
bij de Hofgeestruiters
Velserbroek - Zondag 21 december organiseren de Hofgeestruiters een springwedstrijd
om het jaar mee af te sluiten: de
Van Gansewinkel SpringCup. Iedereen is welkom op het terrein
aan ’t Speijk om te komen kijken
en de deelnemers aan te moedigen!
Van Gansewinkel heeft dit jaar
de Hofgeestruiters gesponsord
waardoor we weer veel leuke activiteiten konden organiseren.
De Van Gansewinkel Groep is dé
afvalspecialist die gebruiksklare
totaaloplossingen biedt voor het
inzamelen, vervoeren, verwerken
en recyclen (of vernietigen) van
iedere afvalsoort die er in uw organisatie vrijkomt. Dat gebeurt

altijd met respect voor veiligheid
van mens en milieu.
Er zijn in de Van Gansewinkel
Springcup zondag vier rubrieken. Er wordt gestart met een
parcours van 20 tot 40 centimeter. Dit is alleen voor kleine pony’s bedoeld. Daarna wordt het
verhoogd tot 40 tot 60 centimeter en mogen ook paarden meedoen. Hierna volgen de rubriek
60 tot 80 centimeter en voor de
echte springers 80 tot 100 centimeter.
Na de laatste rubriek worden de
prijzen uitgereikt. Meer informatie is te vinden op www.hofgeestruiters.nl en inschrijven kan nog!
Stuur een mailtje naar info@hofgeestruiters.nl.

op de koning van Thomas Rebel
te betrekken. Thomas kon ontsnappen, nam de aanval over en
toen Tom ook nog eens pardoes
zijn dame verloor was de partij
gespeeld.
Thomas Otte moest het opnemen tegen een sterk spelende
Mark Scholten. Met twee torens
en twee lopers dwong hij de koning van Thomas tot overgave.
Boy Wu verloor een dame-eindspel van Ben Eppink.
Verdere uitslagen: Menno Jaspers - Armando Noordzij 1-0,
Job Elsendoorn - Quinten Otte 0-1 en Gizem Erdogan - Cory
van Bellen 0-1. Meer informatie
op www.schaakclubkijkuit.nl.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 20 december

KNvb-beKer, tWeeDe roNDe
Swift (za.)-DSS

- 14.30

zondag 21 december

aDo’20 (hoofdklasse)-vvSb
De Kennemers (2a)-FC breukelen
Kolping boys-vSv (2a)
alcmaria victrix-velsen (3b)
Purmerend-onze Gezellen (3b)
FC velsenoord (4C)-ZtS
Schoten (4D)-De brug
vvC-terrasvogels (5D)

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

zitten en vond de goede zet, 3,53,5.
Kopman Ingmar, speelde het
langst. De tussenstand was 3,53,5, winst voor Ingmar zou ook
winst voor Kijk Uit betekenen.
Ingmar wist in de partij een kwaliteit en een pion te winnen. Het
zag er goed uit maar het was wel
al laat!
Gelukkig kon hij zich nog lang
genoeg concentreren om zo
de winst naar zich toe te trekken, 3,5-4,5, na een achterstand
van 3,5-1,5. Meer informatie op
www.schaakclubkijkuit.nl.

DCIJ-nieuws

Martin van Dijk
op weg naar de top
IJmuiden - Door een overtuigende winst op Jacqeline Schouten mengt Martin van Dijk zich
in de strijd om de clubtitel van
DCIJ. Nu de onderlinge competitie op de helft is gekomen is het
verheugend dat de leider Jesse
Bos enige concurrentie gaat ondervinden. De overwinning van
Van Dijk hield tevens in dat Jacqeline Schouten, na twee achtereenvolgende nederlagen, haar
ambities enigszins moet bijstellen wat betreft de topposities.
Koos de Vries slaagde erin om
Casper Remeijer van de winst af
te houden.
Met fraai combinatiewerk verhinderde hij dat Remeijer een dodelijke kettingstelling in kon nemen. Zonder ook maar een moment in gevaar te komen slaagde De Vries erin alle gevaren te
bezweren en tot een verdiende puntendeling te komen. Conall Sleutel, die dit seizoen deel

uitmaakt van het eerste tiental, kon geen vat krijgen op het
spel van Vince van der Wiele. In
een mooi klassiek treffen bereikte Van der Wiele een remise.
Rick Hartman boekte een even
mooie als doeltreffende overwinning tegen Stella van Buuren.
Het is nog even afwachten hoe
het staat met de vorm van Nicole
Schouten. Zij boekte weliswaar
de tweede achtereenvolgende
winst maar Dana van der Wiele had een slechte dag en kwam
niet tot haar beste spel. Willem
Winter en Jesse Bos hadden
geen moeite met respectievelijk
Paul Smit en Jan Apeldoorn die
beiden in een licht openingszetje liepen. Peter Pippel ondervond
aanvankelijk pittige tegenstand
van Berrie Bottelier. Maar nadat
de stand gecompliceerder werd
miste Bottelier het overzicht en
kon Pippel twee punten aan zijn
totaal toevoegen.
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
Donderdag 18 december
Stadsschouwburg
Velsen:
NUHR - De Ploeg - ‘Ben Hur’.
Voorstelling is inmiddels uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Elle s’Appelle Sabine. 20.30 uur.
Wildavond in het Polderhuis
Velserbroek. Aanvang 21.00
uur.
Christmas Schoolparty bij
Seasons, Kennemerlaan IJmuiden. 22.00 uur. Toegang 5,- vanaf 16 jaar.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Kleine zaal: LOS!
met dj Paullie & Co. 23.00-04.00.
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Café: Venus Flytrap. 21.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 19 december
Kerstman tijdens de weekmarkt in Santpoort-Noord. Van
10.30 tot 13.30 uur.
Kerstensembles
Felison
Brass bij de wensboom in de
Broekpolder, rotonde gelegen
aan het tunneltje richting Laan
der Nederlanden. Van 19.00 tot
20.30 uur.
Ichthus Lyceum viert kerst
in de gymzaal aan de Wolff en
Dekenlaan in Driehuis. De viering bestaat uit het voorlezen
van verschillende korte verhalen, afgewisseld door zang van
het traditionele Ichthus Lyceum
kerstkoor. 20.00 uur. Opbrengst
kaart- en koffieverkoop voor
Malawi.
Kerstklaverjassen bij Stormvogels, Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Tentoonstelling
hoenders,
dwerghoenders en sierduiven
bij IJmond & Omstreken, Heerenduinweg 6b IJmuiden. Van
20.00 tot 21.00 uur.
Kerstconcert Corus Symfonisch Blaasorkest in de H.
Laurentiuskerk, Verherenstraat
2 Heemskerk. Aanvang 20.00
uur. Kaarten 4,-.
Stadsschouwburg
Velsen:
NUHR - De Ploeg - ‘Ben Hur’.
Voorstelling is inmiddels uitverkocht.
Maurice van Schoonhoven
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
20.15 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Elle s’Appelle Sabine. 20.30 uur.
Freaky Football Friday in Rico’s, Kennemerlaan IJmui-
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den. DJ’s Dave en Friso Huizinga. 22.00 uur. Toegang 7,50 incl.
consumptie.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal:
Finale Haarlemse dj-contest.
22.00-04.00 uur. Toegang 8,- vanaf 16 jaar. Café: 22.30 uur Dishking en dj Dude. Toegang gratis.

Zaterdag 20 december
Gerookte wilde zalm uit Canada proeven en natuurlijk te koop
bij Nico Waasdorp in IJmuiden.
Van 11.00 tot 16.00 uur.
Levende kerststal in Winkelcentrum Velserbroek. Van 11.00
toto 16.00 uur. Tevens van 11.00
tot 15.00 uur een optreden van
het kerstmannen Duo Pack &
Roll. Om 15.00 uur brengt koor
Obelisk uit Santpoort en Velserbroek diverse kerstliederen ten
gehore.
Tentoonstelling
hoenders,
dwerghoenders en sierduiven bij
IJmond & Omstreken, Heerenduinweg 6b IJmuiden. Van 12.00
tot 16.00 uur.
Levende Kerststal in VelsenZuid van 13.00 tot 17.00 uur.
Kerstlezing en workshop Mark
Metselaar met als titel ‘Het Licht
in jeZelf’. Van 14.30 tot 16.30
uur in de Wildeman, SantpoortNoord. Kosten 12,- incl. 2 consumpties en na afloop hapjes.
Chansonnier-duo Joop Visser en Jessica van Noord in de
Dorpskerk, Burg. Enschedelaan
67 in Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
NUHR - De Ploeg - ‘Ben Hur’.
Voorstelling is inmiddels uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Pauni Trio ‘Wonderschone Bulgaarse Polyfonie’.
Aanvang 20.30 uur. 2 Euro korting met kortingsbon uit deze
krant.
Full Count in de Zeewegbar,
Zeeweg IJmuiden. Aanvang
21.00 uur. Toegang gratis.
De Rebellies unplugged in café IJmuiden, W. Barendszstraat
21 IJmuiden. Aanvang 21.00 uur.
Xmas party met Verhage and
Co. in café Cocomo, Kanaalstraat
IJmuiden. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal:
The Ska is the Limit! The Bouncers en Trenchcoat. 20.30 uur.
Toegang 9,-. 23.00-04.00 uur:
Retro DeLuxe. Toegang 10,- vanaf 18 jaar. Kleine zaal: Kubus &
Bang Bang. 20.30 Uur. Toegang
12,50. Café: Lekkahband Soundcrew & Guests. 23.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 21 december
Kerst klaverjasmarathon bij
Otte, Bik & Arnoldkade IJmuiden. Zaal open 09.00 uur, inschrijven tot 10.00 uur. Kosten
8,50 incl. broodmaaltijd.
Tentoonstelling
hoenders,
dwerghoenders en sierduiven bij
IJmond & Omstreken, Heerenduinweg 6b IJmuiden. Van 12.00
tot 16.00 uur.

Breakdance Battle, Mike Flanders Dance Experience in sporthal de Walvis, van Loenenlaan
in Beverwijk. Van 13.00 tot 18.00
uur.
Kerstconert Seniorenkoor Vitaal in de Laurentiuskerk, Fidelishof in IJmuiden. 14.00 uur.
Kleine kerstmarkt bij VTV
IJmond, Groene Laantje in Santpoort-Noord. Van 14.00 tot 18.00
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Wijnand Stomp met
jeugdvoorstelling (vanaf 6 jaar)
‘Anasi Goes Teevee’. 14.30 uur.
Om 17.00 uur: Try-sessie You can
make it, if you try. Toegang gratis.
Kerstconcert
Engelmunduskerk in Driehuis met drie koren en een accordeonensemble.
Aanvang 14.30 uur.
Hollandse kerstmiddag met
medewerking van Frans Zeilmaker, Dumo en dj Frans. Café
De Griffioen in IJmuiden. Vanaf
15.00 uur.
Ouderwetse wildmiddag en
dj’s in café IJmuiden, W. Barendszsraat 21 IJmuiden. 15.30
uur.
Kerstsamenzang
met
het
Christelijk Mannenkoor IJmuiden in het Kruispunt in Velserbroek. 19.00 uur. Zij zingen tevens in de Nieuwekerk aan de
Kanaalstraat in IJmuiden tijdens
de kerstnachtdienst.
Wildavond bij Seasons, Kennemerlaan IJmuiden. Aanvang
19.00 uur. Toegang gratis.
Adventsviering in de Engelmunduskerk in Driehuis. Aanvang 19.15 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.patronaat.nl): Beide zalen: Smack!
met dj Hardwell. 20.30 tot 01.00
uur. Toegang vvk 9,-, add 11,. Van 13 tot en met 16 jaar. Café: Unwed Sailor. 21.30 uur. Toegang gratis.

Maandag 22 december
Extra koopavond in winkelcentrum IJmuiden.

Dinsdag 23 december
Extra koopavond in winkelcentrum IJmuiden.
Kerstsamenzang in de Petrakerk, Merwedestraat in IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Mariska van Kolck met Top of the
World. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 24 december
Kerstsamenzang IJmuider Harmonie op het Vestingplein inVelserbroek. Van 19.00 tot 20.00
uur.
Dj Bas en zanger Jill in café
IJmuiden, W. Barendszstraat in
IJmuiden.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): kleine zaal: Irrational Library’s Christmas Crapshoot. 22.30 uur. Toegang 5,-. Café: De fijne en grote patronaat
kerstpopkwis. 20.30 uur. Toegang gratis.

Christmas Schoolparty in Seasons, Kennemerlaan IJmuiden.
22.00 uur. Toegang 5,- vanaf 16
jaar.
Kerstsamenzang op het Dorpslein in Santpoort-Noord. 24.00
uur.

Donderdag 25 december
100% Kerstfeest in Seasons,
Kennemerlaan IJmuiden. Aanvang 22.00 uur. Toegang gratis
vanaf 18 jaar.
Hollandse Gala met live on stage Ed Nieman. Rico’s, Kennemerlaan 44 IJmuiden. Aanvang
22.00 uur. Toegan gratis, vanaf
16 jaar.

Man in buik
gestoken
IJmuiden - Zaterdag rond 22.25
uur kwam een melding binnen
bij de Meldkamer van de politie dat er iemand in een woning
aan de IJsselstraat in zijn buik
zou zijn gestoken met een mes.
In de woning bleek een 39-jarige gewonde man uit Alkmaar
een steekwond te hebben in zijn
buik; hij werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De politie heeft rond 22.30 uur
een 55-jarige IJmuidenaar aangehouden op verdenking van de
geweldpleging. De man is inge-

Juiste foto Gallo Originals

Santpoort-Noord – Helaas was
in de krant van vorige week een
verkeerde foto geplaatst bij het
artikel over Gallo Originals en
Gallino Kids in de Hoofdstraat.
Hierbij een recente foto van het
team, dat graag klaar staat voor
de klanten tijdens de verbouwingsuitverkoop. Gallino Kids
gaat volgende maand verhui-

zen en trekt dan in bij de heren- en damesmodezaak. Daar
is na een verbouwing ook voldoende plaats voor de kinderkleding, zodat hel hele gezin onder
één dak kan slagen. Tot die tijd
is er in beide zaken een verbouwingsuitverkoop, waarbij men
kan profiteren van allerlei leuke
kortingen.

Vaar wijs met Vaarbewijs
Regio - Tweede week van januari starten er cursussen Vaarbewijs in Alkmaar en Haarlem.
Vanwege de grote toeloop wordt
er een extra cursus op donderdagavond gestart. Wie nu de
cursus doet, gaat in februari voor
zijn examen en vaart deze zomer

veilig en met plezier. Het examen
is nu nog alleen een theorie-examen. Kans bestaat dat er later
ook een praktijkdeel bij zal komen. Vijf lessen 140,00 euro plus
slaaggarantie. Kijk voor meer informatie op www.toplicht.nl of
bel 0251-239832.

Christmas Schoolparty
bij Seasons in IJmuiden
IJmuiden – Om in 2008 nog
twee keer te knallen, voordat iedereen en Seasons aan een bargezellig nieuw jaar beginnen,
is er op donderdag 18 december en woensdag 24 december,
dus nog twee keer dit jaar, een
groots scholierenfeest in Seasons, oftewel de kersteditie: The
Christmas School Party’s.
Deze kerstedities hebben als
thema Après Skiën met heel veel
sneeuw en op woensdag 24 december Flügel. Op feesten van
deze winter kan men weer volop
feesten, dansen en sjansen.
Op beide edities zal vanaf 22.00

uur de ski-jay de lekkerste après
skihits, club, Nederlandstalig,
R&B, dance-classics en andere
‘uit je dak ga’ muziek je om de
oren skiën. Deze eerste wintereditie zal uiteraard pas stoppen
als de zon heel langzaam door
de vallende sneeuw gaat schijnen.
De toegang van dit scholierenfeest is gratis tot 23.00 uur en
slechts 5 euro per persoon na
23.00 uur, inclusief een consumptiemunt. Uiteraard is de
toegang voor iedereen vanaf 16
jaar. Recht op toegang onder
voorbehoud.
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Seaport tv

Raadsleden in debat
tijdens Velsen Centraal
IJmuiden - In het tv-programma Velsen Centraal op Seaport
TV gaan iedere week raadsleden
met elkaar in debat over actuele Velsense zaken onder leiding
van eindredacteur en presentator Jac. Zuurbier. Deze week zijn
de jongste raadsleden de gasten
in de theaterzaal van de Bibliotheek van presentator Jac. Zuurbier. Rodrigo Cruz Linde (PvdA),
Jan Müter (SP) en Marc Hillenbrink (Groen Links) vertegenwoordigen het meest progressieve gedeelte van de gemeenteraad.
Ingegaan werd op het terugtre-

den van Velsense burgemeester
Peter Cammaert. Vooral het gegeven dat de fractieleiders die
in overleg met Harry Borghouts,
de commissaris van de koningin, wellicht een tijdelijke burgemeester kunnen kiezen, krijgt
veel aandacht. Deze burgemeester functioneert totdat er een definitieve burgemeester op voordracht van de gemeenteraad
door de minister van Binnenlandse Zaken benoemd wordt.
Een ander discussiepunt was de
verkenning van de zeetoegang
IJmond. Hierbij wordt gedacht
aan een nieuwe grote zeesluis

Xmas party met
Verhage and Co
IJmuiden - De bekende rockclassics coverband Verhage and
Co. geeft Zaterdag 20 december
hun jaarlijkse Xmas party.
Ditmaal in Café Cocomo te oudIJmuiden, het begint om 21.00
uur en de toegang is gratis. Vele grote kerstrock hits zullen de
revue passeren, opgevrolijkt met
Xmas bunnies en meer.

Verhage and Co. is een rock
classics coverband die Rock met
een grote R speelt. Deze band
bestaat uit ervaren maar vooral enthousiaste muzikanten. De
gezamenlijke liefde voor de jaren 60-80 rock heeft geleid tot
een aanstekelijk repertoire. Herkenbaar, onverwacht en veel humor. Deze ingrediënten zorgen

Oranjefonds financiert
Gilde SamenSpraak
Velsen - Gilde SamenSpraak
is een taal- en integratieproject waarbij een Nederlandstalige vrijwillige taalcoach en een
anderstalige één keer per week
met zijn tweeën in ‘samenspraak’
gaan en zo de Nederlandse taal
kunnen oefenen. De anderstalige medeburger en de Neder-

landstalige worden taalmaatjes
voor één jaar.
De nadruk ligt niet op taalles
maar op het praten over het dagelijkse leven in Nederland en
in het land van herkomst van
de anderstalige. Gilde SamenSpraak bestaat inmiddels in 60
gemeenten.

Time out werkzaamheden
Langemaad Velserbroek
Velserbroek - De werkzaamheden aan de Langemaad worden in verband met de naderende feestdagen tijdelijk stilgelegd
om zodoende de overlast in de
straat ten behoeve van de bereikbaarheid en de parkeerdruk
gedurende deze periode zoveel
mogelijk te beperken. Ten tijde
van het tijdelijk openstellen van
de Langemaad worden er waarschuwingsborden geplaatst met
de tekst: ‘let op verkeerssituatie
gewijzigd’.
De werkzaamheden van de laatste fase van de herinrichting, van
Roggeland tot en met de kruising
Grote Buitendijk, starten weer op
maandag 12 januari 2009.
Zodra deze laatste fase klaar is,
vermoedelijk medio maart 2009,

wordt er gestart met het aanbrengen van de toplaag over de
hele Langemaad. Om dit werk
in één dag te kunnen uitvoeren,
wordt de Langemaad eerst afgesloten vanaf de Velserbroekse Dreef tot Roggeland en daarna vanaf Roggeland t/m de kruising Grote Buitendijk.
Aansluitend wordt gefaseerd de
streetprint aangebracht waarbij
de aanliggende straten bereikbaar blijven.
Voordat deze laatste asfalteerwerkzaamheden worden uitgevoerd worden er tekstborden geplaatst waarop staat aangegeven wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden. De gemeente verzoekt dan om op deze dag
geen voertuigen te plaatsen

en het uitbaggeren van de geul
in de zee hiervoor. Vooral de Amsterdamse plannen voor uitbreiding van het havenareaal krijgen
een kritisch onthaal.
Veel aandacht wordt besteed
aan het onderzoek om te komen
tot de dvestiging van een centrum voor jeugd en gezin in Velsen.
Deze en andere onderwerpen
zijn te zien en te horen in de uitzendingen op dinsdag 23 december om 17.00 uur, woensdag 24 december om 19.00 uur
en donderdag 25 december om
17.00 uur. Kijkers kunnen deze
uitzendingen van Velsen Centraal zien via de analoge Velser
TV-kabel op S12++ (frequentie
240 mHz) en op de internetsite
van Seaport TV.
Ook op de teletekstpagina’s 331
en 332 van Seaport TV staan de
programma’s vermeld.
voor een dampend optreden met
voor elk wat wils. Nummers van
onder andere Rolling Stones, ZZ
Top, Golden Earing, ACDC, Iggy
Pop, John Fogerty, C.C.R. en veel
meer.

Foto: www.reinderweidijk.nl

Purper in première
IJmuiden – Een legertje fotograven stond aan de rand van de
rode loper, waarover diverse BNers en BV-ers zondagmiddag de
Stadsschouwburg Velsen binnengingen. Hier vond de feestelijke première van de nieuwste
show van Purper plaats: ‘Purper
sinds 1980’.
Een wervelende show die geen
moment verveelde, waarin het
vakmanschap dat de groep opdeed in al die jaren van haar bestaan goed tot haar recht kwam.
De groep was aangevuld met
vakvrouw Gerrie van der Klei,
wat een dijk van een stem heeft
zij toch. Heel mooi was het lied

‘Ik wil naar huis’, dat zij samen
met Erik Brey schreef. Deze laatste voerde op onnavolgbare wijze een opera ten tonele, waarbij hij alle zangpartijen voor zijn
rekening nam. Frans Mulder en
Rop Verheijen mochten hierbij voor boom spelen. Maar ook
deze twee mannen lieten regelmatig horen dat zij over fantastische zangstemmen beschikken. Er werd veel gelachen maar
er waren ook diverse ontroerende momenten, waarbij het muisstil was in de zaal. Het publiek
genoot en beloonde de groep na
afloop met een daverende staande ovatie.

Het Oranjefonds heeft aan Stichting Welzijn Velsen 20.000 euro beschikbaar gesteld om Gilde SamenSpraak ook in Velsen
op te zetten.
Meer informatie, opgeven (of iemand anders opgeven) als deelnemer aan Gilde SamenSpraak,
of wilt vrijwillige taalcoach worden, stuur dan een mail aan nurcanarslan@welzijnvelsen.nl. Dan
wordt er zo snel mogelijk contact
opgenomen. Bellen kan natuurlijk ook: 0255-548548, vragen
naar Nurcan Arslan.
aan de Langemaad. De woonwijk blijftt altijd bereikbaar via de
aanliggende zijstraten. De bewoners van de Langemaad worden, voordat de werkzaamheden
weer starten, geïnformeerd door
middel van een bewonersbrief.

Kerstmarkt
bij VTV IJmond

Santpoort-Noord - Zondag
21 december organiseert VTV
IJmond aan het Groene Laantje
in Santpoort-Noord een kleine
kerstmarkt. De markt wordt gehouden van 14.00 tot 18.00 uur.
Er zijn onder andere veel zelfgemaakte artikelen zoals slingers
voor het raam en kerstballen met
eigen tekst (bijvoorbeeld ‘mijn
eerste kerst’). Aan de inwendige
mens is ook gedacht er is snert
en glühwijn aanwezig.

(Foto: Roderick de Veen)

Viering landelijke
Naturalisatiedag in Velsen
Velsen – De gemeente Velsen
heeft er sinds afgelopen maandag zeventien ‘nieuwe Nederlanders’ bij.
Zeventien mensen met twaalf
verschillende nationaliteiten ontvingen op de Landelijke Naturalisatiedag het schriftelijk bewijs
van hun Nederlanderschap. Alle nieuwkomers die hun inburgering goed hebben afgesloten kwamen naar het stadhuis
van Velsen, daar werden zij opgewacht de burgemeester Cammaert. Zij kregen in de raadzaal
de officiële papieren uitgereikt

en een grote bos bloemen.
De zeventien aanwezigen en hun
familie gingen na het bezoek aan
het stadhuis naar de KNRM voor
een spectaculaire middag op het
water. De Naturalisatiedag is bedoeld om stil te staan bij het Nederlands staatsburgerschap. Het
kabinet heeft voor 15 december
gekozen omdat het dan Koninkrijksdag is.
Op die dag werd in 1954 het Koninkrijksstatuut getekend, waarin de verhoudingen tussen Nederland en zijn overzeese gebieden zijn geregeld.
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Alweer een heel jaar feest

Smack in Patronaat
Haarlem - Op 21 december is er
weer Smack in het Patronaat met
een veelbelovend programma. Er
zijn nog kaartjes.
Op 27 december van vorig jaar
was de eerste editie van Smack.
Een droom van drie jongens uit
Haarlem die toen in vervulling
ging. 600 mensen waren er binnen en de Smack stempel was
gedrukt op het Haarlemse publiek. Hoe is het begonnen en
waarom? Een terugblik na één
jaar feest.

Het idee was om een feestje te
geven voor de leeftijd van 13 tot
en met 16 jaar. Er was namelijk te
weinig te doen in Haarlem, daar
moest verandering in komen.
Addik Sipkes, David van Bilderbeek en Ruben Kluit wilden dit
wel proberen . Het plan werd uitgewerkt met hulp van Patrick
Duyker (Superstijl) en het idee
werd voorgelegd aan het Patronaat.
Het Patronaat was in eerste instantie niet zo enthousiast maar

Musicalvereniging Unidos
brengt musical ‘Parade’
Driehuis – Op 6 februari is het
zo ver! Na ruim een jaar van
voorbereiding gaat musical ‘Parade’ in première in Stadsschouwburg Velsen. Twee avonden speelt musicalvereniging
Unidos de Amerikaanse musical
‘Parade’ compleet met live orkest, kostuums en decors. Musicalvereniging Unidos bestaat uit
dertig leden in de leeftijd van 20
tot en met 35 jaar.
De musical gaat over een dertienjarig meisje Mary, die in een
potlodenfabriek werkt. Op 26

april 1913 gaat zij bij de fabriek
haar loon halen. Om vervolgens
naar de Confederate Memorial Day Parade te gaan maar hier
komt zij nooit aan. De volgende
ochtend wordt haar lichaam in
de fabriek aangetroffen. De joodse fabrieksdirecteur, Leo Frank,
wordt beschuldigd van moord.
Het proces dat tegen hem ontaard in een grootse mediahype.
Veel factoren in het proces rond
Leo Frank spelen een rol, zoals:
racisme, kinderarbeid, antisemitisme, de Amerikaanse noord-

’t Voetlicht speelt ‘Feest!’
in het Witte Theater
IJmuiden - Toneelvereniging ’t
Voetlicht speelt maandag 5 en
dinsdag 6 januari de zwarte komedie Feest! In het Witte Thea-

ter, Kanaalstraat 257 in IJmuiden.
Aanvang 20.30 uur.
De vertaling en het script voor dit
toneelstuk zijn gemaakt door Pe-

gelukkig gingen ze, na lang twijfelen, akkoord met een try-out
van Smack in de kerstvakantie
van 2007. En zonder spijt, want
van 600 man bij ‘the Grand Opening’ ging het feest naar 750
man bij de tweede editie.
De ‘Special Edition’ met Marc
Benjamin zorgde voor een uitverkochte grote zaal in het Patronaat (950 man) en het daaropvolgende strandfeest bij Beach
Club Vroeger in Bloemendaal
trok maar liefst 1200 man.
De tot op heden laatste editie van
Smack was weer in het Patronaat
en was tot de nok toe gevuld ondanks de extra zaal die was toegevoegd aan het feest, 1200 man
stonden tijdens deze editie helemaal uit hun dak te gaan.
De aankomende editie belooft
weer een spektakel te worden,
Smack bestaat namelijk één jaar
en dat moet worden gevierd. Op
het moment dat ik dit schrijf zijn
de kaarten bijna op en het decor
is bijna klaar. De artiesten staan
al in de startblokken om het Patronaat te laten schudden op zijn
grondvesten. De levensloop van
Smack zal tijdens het feest nog
eens uitgelicht worden, net als
dat alle mensen die geholpen
hebben het afgelopen jaar nogmaals bedankt worden voor hun
inzet. (auteur: Smack)
zuid tegenstelling en het demoniseren van mensen via de media. ‘Parade’ geeft geen makkelijke antwoorden maar roept vragen op. De musical geeft met
behulp van de dynamisch en gevarieerde muziek een veelkleurig
beeld van de aangrijpend waargebeurde historische gebeurtenissen. De voorstelling werd genomineerd voor vele prestigieuze theaterprijzen en won twee
Tony adwards.
De lat voor deze nieuwe musicalproductie ligt hoog, het artistieke team doet er alles aan
om het beste uit de leden te halen. Kaarten junnen bestelt worden via www.musicalverenigingunidos.nl of stadsschouwburg
Velsen.
ter Heerschop naar het verhaal
van de film ‘Festen’ van Thomas
Vinterberg. De bewerking en regie is weer in handen van Cok
Sjoukens. In ‘Feest!’ wordt de
60ste verjaardag van Helge Hansen gevierd in het prachtige afgelegen familiekasteel. Al zijn
vrienden en geliefden zijn aanwezig en het belooft een onvergetelijke dag te worden. Maar in
de loop van de avond onthult de
oudste zoon Christian langzaam
maar zeker een lang verborgen
familiegeheim. Het begint met
een toast waarbij Christian, zeer
tot het genoegen van de gasten, zijn vader laat kiezen tussen
twee speeches. Vanaf dan is er
geen weg terug.
Kaarten reserveren bij: Sonia van
Hoorn, telefoon 06-25046497
of via secretariaat@voetlichtijmuiden.nl of telefonisch bij het
Witte Theater, 0255-521972 van
dinsdag tot en met vrijdag tussen 12.00 en 17.00 uur.

Bromfietsster gewond
Haarlem-Noord - Vorige week
donderdag omstreeks 16.45 uur
vond er op de Rijksstraatweg, op
de kruising daarvan met de Jan
Campertstraat en de Muiderslotweg, een aanrijding plaats
tussen een bromfiets en een
personenauto. De 22-jarige automobiliste, afkomstig uit Amsterdam, stak de Rijksstraatweg
over om de Muiderslotweg in te

rijden. Zij zag bij het oversteken
niet dat de bromfiets, die werd
bestuurd door een 18-jarige
vrouw uit Santpoort-Noord, voor
haar van rechts kwam. Een aanrijding was het gevolg. De jongedame werd met verwondingen
aan een arm naar een ziekenhuis
gebracht. De politie heft procesverbaal opgemaakt. (foto: Michel
van Bergen)

Laag water in de haven
IJmuiden aan Zee - Zaterdag
stond het water in de Vissershaven zo laag dat dit gevolgen had
voor het scheepvaartverkeer.
Zo kon de ferry van DFDS niet
op tijd aanmeren en moest het
getij worden afgewacht tot rond
een uur het schip wel aan de ka-

de kon afmeren.
Verschillende afgemeerde schepen kwamen scheef te liggen.
Bij de rondvaartboot Koningin
Emma bleek de loopbrug door
het lage water van de ponton te
zijn gevallen. (foto: Ko van Leeuwen)

Opbrengst collecte
Multiple Sclerose
Velsen - Het MS Fonds heeft het
mooie bedrag van 1892 euro in
de gemeente Velsen opgehaald.
Dankzij deze opbrengst kunnen
we nuttige dingen doen én regelen voor mensen met Multiple
Sclerose (MS). Maar ook voor de
mensen in hun naaste omgeving.
Met uw hulp krijgen meer mensen met MS zicht op een toekomst. Multiple Sclerose is de
meest invaliderende aandoening onder jonge mensen, zelfs
kinderen, in Nederland. Helaas
is het nog niet mogelijk om MS
te genezen. Het MS Fonds helpt

mensen die Multiple Sclerose
hebben met coaching, voorlichting en financiering van wetenschappelijk onderzoek.
Bedankt worden de gevers, maar
uiteraard ook de collectanten die
door weer en wind op pad zijn
gegaan. De collectant gemist?
Een bijdrage kan worden overmaakt op giro 5057 te Maassluis!
De collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem
contact op met het Nationaal MS
Fonds, telefoon 010-5919839 of
via www.msfonds.nl.
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Bijzondere kerkdiensten
Nieuwe Kerk IJmuiden
IJmuiden - Zondag 21 december wordt in de ochtenddienst
van de Nederlands Hervormde Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat om 10.00 uur de nieuwe
predikant, Ds.L.P.J. van Bruggen,
van bovengenoemde gemeente bevestigd. Dit zal geschieden
door zijn mentor Ds.T. Sijtsema
uit Assen.
Om 14.00 uur zal vervolgens de
intrededienst van Ds. L.P.J. van

Bruggen plaatsvinden. Aansluitend vindt een receptie plaats
zodat een ieder ds. van Bruggen
en zijn gezin kan begroeten.
Dit wordt een bijzondere zondag
voor deze gemeente die na twee
jaar weer een eigen predikant
heeft. De nieuwe predikant gaat
tevens voor in de kerstnachtdienst op 24 december, aanvang
22.00 uur.
Muzikale medewerking zal wor-

den verleend door het Christelijk Mannenkoor IJmuiden onder leiding van Ary Rijke. Op 25
december 2008 (eerste kerstdag) zal er om 10.00 een dienst
plaatsvinden met als voorganger
ds L.P.J. van Bruggen en muzikale medewerking wordt verleend
door het Kerkkoor Nieuwe Kerk
onder leiding van Ary Rijke.
Woensdag 31 december is de
oudejaarsavonddienst om 19.00
uur. Donderdag 1 januari is de
nieuwjaarsdienst, aanvang 10.30
uur. Beide diensten worden voorgegaan door ds.L.P.J.van Bruggen. Alle belangstellenden zijn
van harte welkom.

Woonwinkel aan de Trompstraat

Landelijke sfeer in Villa
Kakelbont Brocante
IJmuiden - Wie houdt van een
landelijke woonsfeer, oude, opgeknapte meubeltjes en gezelligheid moet binnenkort eens
binnenwippen bij Villa Kakelbont
Brocante aan Trompstraat 111a
in IJmuiden. Eigenaresse Wilma
Willemse verkoopt in deze gezellige woonwinkel brocante (opgeknapte meubelen) naast nieuwe landelijke woonaccessoires.
Wilma knapt zelf de meubels op
deskundige wijze op en daarom
is de winkel alleen geopend op
donderdag en vrijdag van half
twee tot vijf uur en op zaterdag
van tien tot vijf uur.
Woonaccessoires zoals sfeervolle quilts met bijpassende kussens, lampen, kroonluchters,
kapstokken of losse haken zijn
vaak de smaakmakers in huis.

Maar ook de ratanartikelen, van
vergrijsd riet, zorgen voor veel
sfeer in de vorm van een krantenmand, sleutelrek, lantaarns,
schoolborden of keukenrekjes,
alles voor vriendelijke prijzen.
Villa Kakelbont Brocante heeft
nog geen website, maar op internet staat de wel de hyvessite: villakakelbontwilma.hyves.nl
en op Marktplaats staan diverse
advertenties met artikelen die nu
te koop zijn.
Wilma organiseert ook leuke verkoopparty’s in haar winkel. Voor
meer informatie: 06-17880584 of
laat een krabbel achter op hyves.
Op donderdag 18, vrijdag 19, zaterdag 20 en zaterdag 27 december ontvangt men ter ere van de
opening 10 procent korting.

Drukte op kerstmarkt
Santpoort-Noord - Een gezellig feestje kun je met een
gerust haart aan de middenstanders in Santpoort-Noord
overlaten. En het publiek
weet dat en komt dus in groten getale op. Het beeld van
de kerstmarkt in SantpoortNoord was zondag dan ook
de hele dag gezellig druk.
Alle kraampjes, etalages en uitstallingen bij winkels waren
prachtig versierd in kerstsfeer.

Naast het groen van de kerstbomen was er veel wit, zilver en
zwart, de trendkleuren van deze kerst.
Het leuke van Santpoort is het
brede aanbod van wat exclusievere zaken met artikelen die je
niet overal tegenkomt. En toch
zijn op zo’n kerstmarkt de prijzen
heel betaalbaar, wat de ‘jacht’ alleen maar leuker maakt. Er werden dan ook heel goede zaken
gedaan.
Natuurlijk ontbrak de kerstman

Orgelconcert met Dirk Out
in de Gereformeerde kerk

Winnaar Coldplay
wedstrijd bekend
Haarlem - Stefan Ausma uit Santpoort-Noord krijgt uit handen van
Onno Blomsteel, eigenaar van North End Muziek & Beeld op het
Marsmanplein, de enorme litho van Coldplay uitgereikt. De winnaar
van de Coldplay wedstrijd is een groot muziekliefhebber en is zichtbaar blij met zijn prijs: ,,Ik weet al waar hij komt te hangen!”

Regio - Ook dit jaar geeft Dirk
Out op tweede Kerstdag (vrijdag
26 december) een concert op
het Flentrop-orgel in de Gereformeerde Kerk in Bloemendaal.
Het programma bestaat voor een
groot gedeelte, hoe kan het anders, uit bekende en minder bekende werken uit het kerstrepertoire. Zo klinken onder andere
enkele kerstkoralen en de eerste
triosonate van Johann Sebastian
Bach en een oud Frans Noël van
Balbastre. Ook delen uit de Suite
Kerstfeest van Jan Zwart ontbreken niet op het programma. Van
Marcel Dupré speelt Dirk Out
de delen Advent en Kerst uit de
Symphonie Passion.
Het concert wordt afgesloten
met het bekende Allegro Vivace uit Symphonie V van Charles
Marie Widor.
Dirk Out ontving zijn eerste or-

gellessen op de muziekschool in
IJmuiden. Hij behaalde in 1978
aan het Sweelinckconservatorium te Amsterdam het solistendiploma voor orgel. Zijn leraren
waren Simon C. Jansen, Klaas
Bolt en Bernard Bartelink.
Op het eerste César Franck Concours in 1976 in de Kathedrale Basiliek in Haarlem behoorde
hij tot de prijswinnaars. Als organist is hij een veelgevraagd begeleider en treedt daarnaast ook
veelvuldig op als solist bij orgelconcerten. Hij maakte concertreizen door onder andere Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Tsjechië, Zweden, Canada en de Verenigde Staten.
Naast zijn werk als organist van
de gereformeerde kerk in Bloemendaal is hij als directeur verbonden aan het Kunstencentrum
Velsen in IJmuiden. De Gerefor-

(met bel) niet op deze geellige
kerstmarkt. Met plezier poseerde hij voor met een hele familie
die even bijkwam van al dat winkelen.
Op de kerstmarkt waren optredens van twee echt Santpoortse koren, Obelisk en Het Swingstation. Tussendoor zorgden dj’s
voor gezellige muziek. En natuurlijk ontbrak het in Santpoort niet
aan lekkere hapjes en drankjes.
Daarvoor hoef je echt niet naar
Duitsland.
meerde Kerk in Bloemendaal bevindt zich aan de Vijverweg 14.
Het concert begint om 16.00 uur.
De toegang is gratis. Ter bestrijding van de onkosten wordt er
wel bij de uitgang een collecte
gehouden. Na afloop is er nog
een drankje en een hapje.

pagina 32

18 december 2008

Wijkgericht werken
wordt anders
Velsen – Het college van B&W
heeft onlangs besloten het wijkgericht werken te veranderen.
Het wijkwethouderschap wordt
afgeschaft en wijkplatforms blijven alleen bestaan indien de wijken daar prijs op stellen. Het
jaar 2009 wordt een overgangsjaar waarin de wijkplatforms nog
kunnen rekenen op de jaarlijkse
bijdrage, maar daarna wordt alles anders.
Wethouder Bokking legt uit dat
het wijkgericht werken niet langer resulteerde in het beoogde
effect. Ondanks het vele overleg,
bleken de rollen die men toebedeeld had gekregen in wijkplatforms niet nuttig en overzichtelijk.
Wel is er veel waardering voor
het werk dat al die jaren door
wijkplatforms is verricht.
In de nieuwe situatie wil men directer in contact komen met bewoners die te maken hebben
met het project dat de gemeente
voor ogen staat. Daarbij is de rol
van actoren in de wijk heel belangrijk. Actoren zijn professionele partijen die in de wijk werkzaam zijn. Denk daarbij aan wijkpolitie, woningcorporaties, Zorgbalans, groenvoorzieningen en
welzijnsorganisaties die betrok-

ken zijn bij de wijk. Burgerparticipatie zal zeker plaatsvinden,
maar staat los van de actoren.
Als voorbeeld noemde de wethouder de bouw van een speelplein, bij de plannen waarvan de
omwonenden worden betrokken.
Ook noemde zij de bouwplannen
bij de Grote Buitendijk in Velserbroek, waar de actiegroep bij betrokken wordt. Bij andere projecten kunnen doelgroepen worden
uitgenodigd deel te nemen aan
informatie- en participatieavonden, waarvoor de gemeente de
kosten draagt.
Op deze manier wil het college de rol- en taakverdeling bij
de totstandkoming van projecten duidelijker maken, hetgeen
naar verwachting zal leiden tot
een doelgericht traject met minder omleidingen.
In wijken waar men wel hecht
aan de aanwezigheid van een
wijkplatform met bewoners zal
worden gepraat over de mogelijkheden om dit voort te zetten.
Het college meent ook dat het
meer klantgerichte beleid van
de gemeente zal leiden tot een
directer contact met bewoners.
Het nieuwe beleid is beschreven
in een notitie ‘De burger is het
waard’. (Karin Dekkers)

Instuif bij TVIJ

Nieuwe bus OIG/IHD
dankzij haringparty
IJmuiden – De eerder dit jaar
gehouden haringparty in restaurant IJmond bracht een recordbedrag op van maar liefst 84.000
euro. De eerlijk gedeelde opbrengst hiervan ging naar twee
goede doelen: het Bijna Thuis
Huis en OIG/IHD. Dinsdagmiddag leverde Ed Vernooij van
Mercedes-Benz dealer L.I.A.M.
in Haarlem de nieuwe Mercedes
Sprinter hoogstpersoonlijk bij
OIG/IHD in de Abelenstraat af.
OIG/IHD bestaat alles bij elkaar al 43 jaar. De club bestaat
uit louter vrijwilligers die enorm
hard werken om gehandicapten
en ouderen te verwennen met
leuke activiteiten en uitstapjes,
zoals de soos, de handwerkclub
en de zwemclub op dinsdagavond en een jaarlijkse vakantie. Een tak van OIG/IHD verzorgt vervoer van gehandicapten
en ouderen.
Voorzitter Piet Huijboom vertelt
dat de bussen intensief worden

gebruikt: ,,We vervoeren minstens 20.000 mensen per jaar.
Dat kan zowel een individueel
ritje naar de kapper of het ziekenhuis zijn als een hele afdeling
bewoners van een van de verzorgingshuizen naar een uitstapje.
Onze vrijwilligers gaan dan vaak
zelf mee als duwer voor rolstoelen. En natuurlijk doen we ook
het liggend vervoer voor ernstig zieken, zoals voor de Zonnebloem, maar ook individueel op
aanvraag.’’
Een nieuwe bus kost heel wat,
zeker met alle aanpassingen die
moeten worden gedaan om rolstoelen veilig mee te kunnen nemen volgens de nieuwe, strenge
eisen. Het is dan ook bijna niet te
geloven dat OIG/IHD al 43 jaar
haar doelstellingen waarmaakt
door haar inzamelingen. Vroeger was dat oud papier, maar
tegenwoordig wordt in de gemeente Velsen kleding ingezameld in de bekende containers.

Ingezonden brief
Wijkgericht werken

Raddraaiers bij
soosavond OIG/IHD
IJmuiden – Afgelopen donderdagavond was het zoals gebruikelijk soosavond bij het O.I.G/
I.H.D. Dit keer werden er geen
spelletjes gespeeld of film gekeken, maar kwamen de Raddraaiers optreden. Na de opening van
de avond werd er even stilte gehouden ter nagedachtenis aan
een overleden gast. Hierna begon het optreden en na een paar
liedjes zat de stemming er goed
in. Daardoor werd het wat later
voor de pauze en na de koffie of

thee met een lekkere koek werd
de avond voortgezet. Terwijl de
chauffeurs stonden te wachten
om de gasten naar huis te brengen, werd er nog volop gezongen en gespeeld, dus zij moesten nog even geduld hebben.
Maar ook aan deze fijne avond
kwam een einde.
De voorzitter bedankte de Raddraaiers voor hun optreden en
inzet. Het was een geweldige
avond en zeker voor herhaling
vatbaar.

Maandag 15 december waren
gemeenteraadsleden, vertegenwoordigers van wijkplatforms en
actoren uitgenodigd voor een
bijeenkomst waarin het college zijn besluit over de toekomst
van het wijkgericht werken wilde toelichten. De pers was niet
welkom, een verslag werd niet
gemaakt. Een zinloze bijeenkomst, voorgezeten door kleuterjuf Ferry Wiillemsen.
Van dat onderwerp wist het college alles af. Ze weten zelfs wat
de burgers willen en hebben die
daarbij dan ook niet meer nodig,
tenzij een zelf gekozen groepje gevraagd wordt. Wethouder Bokking kwam niet verder
dan uit te leggen dat wijkgericht
werken het samenwerken van
de actoren (de professionals zoals hulpdiensten en wooncorporaties en St. Welzijn Velsen) was.
En dat die nu gaan samenwerken daar waar ze elkaar in de
wijken treffen. Alsof die zich niet

zouden moeten schamen, omdat ze dit al jaren geleden hadden moeten doen. Om niet alleen met een tunnelvisie hun eigen straatje te bedienen.
Nee, volgens Bokking was er de
burgerparticipatie, c.q. interactieve beleidsvorming.
Maar daarin waren al genoeg
zaken goed geregeld zoals
WMO, meldpunt OW en sociale dienst.
Dus eigenlijk is burgerparticipatie niet nodig. Vandaar dat de
toegezegde en langverwachte beleidsnota ook maar niet
komt. Maar als burgers bijeen
willen komen als wijkplatform,
dan mag dat. Mits het college er
geen last van heeft.
Dit laatste vergat Bokking nog
te zeggen.
Want het protocol wijkgericht
werken en de huidige wijkplatforms blijken per direct te zijn
afgeschaft. Omdat alles al zo
goed liep en het college indien

Velserbroek - Tijdens de kerstvakantie kunnen kinderen van 7
tot en met 11 jaar gratis trampoline springen bij TVIJ.
Op maandag 29 december van
10.00 tot 12.00 uur en op dinsdag 30 december van 14.00 tot
16.00 uur kan kennis gemaakt
worden met deze fantastisch
leuke sport.
Dit wordt georganiseerd in De
Springplank, Platbodem 199 in
Velserbroek.
Opgeven kan via Fenna Kleinenbroich, fenna44@quicknet.nl. Zie
ook tvij.e-clubs.nl.
De containers worden dagelijks
leeg gehaald en naar de verkoopruimte aan Industriestraat 66
in IJmuiden gebracht, waar de
kleding wordt gesorteerd en verkocht. Ook wordt daar overbodige huisraad verkocht. En van die
opbrengst worden alle uitstapjes, de vakantie en activiteiten
georganiseerd.
De vervoerstak draait net quitte
met het kleine bedrag dat wordt
gevraagd voor ritten.
De 42.000 euro die OIG/IHD
heeft ontvangen van de organisatoren van de haringparty is
dus heel goed besteed. De nieuwe bus vervangt een oudere bus
en is heel welkom. De Sprinter
biedt plaats aan vier rolstoelers
en drie lopende passagiers en
zal veel worden gebruikt.
OIG/IHD is heel blij met Ed Vernooij van B.V. L.I.A.M. die de bus
leverde. ,,We kunnen altijd goed
zaken doen met deze autodealer,’’ aldus voorzitter Piet Huijboom.
Hij is zeer te spreken over de
kwaliteit van deze auto’s. (Karin
Dekkers)
nodig wel wat burgers zou optrommelen om de dan voorgelegde plannen toe te juichen.
Het zogenaamde communistische model: iedereen is gelijk
en anderen meer gelijk……
Op het stadhuis zijn veel afdelingen en de meeste functioneren prima.
Maar juist op het gebied van
burgerparticipatie zijn er afdelingen die grote moeite hebben
om de wijkplatforms te voorzien
van conceptplannen en te luisteren naar de vragen en opmerkingen die daarop volgen. Vaak
heel relevant, omdat de betrokken burger meer van zijn wijk
weet dan de doorgaans niet in
Velsen wonende ambtenaar.
De reacties van deze ambtenaren geven bij de ene afdeling
vaak lange tenen, omdat iedere kritiek ervaren wordt als een
persoonlijke aanval, terwijl bij
de andere afdeling de tactiek is:
,,laat ze maar praten, we gaan
toch onze eigen gang’’.
Het nieuwe wijkgericht werken
in Velsen: voor u, over u, zonder
u en op uw mening wordt geen
prijs gesteld. Dit is nu precies
datgene wat dit college wil.
Johan van Ikelen
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De Kerstman op bezoek
Velsen – De Kerstman legt in
deze periode veel huisbezoeken
af. Dat is altijd heel gezellig, vaak
met iets lekkers erbij en mooie
cadeautjes.
De Kerstman heeft echter al jaren een stille wens. Hij wil zo
graag eens bij mensen langs, die
het echt goed kunnen gebruiken
en het nodig hebben.
Mensen die weinig tot geen bezoek krijgen en die niet zo veel
geld te besteden hebben. Voor
deze mensen zou de Kerstman
graag iets willen betekenen.
Daarom doet hij een oproep
aan lezers van deze krant. Als zij
mensen in hun omgeving weten
die wel een extraatje kunnen gebruiken en het echt nodig hebben, laat het dan aan de Kerstman weten.
Hij zal ze graag vereren met een
bezoek en ze dan verwennen
met wat aardigheidjes en lekkere dingen, zodat ook zij een fijne Kerst hebben. Opgave kan via
de mail: tulptrofee@quicknet.nl
Graag de reden van opgave erbij vermelden. Zet er even bij dat
het om de Kerstman gaat en laat
ook een telefoonnummer achter.
Bellen mag ook: 0623334208. De
Kerstman hoopt echt, dat hij dan
wat lieve mensen blij kan gaan
maken.

Ouderennieuws
ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek: Postbus 39, 2080 AA
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dinsdag vanaf 20.00 uur en vrijdag
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag
13.00 uur. Schilderen, donderdag
09.00 tot 12.00 uur. Alle activiteiten vinden plaats in dorpshuis
Het Terras.
ANBO Afdeling IJmuiden,
Driehuis, Velsen-Zuid:
Hobbyhuis van A tot Z, Kromhoutstraat
IJmuiden,
0612650716, mevrouw Nupoort.
De activiteiten die bij de Stichting gevolgd kunnen worden zijn
op de maandag: Schilderen en
houtbewerking, op de dinsdag, donderdag- en vrijdagmorgen
van 09.30 tot 11.30 uur: diverse computercursussen, ‘s middags een inloop met verschillende activiteiten en houtbewerking, woensdag: kledingmaken,
tiffany zowel ’s middags als ’s
avonds en hout bewerking, donderdag: computercursus voor
mensen met een beperking, darten en hout bewerking, en tenslotte op de vrijdag: diverse computercursussen, tiffany en hout
bewerking.
Vrijwilligers gezocht op bestuurlijk als organisatorisch gebied. van diverse activiteiten.
Elke dinsdagmiddag van 13.30
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kosten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten
van 13.30 tot 15.30 uur.

Elke 2e woensdag van de
maand erwtensoep. Kosten
1,50 euro. Aanvang 12.00 uur. U
hoeft zich niet aan te melden.
Cinema Zeewijk elke derde
donderdag van de maand. Aanvang 19.30 uur. Kaartjes 2,- p.st.
incl. kopje koffie of thee. Kaartjes zijn dagelijks verkrijgbaar
aan het buffet tussen 09.00 en
17.00 uur. in het weekend van
13.30 tot 16.30 uur. Eerstvolgende filmvoorstelling donderdag 15
januari.
Vrijdag 26 december Kerst-inn
van 12.00 tot 16.00 uur. Kaartverkoop start maandag 8 december op werkdagen van 10.30 tot
11.30 uur bij de beheerder.
Oudejaarsviering (31 december) van 19.30 tot circa 01.00 uur.
Kosten voor een geheel verzorgde avond 10,-.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561500.
Seniorenrestaurant de Moerberg is zeven dagen per week
geopend van 12.00 tot 14.00 uur.
U hoeft zich niet vooraf aan te
melden. Een driegangenmaaltijd met verse ingrediënten kost
6 euro maandag t/m zaterdag.
Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
buur t

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

Nieuws
uit
de
De Spil, izen
u
h
t
r
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Nieuwjaarsreceptie op zondag 4 januari van 14.00 tot 17.00 uur.
Vanaf maandag 22 december tot 4 januari is het buurthuis gesloten. Vanaf 5 januari draait alles weer op volle toeren.
Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255510186, e-mail info@despil.nl
Nieuwjaarsborrel maandagmiddag 5 januari van 16.00 ot 17.30
uur. Tevens wordt op deze middag de opening van de expositie van
de heer Strik. Deze vindt plaats om 15.30 uur. Daarna zullen de
schilderijen tenminste twee maanden te bezichtigen zijn.
Van 20 tot 4 januari is het buurcentrum gesloten, op enkele activiteiten na. Maandagmiddag gaat het sjoelen gewoon door en op
dinsdagmiddag zijn geïnteresseerden van harte welkom bij het recreatief klaverjassen.
Vrijdansen zaterdag 20 december vanaf 19.30 uur. Kosten 2,50. In
het nieuwe jaar wordt op zaterdag 3 januaari weer aangevangen
met het vrijdansen.

Nieuws voor
de schoter?

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Vrijdag 19 december is het
steunpunt i.v.m. voorbereiding van het kerstdiner gelsoten.
Open tafel. Aanvang 12.30 uur.
Toegang 5,-.
Restaurant geopend op maandag en woensdag vanaf 12.30
uur. Opgeven vooraf niet nodig.
Kosten 5,-.
Thuisbiosoop om 19.30 uur.
Kosten 2,- incl. kopje koffie of
thee en een hapje.
Internetcursus is vol, er zijn
geen plaatsen meer beschikbaar.
Exposanten van schildersclub
Velserhooft tonen hun werk
vanaf 1 december. Elke werkdag
van 09.00 tot 16.00 uur en op
zondag van 11.30 tot 14.00 uur.
Toegang gratis.
Stoelhonkbalgroep zoekt nog
enthousiaste deelnemers op

Dae rsDe lDwgger Bru
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Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Vrijdag 19 december: kerstmenu, maar dat is alleen voor mensen die vast op delijst staan.
Altijd een kopje koffie/thee. Kosten 5,-. Uiterlijk 2 dagen van tevoren opgeven.
Restaurant is er op maandag,
dinsdag en donderdag tussen
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30
uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een 3-gangen a la carte menu inclusief drankje voor
5,50.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

info@deschoter.nl
Bel 0255-533900
De
Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden,
telefoon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl.
Activiteiten bij Tiener- en jongerencentrum Branding: Vrijdag 19
Geen
krant
gehad?
Nieuws
voor
december
Black & White
Party voorde
jeugd schoter?
van 15 t/m 21 jaar. Van
Als
voorgerecht
of
kerstcadeau
20.00 tot 24.00 uur. Toegang 1,-. Alcolholische dranken mogen al.nl
leeninfo@deschoter
gedronken worden door 16 en ouder (neem legitimatie
mee).
Bel 0255-533900
Dress code zwart/wit.
Inloop maandag 22 december van 14.00 tot 17.00 uur. Van 19.00 tot
21.30 uur Djembe Inloop.
Naar het Tikibad voor de jeugd van 14 t/m 18 jaar. Kosten 12,-.
Vertrek 15.00 uur. Gaan terug om 20.30 uur. Betalen is opgeven.
24 tot en met 27 december is Branding gesloten.
Filmavond voor meiden zondag 28 december. Zaal open 19.00
uur. Toegang 1,-.
Hip Hop Rap workshop tijdens de inloop van 14.30 tot 17.30 uur.
Workshop is gratis en wordt gegeven door rapper Aron Rosina van
‘The Baggy Family’ uit Amsterdam.

Heerlijke, gerookte
wilde zalm uit Canada
IJmuiden - De fantastische wilde zalm uit de Pacific Ocean van
Alaska, verkrijgbaar bij Zeevishandel N. Waasdorp BV in IJmuiden, zwemt ook in de wateren
van British Columbia, Canada.
Hier wordt de zalm gevangen

voor een zeer speciaal voorgerecht tijdens de kerstdagen of
als kerstgeschenk aan een dierbare. Volgens een authentiek Indiaans recept, in wijn gemarineerd en op cederhout gerookt
is deze zalm van Little Miss Chief

woensdagmiddag vanaf 14.00
uur.
Het wijksteunpunt is naarstig
op zoek naar een kok voor de
open tafel.
Kerst-inn vrijdag 26 december.
Aanvang 12.00 uur. Kosten 7,50.
Nieuwjaarsreceptie 2 januari
van 15.00 tot 17.00 uur.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Kerstdiner op dinsdag 23 december om 16.00 uur.
Oudejaarsviering woensdag 31
december om 14.30 uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur maandag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255533885.
Vragen over zorgverlening kunt
u terecht bij Frontoffice van
Zorgbalans. Tenslotte kunt u terecht voor vele vormen dienstverlening. Telefoon wonenplus
0255-518888.
De Delta is gesloten van 22
december tot en met 1 januari.
Nieuwjaarsreceptie op vrijdag
2 januari van 15.00 tot 17.00 uur.
Stichting Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag
voor 55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Kosten 5,. Vanaf 16.00 uur bent u welkom.
Opgeven maandagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur.
KBO Velsen, Wally de VriesOoms. Tel. 023-5384997 0617044490
Huis ter Hagen, Lodewijk van
Deyssellaan 254 Driehuis, telefoon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten 10,- voor drie lessen. Opgeven bij de receptie.
Restaurant elke dag van 16.00
tot 18.30 uur geopend voor een
snack of kleine maaltijd. Opgeven vooraf is niet nodig.
een streling voor de tong. Dit
product is op een speciale manier verpakt, waardoor het ongeopend zeer lang houdbaar is
buiten de koeling.
Op zaterdag 20 december van
11.00 tot 16.00 uur is deze heerlijkheid te proeven en natuurlijk
direct te koop bij Nico Waasdorp.
Met deze zalm maakt men van
de kerstdagen of de jaarwisseling een bijzondere verwennerij.
Zeevishandel Nico Waasdorp
is gevestigd aan Halkade 27 is
IJmuiden.
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Full Count

Muziek met knipoog naar kerst

Full Count zaterdag
in de Zeewegbar
IJmuiden - Zaterdagavond 20
december speelt Full Count in de
Zeewegbar in IJmuiden. De band
uit Haarlem en Velsen sluit daarmee een succesvol eerste jaar
af. Speciaal voor deze gelegenheid hebben de negen muzikanten, waaronder drie blazers, een
paar verrassende kerstnummers
ingestudeerd.
De leden van Full Count hebben
elkaar gevonden in hun liefde

voor de betere nummers uit de
rijke historie van de pop-, rocken soulmuziek. Full Count is een
honkbalterm en betekent ‘volle bak’ (twee slag, drie wijd). In
dit geval is dat van toepassing:
het wordt passen en meten om
de muzikanten een plaatsje te
kunnen geven op het podium
van het bekende rockcafé aan
de Zeeweg 149.
Naast klassiekers als ‘I Feel Good’

Brainpower treedt tijdens Blender op samen met Hitmeister D

Maak kans op vrijkaarten

Grootse oudejaarsparty
in Lichtfabriek Haarlem
Haarlem - De monumentale Lichtfabriek is dit jaar het
decor van een groots ouden nieuwfeest met optredens
van onder meer Brainpower,
The Flexican en Remy. Lezers
van de Jutter, de Hofgeest en
de Schoter maken kans op
vrijkaarten voor Blender.
De imponerende Turbinehal is ‘on
fire’ met de techno- en housebeats van Remy, Marcella en Juan Sanchez. Juan opent het feest
met een uitgekiende mix van minimal, house en techhouse. Het
nieuwe jaar zal spectaculair geopend worden door Remy, the
godfather van de Nederlandse

house en nog steeds één van de
meest toonaangevende en internationale techno-DJ’s van ons
land. Marcella, bekend van haar
Planet House-producties, zal de
Turbinehal afsluiten met een extra lange DJ-set. Het Oliehuis is
een stomende blender van de
meest uiteenlopende muziekstijlen. Hier draaien The Flexican (GirlsLoveDJ’s), Shagspeare
(Sneakerz), Rob Boskamp (Big
Boss Records) en Sander Hucke
(Loveland’s T-Dansant). Ook Hitmeister D is van de partij. Zijn set
zal worden aangevuld met stevige raps van Brainpower. Zij werken sinds kort samen en zullen
ook nieuwe nummers laten ho-

van James Brown, ‘Dansen op de
Vulkaan’ van De Dijk en ‘What I
like about You’ van de Romantics, speelt Full Count ook moderner werk zoals ‘Valerie’ van
Amy Winehouse en ‘Good God’
van Anouk. Met deze en de andere nummers op de setlijst kiest
Full Count voor dansbare, energieke muziek met veel dynamiek,
waarin de omvang en de samenstelling van de band goed tot
hun recht komen.
Full Count bestaat uit Natascha
Klobedanz (zang), Ton Adriaansz
(zang, gitaar, mondharmonica), Christiaan de Bouter (gitaar,
achtergrondzang), Edwin van
Vliet (gitaar, zang) Mees Witteman (basgitaar), Fred Witteman
(drums), Marielle Bonfrer (saxofoon), Peter Oudendijk (trompet,
trombone) en Gertjan Huijbens
(trombone, achtergrondzang).
Full Count heeft in haar eenjarige bestaan een aantal succesvolle optredens gegeven. Zoals
in de foyer van het Witte Theater in IJmuiden, tijdens de dorpsfeesten in Driehuis en Santpoort,
in een bomvol Villa Westend in
Velserbroek en in het sfeervolle muziekcafé de Halve Maan in
Santpoort. Wie dit heeft gemist
of de band nog een keer wil zien,
is op 20 december vanaf 21 uur
van harte welkom in de Zeewegbar. De entree is gratis. Zie ook
www.fullcount.nl.
ren. In de gloednieuwe en intieme derde zaal, voor het eerst
open voor publiek, vind je de
LuiLekkerLounge. Hier kun je
onder andere chillen op zitzakken, chatten, champagne drinken en happen met Flexmeister
F. & de Nachtbroeders. Tot middernacht kan je onder meer oudhollandsche spelletjes spelen en
rustig indrinken.
Na 24.00 uur kan je hier je zelfmeegebrachte cd laten draaien en dikke prijzen winnen met
Raad de Plaat. Deze drie zalen
zijn pas compleet met de 2008
visuals van Zenthar. Voor de eerste keer in de geschiedenis zal er
een oudejaarsconference in videobeelden gepresenteerd worden. VJ Zenthar zal op een komische maar ook uiterst actuele manier het jaar 2008 in beeld
brengen en op zijn manier van
commentaar voorzien. Het feest
wordt daarnaast opgefrist door
de sappige moves van de dansers van HouZe JunkyZ. Blender
is dus ‘the place to be’ tijdens
de jaarwisseling. Het feest duurt
van 22.00 tot 05.00 uur. Kaarten
kosten in de voorverkoop 48,50
euro en zijn verkrijgbaar bij Free
Record Shop of online via www.
formandfunction.nl. Wie kans
wil maken op twee vrijkaarten,
stuurt uiterlijk 21 december een
e-mail naar blender@formandfunction.nl.
Wie de leukste of meest originele
reden vermeldt, maakt kans op
de entreekaarten. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Personen van 18 jaar
of jonger zijn uitgesloten van
deelname.

Dieneke en Gerrit van De Griffioen

Klaverjassen
in de Griffioen
IJmuiden – Bijna een jaar staan
Dieneke en Gerrit alweer achter
de bar van café De Griffioen en
nog steeds hebben ze het er naar
hun zin. Er gebeurde veel, dat
jaar. De klantenkring werd uitgebreid en het valt op, dat er zowel jonge als oudere bezoekers
zijn. Iedereen voelt zich er thuis
en heeft het er naar de zin. Ook
werd er veel georganiseerd. Amsterdamse middagen en optredens van diverse artiesten. Onlangs beleefde het café de eerste wildmiddag. Ook op het sociale vlak zitten Dieneke en Gerrit
vol met plannen.
Met een ploeg van 30 vaste gasten gingen zij naar SnowPlanet
om te skiën, daarna gingen zij uit
eten. Dat beviel zo goed, dat de

groep riep: ‘Volgende keer gaan
we bowlen.’ Ook ontstonden er
clubjes, die op een vaste avond
bij elkaar komen. De darters treffen elkaar iedere donderdag, de
biljarters doen dat elke dinsdagavond.
Er is animo voor een klaverjasclub op de woensdagavond. Wie
ook zin heeft om op die avond te
klaverjassen, kan zich melden bij
Dieneke via telefoonnummer 0622603711.
Café De Griffioen aan Frans
Naereboutstraat 9 is op maandag gesloten en van dinsdag tot
en met donderdag geopend van
16.00 tot 01.00 uur. Op vrijdag is
het café open van 16.00 tot 02.00
uur en op zaterdag en zondag
van 13.00 tot 02.00 uur.

Eerste kerstdag Hollands Kerstgala

Ed Nieman in Rico’s
IJmuiden – Na het succes van
vorig jaar op eerste kerstdag is
er dit jaar wederom een Hollands
Kerstgala, want Rico’s gaat met
Kerst in stijl. Donderdag, eerste
kerstdag, is er een spectaculair
optreden van Ed Nieman.
Eigenlijk dekt de naam van dit
gala de complete inhoud. Wat
gaat er allemaal gebeuren? Er is
een geweldige kerstsfeer in Rico’s, het personeel staat in ‘black
tie’, er is veel Hollandse muziek
en natuurlijk een geweldig live
optreden van Ed Nieman.
Ed Nieman begon min of meer
als grap onder de naam ‘Die
Knapen’ een cd single op ‘Leve
De Après-ski’ dat werd de eerste
hit voor Die Knapen. Dit groepje bestond uit Gaston Starreveld,
Hans Nikkels en Ed Nieman als
leadzanger. Het gelegenheidsproject begon enigszins uit de
hand te lopen, toen ook de tweede single ‘Leve De Lol’ een groot
succes werd. De single ‘Want als
je lacht’ van het eerste solo cd
album werd ook een succes. In
september 2004 maakte Ed Nieman de prachtige ode aan André Hazes ‘Dag, André’. Ook dit
gevoelige lied werd een dikke hit
voor Ed Nieman. De single ‘Maria, Maria’ kwam uit in mei 2005,

een vrolijk up-tempo nummer
geheel in de stijl zoals we dat inmiddels van Ed Nieman gewend
zijn.
Toch is ‘Leve De Lol’ wel het
meest bekende liedje van zanger Ed Nieman. Maar ook zeker
één van de grootste feestklassiekers ooit gemaakt en uitgebracht
in Nederland. Al jaren lang proberen verschillende Nederlandse artiesten zich het nummer toe
te eigenen, maar het nummer is
van Ed Nieman, de tekst is door
hem geschreven. Ed bracht de
feestknaller dan ook als eerste
op plaat uit. De meeste nummers
heeft Ed Nieman zelf geschreven, zowel de muziek als de teksten; ook de arrangementen en
de productie zijn van hem. Begin 2008 kwam Ed Nieman met
de hitsingle ‘Want de accordeon’.
Dit verrassende Nederlandstalige TexMex liedje heeft ruim acht
weken in de top 100 gestaan.
Ed schreef en produceerde deze single samen met Goldfinger,
een jong talent dat in korte tijd
al veel successen op zijn naam
heeft staan als producer.
Ed Nieman maakt er tijdens zijn
live-optredens altijd weer één
groot feest van, het meezing gehalte is dan ook altijd erg hoog.
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Ingezonden brief
Toosjes poezenbabbels
Velsen - Hier ben ik dan weer:
Toosje de ex- gedumpte poes.
Ik ben zo boos. Pfoeh tsssss,
mijn witte haren gingen overeind staan. Moet je luisteren
wat er nu wordt gemiauwd: Je
zal als dier toch maar ziek of gewond zijn in IJmuiden. Je zal dan
maar afhankelijk zijn van zo’n rijdend geval met snelheid en een
zwaailicht. Daar zijn speciale
mensen voor: dierenambulancepersoneel. Maar mooi niet in
IJmuiden, tsspfuh…
Ooit had IJmuiden een dierenambulance die gesmeerd liep.
Dat was ook toen mijn huidige
vrouwtje er nog werkte. Zo hebben wij elkaar notabene ontmoet.
Daar waren zat mensen die gewonde beestjes naar de dierenarts brengen. Dag en nacht voor
ons klaar stonden. Helaas is dit
nu niet meer het geval.
Als mijn poezenzuster Beppy of
ik nu gewond zijn, is mijn baasje
bijna de hele dag bezig om een
dierenambulance te regelen. En
ik heb een menselijke oom die
bij het E.H.B.Z. werkt (is speciaal voor zeehonden en andere
lekkere visjes) die het hart op de
goede plaats heeft zitten, en die
vaak invalt voor de dierenambu. Nu komt het regelmatig voor
dat hij voor een dichte deur staat
bij de dierenambulancepost in
IJmuiden of gewoon niet binnen
wordt gelaten.
Hoe is dit nu ineens mogelijk?

Al die mensen die de boel daar
besturen, hebben die geen hart
voor hulpeloze dieren? Hoe kunnen zij dan een dierenambulance zijn? Wel een nieuwe dure auto maar geen mensen die hem
rijden. Hoe kan het dat er in een
jaar ruim twintig lieve vrijwilligers
zijn opgestapt of ontslagen?
Beste baas van IJmuiden, wordt
het niet eens tijd om dat bestuur
eens nader te onderzoeken?
Want wie komen de gewonde
vogels (mmm) nu ophalen? En
de zieke honden (grrr)? Ik ga wel
naar de stichting Zwerfkatten
havengebied IJmuiden als er wat
met mij aan de hand is. Maar ja,
ik ben een ex-gedumpte poes...
O ja.... die stichting voor de vele
Zwerfkatten gaat uitbreiden en
heeft voor hun noodopvang dringend behoefte aan isolatiemateriaal. Zodat de zieke zwervertjes
en gewonde dumpkatjes lekker
warm kunnen bijkomen. Alle andere hulp is ook welkom, bel ze
gerust even, 06-20504875.
Voorlopig moet ik dus vooral niet
ziek worden en breek ik liever
geen pootje want dan moet mijn
autoloze vrouwtje een Dierenambulance laten komen via Verweggistan en dan kan ik hier in
IJmuiden beter gelijk mijn lieve
nekje breken.
Veel liefs van een (gelukkig gezonde) witte ex- gedumpte poes,
Toosje

Informatie- en
inspraakavond
Velsen-Noord - De gemeente Velsen organiseert een informatie- en inspraakavond over
de herinrichting van de Bornstraat, Van Diepenstraat, Doelmanstraat, het Van Saelenplantsoen, de Van Kalkarstraat en de
Smidt van Gelderstraat in Velsen-Noord.
De informatie- en inspraakavond
vindt plaats op woensdag 21 januari van 19.30 uur tot 22.00 uur
in het wijksteunpunt Watervliet,
Doelmanstraat 34 in VelsenNoord. Deze avond bestaat uit
een informatief gedeelte, waarin een toelichting wordt gegeven
en aanwezigen vragen kunnen
stellen en een formeel gedeelte,
waarin mensen kunnen inspreken. Informatie over het voorstel
is te vinden in het inspraakdocument en de ontwerptekening,
die u van 11 december 2008 tot
en met 29 januari 2009 kunt inzien op de website www.velsen.
nl. Tevens liggen de stukken ter
inzage bij de volgende adressen:
de receptie in het Stadhuis, Dudokplein 1 in IJmuiden, geopend
op maandag tot en met vrijdag
van 09.00 uur tot 16.00 uur en
op donderdag van 18.00 uur tot
20.00 uur; het buurtcentrum De
Mel, Wijkermeerweg 1 in VelsenNoord, tijdens de gebruikelijke
openingstijden.
Schriftelijke reacties kunnen
worden ingediend tot en met 29
januari bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden. Mondelinge reacties kunnen worden
gegeven tijdens de informatieen inspraakavond op woensdag
21 januari. Zowel van de mondelinge als van de schriftelijke
reacties wordt verslag gedaan.
Daarna vindt nadere besluitvorming plaats.

Fietsenstalling
station Santpoort-Zuid
uitgebreid

Tweede kerstdag
Soli kerstconcert
Driehuis - Soli heeft een oude
traditie in huis, want op tweede
kerstdag zal er voor de kenners
en liefhebbers weer het alom
bekende kerstconcert van deze
muziekvereniging plaatsvinden.
De deelnemende groepen aan
dit concert zijn het Opleidingsorkest en het Harmonieorkest
onder leiding van Michiel Drijver. Dit traditioneel druk bezochte concert zal net als voorgaande jaren om 13.00 uur begin-

nen. Om 12.30 uur gaan de deuren open van het Soli-Muziekcentrum en wie zeker wil zijn van
een zitplaats wordt aangeraden
om op tijd aanwezig te zijn.
Uiteraard zal er gelegenheid worden geboden om enkele kerstliederen mee te zingen. In het programmaboekje zullen dan ook de
teksten worden weergegeven.
Het Soli-Muziekcentrum is te
vinden aan de Hagelingerweg
325 te Santpoort-Noord nabij
station Driehuis.

Santpoort-Zuid - Vrijdag heeft
ProRail 48 nieuwe fietsplaatsen
op station Santpoort-Zuid opgeleverd. Door deze uitbreiding beschikt station Santpoort-Zuid nu
over 128 onbewaakte fietsplaatsen. De 24 bestaande fietskluizen blijven gehandhaafd.
De nieuwe fietsplaatsen bieden
meer ruimte tussen de klemmen,
zodat ook fietsen met brede sturen of fietstassen goed gestald
kunnen worden. Bovendien bieden de rekken meer mogelijkheden om fietsen vast te zetten
met kabel- of beugelsloten. De
vernieuwing van de fietsenstalling is onderdeel van het landelijk ProRailplan ‘Ruimte voor de
fiets’. Bijna 40 procent van de
treinreizigers komt met de fiets
naar het station.

Wie geeft de nieuwe
veerpont een mooi naam?
Velsen-Zuid - Het Recreatieschap Spaarnwoude realiseert
vanaf 1 april 2009 een bemande
fiets- en voetpont over het Zijkanaal C ten noorden van Spaarndam. De pont is geschikt voor
maximaal 10 personen met een
fiets.
Met de komst van de veerpont
wordt voor fietsers en wandelaars een verbinding gemaakt
tussen de deelgebieden Houtrak en Dijkland en de deelgebieden Buitenhuizen en Oosterbroek. Ook voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld de wielerbaan met het restaurant La Ronde en het wielercentrum Wheelerplanet in het Westhoffbos is
de aanleg van deze recreatieve
verbinding over het Zijkanaal C
zeer gewenst.
De veerpont staat al jarenlang
op het verlanglijstje van het recreatieschap en haar vele bezoe-

kers. Een lang gekoesterde wens
gaat nu in vervulling.
De veerpont vaart in de maanden april tot en met september.
In de maanden april en september alleen in het weekend van
12.00 uur tot 18.00 uur en in de
maanden mei tot en met augustus dagelijks van 12.00 uur tot
18.00 uur.
Het recreatieschap Spaarnwoude wil de nieuwe pont een naam
geven. Daarom roept zij de creatieve geest van iedereen op om
een toepasselijke naam voor de
pont te bedenken.
Wie een leuke naam weet kan deze inzenden via e-mail mvanderweijden@recreatienoordholland.
nl. De gekozen naam wordt bekend gemaakt via www.spaarnwoude.nl. De winnaar krijgt eencadeaubon, en mag aanwezig
zijn bij de feestelijke in gebruik
name van de pont.

Cursussen bij
Santpoorts Belang
Santpoort-Zuid - In januari 2009 starten er in ‘t Brederode Huys weer een aantal nieuwe cursussen. Voor de volgende
cursussen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar:
Digitale fotobewerking voor beginners
Deze cursus is gericht op de
enigszins ervaren computergebruiker, die meer wil weten over
het bewerken van foto’s met de
computer en daar nog geen ervaring mee heeft. Op donderdagavond, van 19.00 tot 21.00
uur; de cursus begint op 8 januari 2009 en eindigt op 5 februari.
Digitaal fotograferen I
Deelnemers ontdekken de mogelijkheden van hun camera.
Zes lessen, om de 14 dagen, met
tijd om thuis wat opdrachten te
maken. Deze cursus wordt gegeven op de maandagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur; de eerste les
is op 5 januari 2009 en de laatste
op 16 maart.

Algemene Geologie
De aarde is een dynamische planeet en is continu in beweging.
Hele continenten verschuiven. Er
ontstaan aardbevingen en vulkanen. Sinds het ontstaan van
de aarde, circa 4800 miljoen jaar
geleden, is er heel wat veranderd.
Tijdens deze cursus, die uit 10
lessen bestaat, krijgt men een
indruk van de processen die op
onze planeet hebben plaatsgevonden, zoals gebergtevorming,
vulkanisme, aardbevingen en ijstijden.
Deze cursus wordt gegeven op
donderdagochtend, van 09.30
tot 11.30 uur; de eerste les op 8
januari 2009 en de laatste op 12
maart.
Meer over deze en al onze andere cursussen in het programmaboekje en op de website www..
sanpoortsbelang.nl, Meer informatie: de heer W.H.J. Conijn, telefoon 023-5376124.
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Wereldwinkel IJmuiden

Tentoonstelling
hoenders en
sierduiven

Eerlijk delen op
een vredige aarde
IJmuiden - Samen delen, vrede
op aarde. Je vindt het allemaal
terug in de al bijna 40 jaar oude
IJmuidense Wereldwinkel. Een
winkel met wereldse producten waarbij elk pak koffie of thee
een bijdrage is aan eerlijke handel (goede prijs voor een goed
product). Deze handel is niet alleen eerlijk maar ook nog heerlijk. Deze maand heeft de Wereldwinkel chocolade in de aanbieding. Natuurlijk kan je in deze kerstmaand ook voor een bijzonder flesje wijn in de Wereldwinkel terecht.
Voor wie de kerstdagen gelijk
staan aan cadeautjes geven en
ontvangen, slaagt altijd. Elk ca-

deau is een product van eerlijke
handel. Van NOVIB kalenders tot
schalen, beelden, sieraden. Met
daarnaast nog een aardig assortiment aan eten en drinken.
Een deel daarvan heeft de Wereldwinkel al mooi als kerstpakket verpakt.
Wie de kerstdagen met een goed
geweten door wil komen, komt
zaterdag naar de Wereldwinkel
IJmuiden. De winkel staat op de
hoek Stolstraat/Lagerstraat (nabij het Stadhuis) en is (elke) zaterdag open van 10.00 tot 16.00
uur. Meer weten of een folder
ontvangen? Bel met het secretariaat, telefoon 0255-534967 (na
17.00 uur).

Vis & Haringhandel Philip
Zwaan shirtsponsor
IJmuiden - Stormvogels heeft
na de ontvlechting met Telstar
alle seniorenteams in een nieuwe outfit gestoken. Dit met de
steun van de verschillende sponsors. Stormvogels 5 heeft Vis &
Haringhandel Philip Zwaan bereid gevonden als shirtsponsor op te treden. Zij lopen er de
komende tijd weer keurig ver-

zorgd bij. Een heel leuk gebaar
van Philip en Tiny Zwaan
van Viskiosk De Zeester welke gevestigd is naast de Vomar op het Kennemerplein. Voor
de feestdagen kan men terecht
voor een overheerlijke haring
en/of visschotel. Voor informatie
en bestellingen: telefoon 0255537842.

Foute datum
‘Dipje of Depressie’
IJmuiden - Onder het kopje ‘Wat
is er te doen?’ stond vorige week
een foute datum vermeld bij de
voorlichtingsbijeenkomst ‘Is het
een dipje, of een depressie?’ in
de bibliotheek in IJmuiden.
De juiste datum van deze bijeenkomst is donderdag 15 januari,
van 13.30 tot 15.30 uur. Locatie:
het theater van de bibliotheek.
‘Ik voel me down’, ‘Ik ben depressief’, ‘Ik heb een dipje’. Deze gevoelens hoor je veel. Iedereen
is wel een somber of verdrietig. Hoe komen deze gevoelens?
Door tegenslag of ruzie, maar
vaak ook zonder een duidelijke reden. Meestal gaat zo’n gevoel vanzelf over. Maar wanneer

dit het grootste deel van de dag
beslaat en dat gedurende enkele weken, is sprake van een depressie. Mensen die aan een depressie lijden, kunnen zich niet
over hun sombere gevoelens
heen zetten.
Tijdens de bijeenkomst geeft
men een duidelijk onderscheid
tussen dip, down en depressie.
Er wordt verteld over de oorzaak van depressieve gevoelens
en worden tips gegeven hoe hier
mee om te gaan.
De informatiebijeenkomst is gratis te bezoeken. Wel graag van
tevoren opgeven bij de servicebalie van de bibliotheek of telefonisch via 0255-525353.

Klasse resultaat voor Watervrienden IJmuiden
IJmuiden Zondag waren
de eerste zwemwedstrijden in
het Pieter van de Hoogenband
zwembad in Eindhoven. De Watervrienden IJmuiden waren
daarvoor ook uitgenodigd. WVIJ
ging daar natuurlijk graag op in.
Watervrienden moest het opnemen tegen veel zwemmers van
veel hoger geklasseerde verenigingen. Toch zetten Elvira Landaal en Ben Zentveldt bijzondere tijden neer. Elvira Landaal
mag daarom waarschijnlijk aan
het Nederlands kampioenschap
meedoen.
Ben Zentveldt haalde 10 en 7 se-

conden van zijn persoonlijke records af op de 100 meter vrije
slag en 100 meter rugslag en
verdiende daarmee een bronzen
en zilveren medaille.
Mike van Loon haalde onverwacht een bronzen medaille op
de 100 meter schoolslag. Het
kwam zo onverwacht dat hij in
de kleedkamer zat tijdens de uitreiking.
Elvira Landaal en Sjoerd Dekker
behaalden beiden knap een vierde plaats. Ook Jelle van Urk, Laura van de Ham en Dennis Kraayeveld verbeterden hun persoonlijke records.

Actie Vellesan College
IJmuiden - De leerlingen van
het werkveld Verzorging van de
3e klas van de afdeling Zorg &
Welzijn hebben rondom kerst
samen met of bij een aantal instellingen een activiteit georganiseerd. Op de foto staan twee
leerlingen met de mooi verpakte
zelf gebakken
cakejes met
een
kerstgroet
voor
de bewoners,
begeleiders
en vrijwilligers die aanwezig waren
bij de spelletjesmiddag
van Huis ter
Hagen. De reacties op de
aanwezigheid
van Michelle
de Groot en
Rochelle van
Kooten
bij
de spelletjesmiddag waren enthousiast. Michelle: ,,De bewoners vonden het prachtig dat we
de cakejes zelf hadden gebakken en dat we meededen aan
het sjoelen. Een mevrouw vroeg
of we gauw nog een keer terug
kwamen. Ik had er eerst niet zoveel zin in, maar toen ik zag hoe
leuk die mensen het vonden,
vond ik het ook leuk.’’
Voor de 4e klas leerlingen van
het Zorgplein op het Vellesan
College was het weer de afslui-

tende week van het werkveld
waarin ze zich gedurende zeven
weken hebben verdiept. De laatste twee praktijkdagen was er
twee keer een groep ambtenaren
van de gemeente Velsen te gast
in het restaurant van de school.
Ze waren verrast door het lokaal waarin de
leerlingen van
Zorg & Welzijn
Breed les krijgen. Onherkenbaar volgens sommige
oud-leerlingen
die te gast waren.
Het
gezelschap genoot
van de uitgebreide lunch
die de leerlingen hadden
bereid en men
was onder de
indruk van de
prestatie van de leerlingen. Ze
kregen een warm applaus, een
traktatie voor na de les en het
cijfer 9 van de gasten.
Wie ook een keer met een groep
van 12-16 personen wil komen
lunchen op het Vellesan College dan kan bellen met de leerlingen van het Zorgplein via 0255
547194.
Op dinsdag 24 februari en 3
maart 2009 moet een nieuwe
groep leerlingen weer een prestatie leveren.

IJmuiden - IJmond & Omstreken
houdt dit jaar zijn 48ste tentoonstelling van hoenders, dwerghoenders en duiven. Op 19, 20
en 21 december in het Clubgebouw Cor Bos, Heerenduinweg
6b (tegenover het dierenasiel).
De keurmeesters moeten weer
uit maken wie de mooiste is. Vrijdagavond 19 december is van
20.00 uur tot 22.00 uur de opening voor genodigden, leden en
plubliek. Op zaterdag 20 december en zondag 21 december is
de show voor iedereen toegankelijk van 12.00 tot 16.00 uur. Detoegang is gratis en er is genoeg
parkeerruimte.

Kerstlezing
Santpoort-Noord - Zaterdag 20
december is van 14.30 tot 16.30
uur een kerstlezing/workshop
van Mark Metselaar met als titel ‘Het Licht in jeZelf’. De lezing gaat over het leven voorbij de dood, of voor de geboorte.
Zo was er eens een jongetje die
zijn zusje, nog een baby, wakker
maakte om haar iets te vragen:
,,Weet jij nog hoe de wereld van
het licht eruit ziet, want ik begin
het langzaam te vergeten’’.
Vorig jaar kerst gaf Mark Metselaar samen met Wieteke van
Dort een lezing over engelen,
met als titel: ‘Je bent een engel!’
Deze kerst gaat hij zelf dieper in
de ‘lichtwereld van de engelen’
en andere dimensies. Ook het
transformatieproces van de aarde is een belangrijk thema. Hoe
ontstaat er, door de grote verandering die nu gaande is, een ‘hemel op aarde’? Na de pauze is
er een workshopgedeelte waarin iedereen kan ontdekken wat
zijn of haar talent is. Na afloop,
rond 16.30 uur, is er een feestelijke kerstreceptie. Het vindt
plaats in de zaal van De Wildeman. Entree is 12 euro (inclusief
twee consumpties en hapjes na
afloop). De zaaldeur is open om
13:45 uur. Voor reserveringen of
verdere informatie: info@markmetselaar.nl of 023-5397307.

Bekneld onder
eigen auto

Beverwijk - Op de Breestraat
raakte vrijdag een 49-jarige Velsense vrouw bekneld onder haar
auto. Ze wilde met haar auto
een ondergrondse parkeergarage inrijden. Op de schuine helling stapte ze uit om het rolhek
te openen. Haar auto rolde weg
en de vrouw raakte eronder bekneld. De brandweer moest er
aan te pas komen om haar te bevrijden. De vrouw is voor onderzoek met een ambulance naar
een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt deze zaak .

pagina 50

18 december 2008

Elftal SC Santpoort geplaatst
Velserbroek - In tegenstelling tot de spelers tot en met 9
jaar en de spelers ouder dan 14,
moeten de spelers uit de D- (tot
en met 12) en C-categorie (tot en
met 14 jaar) zich voor het NoordHollands schaakkampioenschap
plaatsen. Voor de regio was het
plaatsingstoernooi het Kampioenschap van Zuid-Kennemerland en omstreken. Helaas voor
de organisatie was de opkomst
dit jaar erg laag. De kinderen die
er wel waren hadden in ieder geval een gezellige dag waarbij af
en toe ook nog op een goed niveau werd geschaakt.

In de D-categorie, had SC Santpoort maar liefst negen spelers
ingeschreven. Helaas bleek zondagochtend 14 december dat
Daan Koetzier ziek was, zodat er
nog acht Santpoortse jeugdleden over bleven, die werden aangevuld met één speler van HWP
Haarlem, en twee van Chesscool,
ook uit Haarlem. Al snel bleek er
een tweedeling: de wedstrijden
tussen de Santpoorters onderling waren spannend, die tussen
de Haarlemmers ook.
Wel viel op dat er veel te snel gespeeld werd. Per partij was voor
elke speler 20 minuten beschik-

regio.
Smashing Velsen is actief met
liefst acht teams en die deden
deze keer in Ouderkerk aan de
Amstel hun stinkende best op de
velden. Elk team heeft een naam
die te maken heeft met een de

zee of de duinen. De kinderen
beginnen op niveau 2, wat zeer
populair is op scholen en waar
de kinderen met snel rouleren
en gooien proberen punten te
pakken. Dit lukte het team de
Zeeleeuwen heel goed, want het
werd dankzij hun snelheid tweede in de poule.
Een niveau hoger (Super 2)
speelden de Strandjutters hun
toernooi op hun best, wat werd
beloond met een eerste plek.
Tactisch inzicht waar het beste een bal kan worden geplaatst
beheersen zij als geen ander.
Weer een niveau hoger waar al
heel wat volleybaltechniek beheerst moet worden, spelen de
teams de Orkanen en de Pierewaaiers. Die laatste wonnen alsof het niks was de eerste plek in
de poule.
In niveau 4 acteren de Beachbabes en de Surfers die heel goed
volleybal lieten zien en derde en
vierde werden in de poules.
Niveau 4 is het meest gespeelde waarbij met vier kinderen en
een soort gooi ‘set up’ wordt gespeeld.
Samengevat werd er weer volop
gestreden met veel lol en inzet.
Volgende maand spelen de mini’s weer een toernooi en er zijn
altijd kinderen welkom om het
een keer te proberen op de trainingen op woensdag. Voor meer
informatie zie de website www.
smashingvelsen.nl.

ging naar de heer T. de Doodt.
Volgende week zijn de prijzen bij
het klaverjassen rollade, drank
en nog veel meer. Vrijdag 19 december wordt een kerstklaverjasavond georganiseerd in de

kantine van IJVV Stormvogels,
Zuiderkruisstraat 72 in IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur. Meer informatie: Henk Retz, telefoon 0634040940 of hj.retz@quicknet.nl.
Zie ook kjv-stormvogels.nl.

Het teams de Sandwiches in actie.

Nieuws Smashing Velsen

Mini volleyballers in
Ouderkerk lekker bezig
Velsen - Elke maand spelen de
mini’s (tot 12 jaar) van volleybalvereniging Smashing Velsen een
toernooi in de omgeving dat is
georganiseerd door de NeVoBo.
Hier zien ze in diverse niveaus en
poules hun tegenstanders uit de

Klaverjassen
IJmuiden - Afgelopenvrijdag had
de klaverjasclub van Stormvogels
weer tien tafels bezet. De hoofdprijs, een boodschappenmand,

baar, maar sommige van de zeven ronden waren al na 10 minuten gespeeld. Rond 15.00 uur
kon daardoor de prijsuitreiking
plaatsvinden. De Santpoorters
eindigden op plek één tot en met
acht in volgorde: Maurits, Dave, Sander, Pjotr, Patrick, Sjoerd,
Justin en Roelof. De regio had
negen plaatsen voor de NHSB
kampioenschappen te verdelen:
al deze jongens mogen dus op
10 en 11 januari deelnemen in
Krommenie.
De spelers in de C-categorie,
kregen al bij de start van het
toernooi de felicitaties van de
toernooileiding. Er waren acht
NHSB-plaatsen te vergeven, er
waren slechts zes spelers opgekomen: drie van Santpoort, drie
van Chesscool. In deze categorie dus maar vijf speelronden en
een speelduur van 30 minuten
persoon. De spelers wisten hier
de tijd wel te gebruiken, regelmatig partijen die rond de drie
kwartier duurden.
Mogelijk omdat er geen spanning over al dan niet plaatsing
over de wedstrijden hing, werd
er om elk punt gestreden. Zelfs
de traditionele remise tussen
Bas en Daan bleef uit.
Toen de stofwolken waren opgetrokken, bleken Daan, Bas en
Bastiaan eerste, derde en vijfde
geworden.

De vogel mag weer vliegen
IJmuiden - Afgelopen zomer
werd fusievereniging StormvogelsTelstar ontbonden. De amateurs kwamen weer op eigen benen te staan. Volledig op eigen
kracht is IJVV Stormvogels de
weg ingeslagen naar een ongetwijfeld mooie en boeiende toekomst. Als belangrijk onderdeel
van dit nieuwe pad is het oude
logo in ere hersteld. Dit beteken-

de wel dat alle wedstrijdtenues
vervangen moesten worden door
nieuwe tenues waarop de vogel
en het schild weer te bewonderen waren. Met name dankzij velen bedrijven in de regio heeft
IJVV Stormvogels meer dan 30
teams in een nieuwe outfit kunnen steken. Deze week gaat de
dank uit naar: Efractories Management sponsor van E5.

Indoor sportinloop en
zaalvoetbal in IJmuiden
IJmuiden - Voor tieners tussen
de 9 en 18 jaar uit IJmuiden is
er in de kerstvakantie op vrijdagmiddag 2 januari gelegenheid
om te zaalvoetballen, zaalhockeyen, voetvolleyen, boogschieten en kegelen in sporthal Oost
te IJmuiden.
De organisatie hiervan is in handen van Buurtsport Velsen in samenwerking met het ambulant
jongerenwerk Velserbroek. De
toegang is gratis.
Het programma ziet er als volgt
uit: van 13.00 tot 14.30 uur:

Sportinloop met zaalvoetbal (half
veld), zaalhockey (half veld) voetvolley, boogschieten en kegelen
voor de leeftijd van 9-11 jaar. Van
14.30 tot 16.00 uur: zaalvoetbaltoernooi (heel veld) voor de leeftijd van 11-13 jaar. Van 16.00 tot
18.00 uur zaalvoetbaltoernooi
voor jongeren van 14-18 jaar.
Het dragen van zaalschoenen
(geen zwarte zolen) is verplicht.
Aanmelding vooraf is niet nodig.
Nadere informatie bij Ad Otten, Buurtsport Velsen via 0611883720.

Zaalvoetbaltoernooi en
sportinloop Velserbroek
Velserbroek - Voor tieners tussen de 9 en 13 jaar uit Velserbroek is er in de kerstvakantie op
maandag 29 december gelegenheid om te zaalvoetballen, zaalhockeyen, voetvolleyen en kegelen in sporthal het Polderhuis.
Deze sport-inloop wordt georganiseerd door Buurtsport Velsen.
De toegang is gratis.
Het programma ziet er als volgt
uit: van 13.00 tot 14.30 uur: sport-

inloop met zaalvoetbal (half veld),
zaalhockey (half veld), voetvolley
en kegelen voor de leeftijd 9 tot
11 jaar. Van 14.30 tot 16.00 uur:
zaalvoetbaltoernooi (heel veld)
voor de leeftijd van 11 tot 13
jaar. Het dragen van zaalschoenen (geen zwarte zolen) is verplicht.Aanmelding vooraf is niet
nodig. Nadere informatie bij Ad
Otten, Buurtsport Velsen via 0611883720.

Nieuwe kunstgrasvelden
IJmuiden – De voetbalverenigingen SVIJ en Stormvogels
moesten ieder een grasveld inleveren ten behoeve van het plan
Groot Helmduin. In ruil daarvoor
kregen zij twee kunstgrasvelden,
voor gezamenlijk gebruik. Sinds
augustus zijn deze velden al in
gebruik en dit bevalt heel goed,
iedereen is er erg over te spre-

ken.
Afgelopen zaterdag werden de
kunstgrasvelden pas officieel in
gebruik genomen. Wethouder
Annette Baerveldt verrichte de
officiële handeling waarna diverse jeugdelftallen van beide verenigingen in een demonstratiepartij de vele mogelijkheden van
de velden lieten zien.
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Oefenwedstrijd FC Velsenoord
tegen periodekampioen Telstar
Velsen-Noord - Na een roerige
periode speelt FC Velsenoord op
dinsdag 23 december een oefenwedstrijd tegen Telstar. De wedstrijd begint om 19.30 uur, toegang is gratis
De wedstrijd tegen Telstar komt
voor de vereniging als geroepen. Hierdoor kan de aandacht
weer op het voetbal worden gericht. De afgelopen weken zijn
voor FC Velsenoord ernstig verstoord door de tribunebrand
van 22 november. De thuiswedstrijden van de vereniging konden tot afgelopen weekend niet
doorgaan omdat bij de brand asbest was vrijgekomen dat eerst
moest worden opgeruimd.
Daarnaast moest het dak van de
tribune worden verwijderd en
een groot deel van de ombouw.
Deze werkzaamheden hebben
de nodige tijd in beslag genomen, maar gelukkig kan er nu
weer worden getraind en gespeeld op sportpark Rooswijk.

FC Velsenoord speelde eerder
dit jaar een wedstrijd tegen Telstar op 6 januari. FC Velsenoord
verloor deze wedstrijd met 0-6,
waar de spelers en trainer niet
ontevreden over waren. De kop
in de krant na deze wedstrijd
was veelzeggend ‘FC Velsenoord
niet onder de indruk van Telstar’.
Hopelijk kunnen de spelers en
trainers van FC Velsenoord na
de aankomende wedstrijd weer
tevreden zijn over het behaalde
resultaat.
Ondertussen is men op sportpark Rooswijk hard aan het werk
om de schade van de brand te
herstellen. Het bestuur van FC
Velsenoord heeft een beloning
van 500 euro uitgelooft aan diegene die informatie kan verstrekken welke tot aanhouding van de
brandstichter(s) zal leiden.
Mensen die informatie hebben kunnen zich wenden tot de
plaatselijke politie of het bestuur
van FC Velsenoord.

Svitzer sponsort VZV
IJmond - Het is alweer vijf jaar
geleden dat VZV Velsen en KZC
Beverwijk de handen ineen sloegen. De waterpoloafdelingen fuseerden en samen vormden zij
SG IJmond (SGY).
SGY is dankzij haar succesvolle jeugdopleiding in korte tijd
een landelijk begrip geworden.
Jeugdspelers werden afgevaardigd aan regionale en nationale
selecties en behaalden met hun
eigen club ook diverse nationale
kampioenschappen.
Om talenten groeipad te blijven
bieden, werd vorig seizoen een

samenwerking gestart met SG
TWZ (Top waterpolo Zaanstreek).
TWZ is een startgemeenschap
bestaand uit De Ham uit Wormerveer en voormalig Europacup 1 winnaar Nereus uit Zaandam. Op dezelfde wijze als waarop de samenwerking tussen VZV
en KZC ontstond, bundelden zij
de krachten en spelen met heren en dames in de eerste- en de
hoofdklasse. Eerst trainden de
damesselecties van SGY en TWZ
samen. Met ingang van dit seizoen werd de samenwerking uitgebreid. SGY werd toegevoegd
aan de startgemeenschap tus-

DKV jeugdwedstrijden
E3 van SVIJ kampioen
IJmuiden - Het team E3 van SVIJ is afgelopen zaterdag kampioen
geworden na een klinkende 7-0 overwinning op Sporting Krommenie. Door dit resultaat is het team niet meer in te halen. Het kampioenschap werd gevierd op het sportpark van SVIJ. Op de foto staan
van links naar rechts: Daniël, Max, Xander, Giovanni, Kay, Sem, Donny en Tom, achter de spelers staan de coaches André en Jorma.

IJmuiden - Afgelopen zaterdag speelden de pupillen F1 hun
korfbalwedstrijd tegen Hoger Op
F1 in Krommenie De wedstrijd
startte spannend. DKV F1 kwam
zelfs met 2-1 achter. Ze herstellen zich al snel en er wordt vervolgens veel gescoord. Met heel
veel doelpunten van vooral Thomas Meijvogel en van Sverre
Zeegers en Loek Martens werd
het 4-12 voor DKV. Voor het Eteam was het weer eens een
zeer spannende wedstrijd. Deze
week speelden ze tegen Groen
Geel E5. Alle acties waarop hard
getraind was wisten de spelers
goed uit te voeren. De wedstrijd
met 3-1 gewonnen. Met DKV

C1 wil het dit zaalseizoen niet
zo goed lukken. De meiden van
DKV verloren met 7-3 van Oosterkwartier uit Haarlem. DKV
B1 speelde tegen Haarlem B3.
Vooral DKV begon goed aan de
wedstrijd. Met een aantal mooie
doelpunten van Niels Bosman en
Patrick de Ruiter kwam DKV op
voorsprong. Het bleef spannend
tot het eind. Uiteindelijk werden
de punten gedeeld (11-11).
De A2 speelde zaterdag tegen
de nummer 2 uit de poule, KIOS.
Een belangrijke wedstrijd voor
het kampioenschap dus moest
er gewonnen worden. De ploeg
speelde een goede wedstrijd
met veel strijd en inzet. Hierdoor

sen De Ham en Nereus en vele SGY talenten stroomden door
naar de TWZ selectie.
Trainer Guus van Thiel is trots
dat ‘zijn meiden’ nu eerste- en
hoofdklasse spelen, maar zag
dit wel als een ware aderlating
voor het naar de tweede klasse gepromoveerde SGY Dames
1 team. Van de nood werd een
deugd gemaakt: de TWZ equipe
werd uitgebreid met een derde
TWZ Damesteam. Voornamelijk
jonge speelsters van De Ham en
SGY werden bijeengebracht en
vormen samen met enkele gelouterde ex-hoofdklasse speelsters TWZ 3. Dit team vormt onder Guus van Thiel een brug tussen TWZ en de vier basisverenigingen en biedt jonge talenten gelegenheid om door te kunnen groeien naar de hoofdklasse. Inmiddels draait het team in
de subtop van de tweede klasse
mee en speelt het om ten minste een vierde plaats. De ambitieuze selectie ging op zoek naar
een even zo ambitieuze sponsor
en heeft die gevonden in Svitzer
uit IJmuiden.
Svitzer bij vele bekend als het
voormalige Wijsmuller, heeft affiniteit met water(polo) en staat
voor de komende tijd garant voor
onder andere de kleding van
TWZ 3. Svitzer investeert in talent. VZV, dat de overeenkomst
met Svitzer heeft gesloten, kan
mede dankzij Svitzer aansluiting
met de topsport behouden.
werd KIOS overdonderd door de
ene mooie aanval na de andere
van DKV. Daar tegenover stond
dat KIOS zelf aanvallend weinig in te brengen had. Door onder andere doelpunten van Roland de Bruijn (vier) en Eveline de
Weijze (vier) heeft de A2 met 145 gewonnen.
DKV A1 speelde tegen SDO A1
uit Hillegom. Het werd een leuke wedstrijd met alles wat je van
een goede korfbalwedrijd kunt
verwachten. Tot de rust had SDO
een kleine voorsprong op de
DKV-junioren. Na rust nam DKV
de leiding. In de laaste sconden
van de wedstrijd wist SDO echter de winst naar zich toe te trekken (9-10). Dat was jammer. Volgende week zijn er alleen een
paar uitwedstrijden.

Strawberries E2 herfstkampioen
SVIJ E1 winterkampioen
IJmuiden - De mannen van SVIJ
E1 gaan met een goed gevoel de
winterstop in. Tot en met de laatste wedstrijddag voerden ze de
titelstrijd om het kampioenschap
met mede titelkandidaat Beverwijk E1.
Met elf gespeelde wedstrijden, 9
gewonnen, 1 gelijk en 1 verloren

is SVIJ E1 de absolute winnaar in
de competitie in de 2e klasse 09.
De kampioenen hebben een medaille en een prachtige bos bloemen gekregen. Coach Dennis
Wolthuis en Piet Perisutti zijn beretrots op de mannen en kijken
met veel plezier uit naar de periode na de winterstop.

Driehuis - Zaterdag 13 december kon ME2 van Strawberries uit bij HBS
Herfstkampioen
worden.
Helaas was het
kunstgrasveld
bevroren en de
wedstrijd werd
daardoor afgelast. Toch werden
de meiden in het
zonnetje
gezet
met een medaille! Echt een beloning voor de meiden die pas aan
hun tweede hoc-

keyseizoen bezig zijn. Geweldig
om te zien hoe ze allemaal en-

thousiast en met heel veel plezier ze alle zes elke week twee
keer trainen en een
wedstrijdje spelen.
Nu gaan ze genieten van een korte rust
voor ze in januari weer
verder hockeyen in de
midwintercompetitie.
De coach was deze
feestlijke dag begrijpelijkerwijze niet aanwezig omdat hij zijn vriendin moest bijstaan bij
de bevalling van hun
eerste kindje.
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Autodief aangehouden

VSV doet zichzelf tekort
Velserbroek - Na de voorspoedig verlopen wedstrijd tegen
DEM wachtte deze zondag de
wedstrijd tegen het Haarlemse
EDO. De vorige ontmoeting was
in een gelijkspel geëindigd. Deze ontmoeting werd gekenmerkt
door heel hard werken maar zeker niet door goed voetbal.
Hoe anders zou deze wedstrijd
verlopen. Vanaf minuut één was
er sprake van een zeer open
wedstrijd waarbij het spel op
en neer golfde met veel hachelijke momenten voor beide doelen. Roel Pitstra opende het kansenfestival door al na vier minuten alleen op doelman Snoek af
te gaan maar door besluiteloosheid ging deze mogelijk verloren. Na deze momenten pakte VSV de controle over de wedstrijd. Uiteindelijk wist Pitstra na
een steekbal van de sterk acterende vd Bos de score te openen
0-1. VSV bleef de aanval zoeken
en met name Schippers en Pitstra bezorgden de Haarlemse
verdedigers grijze haren.
Na de rust bleef de wedstrijd
zijn open karakter houden maar
kwam VSV wat minder vaak
door via met name de linkerkant.

Twintig minuten voor tijd sloeg
het noodlot voor de Velserbroekers toe. De arbiter van dienst
gaf de zoveelste vrije trap tegen
VSV en die wist EDO te verzilveren. De sterk keepende Ebbeling liet zijn linkerhoek te veel vrij
en Tim Kuyt schoot de bal over
de muur in het doel. Eén minuut
later was het al 2-1. De VSVers
waren duidelijk aangeslagen, zo
goed spelen en dan toch met 21 achter. Het werd zelfs nog erger toen de zeker voor de rust
sterk spelende Bob Schol de bal
zomaar in de voeten van Furlan
Bouma schoof die met dit presentje wel raad wist en de 3-1
binnenschoot. Heel veel complimenten voor het getoonde spel
maar geen beloning in de vorm
van drie punten. Mede door de
zeer ongunstige uitslagen verkeerd VSV weer in gevarenzone.
Zondag moet er gewonnen worden van Kolping Boys om in ieder geval die ploeg af te schudden en de aansluiting met de
middenmoot te bewerkstelligen.
Wanneer de zelfde mentaliteit en
strijdlust opgebracht kan worden dan zal het dubbeltje ooit de
kant van VSV op gaan vallen.

Meidenteam Terrasvogels na
winterstop in de competitie
Santpoort-Zuid - In januari zal
er na vele jaren weer een meidenvoetbal team van SV Terrasvogels mee gaan doen in de
competitie van de KNVB. Zij zijn
als B juniorenteam ingedeeld in
de tweede klasse. Dit team heeft
van Trimsalon Guusje uit Santpoort-Noord de shirts gesponsord gekregen zodat zij in een
prachtig outfit hun wedstrijden
kunnen gaan spelen. Het team
bestaat uit meiden van 13 tot en
met 15 jaar. Ondanks dat zij zich
al enkele weken serieus op het
seizoen aan het voorbereiden

zijn kunnen zij nog wel een paar
extra speelsters gebruiken. Voor
de contributie hoef je het niet te
laten want die is voor dit eerste
seizoen maar 50 euro.
Niet alleen kunnen zij bij de meiden nog wel een paar spelers
gebruiken ook bij de andere vertegenwoordigende zeventallen
en elftallen is er altijd plaats voor
extra spelers.
Ook hiervoor geldt, bij directe
aanmelding, een verlaagde contributie bijdrage.
Interesse? Bert ter Maat, telefoon 023-5390828.

Klootschietjournaal

Dorottya Lengyel, Linda Vogel, Elissa van Rixel en Tineke Zwiersen

KNHS dressuurwedstrijd
bij Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Manege
Kennemergaarde in Santpoort
biedt prima mogelijkheden om
wedstrijden te kunnen rijden. De
manege heeft een accommodatie tot de beschikking die voldoet aan de eisen van deze tijd.
Maandelijks organiseert PSV
Duin en Kruidberg KNHS wedstrijden en zijn daarbij te gast op
de manege.
De leden van de KNHS konden
zondag hun proeven rijden om
zo aan de felbegeerde winstpunten te komen. Promotie naar een
hogere klasse gebeurt door het
behalen van winstpunten: van
rubriek B naar de L1, dan naar
de L2, vervolgens de M1 en de
M2 om uiteindelijk in de rubriek Z te mogen starten. In elke rubriek moeten minimaal tien
winstpunten worden behaald om
in een hogere rubriek te mogen
starten. Deze winstpunten kunnen op iedere KNHS wedstrijd

gehaald worden en worden centraal bij de KNHS geregistreerd.
Aan het eind van de rubriek werd
in de in kerstsfeer ingerichte foyer de prijsuitreiking bekend gemaakt: In de rubriek B6 ging de
eerste prijs naar Renate Blom op
Welmoed. In de B5 ging de eerste
prijs eveneens naar Renate. Dan
de L1-10 en 9: Sanne van Wagtendonk won beide rubrieken op
Dicha M. Vervolgens startten de
combinaties van de rubriek L214, deze werd gewonnen door
Elisa van Rixel op Billy Jean. Linda Vogel won de eerste prijs in
de rubriek L2-13. In de M1-18
ging de eerste prijs naar Shenna
Kate In de M1-17 werd Sandra
eerste. Tot slot de hoogste rubriek van deze middag: de M222 en 21 en deze werden beiden
gewonnen door Karen de Rijk op
Marco. Uiteindelijk ging bijna 25
procent afgelopen zondag met
een winstpunt naar huis.

Velsen-zuid – De klootschieters
van sportvereniging Full Speed
waren weer paraat om de donkere dagen voor kerst op te komen
voor de wekelijkse strijd. Vijftien
leden namen deel aan de loting
die in vier teams gespeeld zou
worden. Het was die dag heerlijk
weer, een lage zon deed verlangen naar de klep in de zomerpet,
maar die zitten niet op een wintermuts. Tijdens het spel werd
Dirk narrig op Ton omdat hij toevallig steeds de bochten moest
gooien en Ton de lange rechte
weg voor zijn neus kreeg.

Uiteindelijk won team 3 met Ton,
Dirk, Elly, met 69 schoten en 22
meter. Team 4 met Lia, Bertie,
Ina, Nico, werd tweede met 82
schotenen 9 meter. Team 2 met
Harm, Jan St. Dries, Joke, werden derde ook met 82 schoten
maar met 3 meter, Team 1 met
Willem Kr. Cees, Bertus, Bianca, werden vierde met 85 schoten en 52 meter. Zaterdag avond
was er in het clubhuis een kerstkien met leuke prijzen. Voor info
bel Nico Prins via 0255-518648
of Dirk Sieraad via 0255-515602
of kijk op svfullspeed.nl.

F1 IJmuiden kampioen

Velsen-Zuid - Afgelopen zaterdag is het team F1 van voetbalvereniging IJmuiden kampioen geworden. Na een spannende wedstrijd
tegen Uitgeest F4 die gewonnen werd met 3-0 kon er eindelijk feest
gevierd worden. Het was groot feest, waar champagne werd gedronken. In de kantine stond de patat en een kampioensbeker klaar
voor elke speler.

IJmuiden - Een 38-jarige man
uit Schagen was zondagavond
rond 20.30 uur op weg naar zijn
vriendin in IJmuiden toen hij haar
auto zag rijden met een hem onbekende man achter het stuur.
Hij vermoedde dat de auto was
gestolen en reed achter de auto aan.
Een telefoontje naar zijn vriendin leerde dat de auto inderdaad
was gestolen. Vervolgens heeft
de man de politie gebeld die op
zijn aanwijzing de gestolen auto
met bestuurder op de Biezenweg
aantrof. Er ontstond een achtervolging die eindigde op de Hagelingerweg. Daar kon de bestuurder van de auto worden aangehouden. Hij bleek een 56-jarige
Leidenaar. De man is ingeloten.
De auto is teruggegeven aan de
eigenaresse. Tegen de verdachte
is procesverbaal opgemaakt.

Champions
League
zaalvoetbaltoernooi SVIJ
IJmuiden - Zaterdag 20 en zondag 21 december vindt voor de
derde keer op rij het SVIJ Kerstzaalvoetbaltoernooi plaats. SVIJ
organiseert het toernooi voor al
haar jeugdleden om de winterstop sportief in te luiden. In verband met de enorme groei in
jeugdleden die SVIJ doormaakt
zal het toernooi dit jaar voor het
eerst gespeeld worden in twee
dagen. Ruim 200 kinderen zullen
te bewonderen zijn in Sporthal
Zeewijk. Zowel de Guppen als
de B-Junioren zetten hun beste
beentje voor om het toernooi tot
een sportief en succesvol evenement te maken.
Dit jaar zal het toernooi volledig
in het teken staan van de Champions League. Alle teams zullen
te bewonderen zijn in originele
wedstrijdkleding van teams als
Barcelona, Real Madrid, Ac Milan etc. Op zaterdag 20 december spelen de Guppen, de F pupillen, de E pupillen en de ME
hun wedstrijden. Zondag 21 december strijden de D pupillen, de
C junioren, de MD, de MC en de
B junioren voor de eer. Iedereen
is van harte welkom om te komen genieten van dit sportieve
spektakel.

Snelheidscontrole
Velsen-Zuid - Zondag tussen
15.15 uur en 17.15 uur zijn bij een
snelheidscontrole op de Amsterdamseweg 326 voertuigen gecontroleerd. Hiervan reden er
36 sneller dan de toegestane 50
km per uur. De hoogst gemeten
snelheid was 79 km per uur.
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Rebellies

Gezelligheid troef
in Café IJmuiden
IJmuiden - Zaterdag 20 december treedt ‘Rebellies’ (voorheen ‘Fat Bastards’) unplugged
op in Café IJmuiden aan de Kennemerlaan 24 in IJmuiden. Vanaf 20.30 uur kan in een gezellige
(kerst)sfeer geluisterd worden

naar de nummers van ‘Rebellies’,
die doorgaans door de speakers
knallen, maar nu op een gemoedelijke wijze gepresenteerd zullen worden.
Voor dit unplugged optreden is
de enigszins onhoudbare drum-

Vrijwilligers en bedrijven gezocht

‘School’s cool’ succesvol
voor kwetsbare leerling
Velsen - Deelname aan het
mentorproject ‘School’s cool’
heeft diverse positieve effecten
op leerlingen. Dat blijkt uit een
evaluatieonderzoek, uitgevoerd
in Amsterdam. In deze stad loopt
het project sinds 1997 en begeleiden zo’n 250 vrijwilligers
kwetsbare leerlingen met hun
eerste stappen in het middelbaar
onderwijs.

Dit schooljaar is School’s cool
ook in de gemeente Velsen van
start gegaan. Vrijwel alle leerlingen uit het onderzoek waren positief over de periode dat ze begeleid werden door een mentor.
Zij hadden baat bij het planmatig
leren aanpakken van hun huiswerk en structureren van hun
vrije tijd.
De mentor gaf hen de steun in

Prijzen pont omhoog
Velsen-Zuid - Met ingang van
1 januari 2009 worden de prijzen van de Ferries Noordzeekanaal verhoogd. Hieronder staat
een overzicht met de gewijzigde tarieven:
De prijs per motor en auto be-

dragen dan 1,15 euro voor een
enkele reis. Een 14-vaartenkaart gaat 11,00 euro kosten;
een maandkaart 22,30 en een
jaarkaart 222,95 euro.
De nieuwe prijzen voor vrachtauto en bus zijn: enkele reis 2,80;

mer Piet Mooij getemd tot een
olijke tamboer, zal bassist Bas
van Geldorp een toontje lager
moeten spelen en is gitarist Marco Otter slechts aangewezen op
het niets verhullende geluid van
een akoestische gitaar. Dit alles
zal overstemd worden door de
nachtegaal van de band, Peter
de Haas.
Het repertoire van ‘Rebellies’ bestaat uit covers uit de verre &
recente historie. Tijdens optredens passeren nummers van onder andere Creedence Clearwater Revival, Golden Earring, AC
DC en vele anderen. Ook oude ‘Rock & Roll Classics’ van
Carl Perkins & Chuck Berry zullen de revue passeren en zelfs
een klein soul-achtig uitstapje
wordt niet geschuwd. Voor deze
unplugged sessie zijn de arrangementen van diverse nummers
op een verrassende wijze aangepast. ‘Rebellies’ bestaat uit Peter
de Haas (zang), Marco Otter (gitaar, zang), Peter Mooij (drums)
en Bas van Geldorp (Bass, zang).
‘Rebellies’ staat 24 januari 2009
op Bunkerrock en 31 januari
2009 in De Zeewegbar te IJmuiden. Deze optredens zijn weer
ouderwets elektrisch. Voor meer
info: rebellies.angelfire.com.
de rug, die hun ouders door diverse omstandigheden niet konden geven. Daarmee ontwikkelden zij een positiever zelfbeeld
en kregen zij een bredere blik op
de wereld.
Vergeleken met een groep onbegeleide leeftijdsgenoten, blijkt
dat leerlingen die hebben deelgenomen aan School’s cool hun
aanvangsniveau vaker handhaven of zelfs verbeteren. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat
deelname aan ‘School’s cool’
psychosociale problemen vermindert en positief uitwerkt op
de beheersing van de Nederlandse taal en het ontwikkelen
van sociale vaardigheden.
‘School’s Cool’ Velsen is nog
op zoek naar personen, die een
leerling willen begeleiden. Daarbij wil het project ook nadrukkelijk bedrijven en ondernemers
betrekken, die hun werknemers
willen stimuleren om dit vrijwilligerswerk te verrichtten. Bijvoorbeeld door de mentoren de gelegenheid te bieden om de begeleiding van de leerlingen (deels)
in hun werktijd te doen. Dit is
voor bedrijven een mooie vorm
van lokaal betrokken, maatschappelijk ondernemen.
Zie voor meer informatie en alle conclusies aanbevelingen van
het onderzoek: www.schoolscoolvelsen.nl. Of bel met 0235392664, Study Consultancy.
14-vaartenkaart 28,00; maandkaarten 55,70 en een jaarkaart
556,80 euro.
De 14-vaartenkaart en de jaarkaart die in 2008 zijn aangeschaft, blijven in 2009 nog geldig.
Voetgangers, fietsers en brommers of scooters mogen gratis
mee met de pont.

Levende kerststal in
winkelcentrum Velserbroek
Velserbroek - Op zaterdag
20 december kunnen bezoekers van Winkelcentrum Velserbroek een levende kerststal bezichtigen. Er zijn diverse dieren
te bewonderen die in een kerststal thuishoren, zoals een ezel,
een os en zelfs een kameel. De
kerststal biedt tevens onderdak
aan Jozef en Maria. Zij zorgen
ervoor dat alles goed verloopt in
de stal. Een genot om te zien, zowel voor jong als oud. De levende kerststal staat in het centrum
van 11.00 tot 16.00 uur.
Tevens is er van 11.00 tot 15.00

uur een optreden van het Kerstmannen Duo Pack & Roll. Om
15.00 uur brengt koor Obelisk,
uit Santpoort en Velserbroek, diverse kerstliederen ten gehore.

Avond met twee keer livemuziek

Wildavond in Seasons
met Jan van Est live
IJmuiden – Zondag 21 december is weer de jaarlijkse wildavond van Seasons. Hierbij is
twee keer een live optreden van
Jan van Est. Het is inmiddels traditie, dat er live muziek is met de
wildavond in Seasons. Ieder jaar
weer is dat één groot feest.
Wat gaat er allemaal gebeuren?
Uiteraard veel Amsterdamse
meezingers, lekkere bitterballen,
worst en heel veel mooie prijzen met een surprise als hoofdprijs. Er zullen meerdere prijzenrondes zijn, waar per ronde lootjes gekocht kunnen worden voor
0,50 euro per stuk. Als klap op de
spreekwoordelijke vuurpijl is er
tevens twee keer een spetterend
live optreden van Jan van Est.

De droom van Jan van Est was
op vroege leeftijd al om zanger te
worden. En één en ander is geschied. Dit jonge zangtalent met
zijn mooie donkere stem en zijn
altijd goede uitstraling zal binnen zeer korte tijd uitgroeien tot
een megaster, een zanger waar
we allemaal van gaan houden en
die niet meer weg te denken is
uit onze nationale muziekwereld.
Wil je dus een supergezellige avond hebben, ga dan zondag 21 december, dit is traditiegetrouw de zondag voor kerst,
naar Seasons voor de jaarlijkse
wildavond met vele mooie prijzen. De aanvang is 19.00 uur en
de entree helemaal gratis.
Meer info op www.seasonscafe.nl.

Valse acceptgiro
in omloop
IJmuiden aan Zee – Barend
van de Rhee van café restaurant
IJmuiden aan Zee had net een
mail van de Kamer van Koophandel gehad, met de waarschuwing dat er valse acceptgiro’s in
omloop waren, toen hij er zelf
eentje ontving.
Nadat hij de enveloppe had
opengemaakt, ontdekte hij dat
KvK hier niet voor Kamer van
Koophandel stond, maar voor
Kantoor voor Klanten.
Met een adres in Den Haag en
de rekening waarop de bijdrage gestort moest worden, bevond zich in het Belgische Antwerpen. Barend was dus al gewaarschuwd, wat hem extra alert
maakte. Maar iemand die niet
oplet, zou misschien zonder nadenken het bedrag voor de jaarlijkse bijdrage overmaken.
In de begeleidende tekst wordt
duidelijk gemaakt dat het niet
om een factuur gaat, maar om
een aanbod.
Wie daar op in gaat, zit er aan

vast. Er is een telefoonnummer
vermeld, maar wie dit belt, krijgt
een antwoordapparaat waarop
een mannenstem zegt: ,,Helaas
zijn wij niet in staat om de telefoon op te nemen.’’ Nee, dat is te
begrijpen.
Een postbode uit Rotterdam ontdekte dat de valse facturen zich
bij de door hem rond te brengen
post bevonden.
Hij wilde de ontvangers waarschuwen, maar dat mocht niet
van zijn baas. Daarom plakte hij een sticker met een waarschuwing op de enveloppen. Dit
kwam hem op zijn ontslag te
staan: hij had het briefgeheim
geschonden.
De Kamer van Koophandel laat
weten dat zij de facturen, waarmee ondernemers hun jaarlijkse bijdrage betalen, nog niet verstuurd heeft. Ondernemers zijn
dus gewaarschuwd.
Als zij een acceptgiro ontvangen,
dan is deze hoogstwaarschijnlijk
vals. (Carla Zwart)
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Aanhouding
na bedreiging

Oud en nieuw met Floortje

Goed begin van het
nieuwe jaar bij DFDS
IJmuiden - Wie nog geen plannen heeft met Oud en Nieuw en
een keer wat anders wil, kan de
jaarwisseling vieren aan boord
van de Princess of Norway. Op
31 december vaart de comfortabele cruiseferry van DFDS Seaways een
unieke route over het
IJ. Tijdens
het all-inclusive oudejaarsfeest trakteert
exidol Floortje de gasten op een
spetterend
optreden
en kan iedereen genieten van
het enorme
vuurwerk
boven Amsterdam.
Het
ontbreekt de
passagiers
aan niets tijdens dit all-inclusive
feest. Het Scandinavische buffet
en alle andere hapjes en drankjes zijn inbegrepen. Gasten kunnen genieten van een miniconcert van ex-idol Floortje. Ook geven regionaal bekende zangers
Cock Zwanenburg en John Eeltink een spetterende show weg.
Om middernacht wordt iedereen
getrakteerd op spectaculair vuurwerk boven Amsterdam. Ook na
de jaarwisseling gaat het feest
onverminderd door. De bars, het

casino en de nachtclub zijn geopend tot in de kleine uurtjes.
Uitgefeest, dan kan men heerlijk
overnachten in de eigen hut. Op
Nieuwjaarsdag, vanaf 08.30 uur
wordt een uitgebreid ontbijtbuffet geserveerd. De Oud & Nieuw
Cruise is te
boeken vanaf
184 euro per
persoon. Meer
informatie op
www.dfds.nl.
Voor
passagiers
van
DFDS
Seaways
begint de vakantie aan boord.
Op de route IJmuiden
–
Newcastle vaart DFDS
Seaways met
twee
luxueuze cruiseschepen. De
‘King of Scandinavia’ en de
‘Princess
of
Norway’ behoren tot de grootste cruiseferries op de Noordzee. Aan boord
van beide schepen vinden passagiers verschillende restaurants,
bars, bioscopen, een nachtclub
en casino.
Voor de overnachting kunnen
reizigers kiezen uit verschillende
hutcategorieën, van voordelige
Seaways Class tot stijlvolle Commodore de Luxe. DFDS Seaways
is met zes passagiersschepen
marktleider in ferryverbindingen
op de Noordzee.

Kerstfeest in Velsen
Centraal op Seaport TV
IJmuiden - In het tv-programma Velsen Centraal op Seaport
TV staat deze week het kerstfeest centraal. Als studiogast zit
de roomskatholieke pastoor Peter de Jong aan tafel in de studiotafel in de theaterzaal van de
bibliotheek in IJmuiden met presentator Jac. Zuurbier. De priester van de Driehuizer Engelmunduskerk zet zelfs een complete kerststal op de versierde tafel, terwijl de uitzending besloten
wordt door koorzang uit de kerk
in Driehuis onder leiding van dirigent Joop Heeremans.
De oorsprong en de betekenis
van Kerstmis komen aan de orde in dit gesprek. De Germaanse, Griekse en vooral Romeinse zonnewendefeesten liggen
aan de basis van het christelijke feest, waarin de geboorte van
Jezus Christus gevierd wordt.
Theologische begippen passeren
de revue. Maar ook de katholieke oorsprong van de kerststal

en de protestantse oorsprong
van de kerstboom worden uitvoerig besproken. Gaat de pastoor in op de reden van zijn wijding door de bisschop van Antwerpen, terwijl hij door de bisschop van Haarlem in Driehuis
benoemd werd?
Ook de organisatie van de roomskatholieke kerk en de mogelijke
sluiting van kerken in Velsen komen als gesprekspunt langs.
Deze en andere onderwerpen
zijn te zien en te horen in de uitzendingen op vrijdag 19 december om 17.00 uur, zaterdag 20 december om 19.00 uur, zondag 21
december om 17.00 uur en maandag 22 december om 19.00 uur.
Kijkers kunnen deze uitzendingen van Velsen Centraal zien via
de analoge Velser TV-kabel op
S12++ (frequentie 240 mHz) en
op de internetsite van Seaport
TV. Ook op de teletekstpagina’s
331 en 332 van Seaport TV staan
de programma’s vermeld.

IJmuiden - Politieagenten hielden vorige week woensdag omstreeks 11.00 uur met toestemming van de officier van justitie,
een 33-jarige IJmuidenaar aan.
Hij wordt ervan verdacht omstreeks 06.50 uur een 37-jarige plaatsgenoot te hebben bedreigd met een koevoet.
Op aanwijzing van de verdachte
is de koevoet in zijn auto gevonden en in beslag genomen. De
verdachte is voor nader onderzoek ingesloten.

Jaap Kok steunt Voedselbank

Ludieke auto actie
met ‘Froger’ Astra 1.6i
IJmuiden - In de populaire realitysoapserie ‘Effe Geen Cent
Te Makken’ werkte René Froger hard voor de Voedselbank.
Hij reed die maand in een Astra
station. Onze eigen Jaap Kok van
het gelijknamige autobedrijf in
IJmuiden steunt ook graag een
goed doel en doet dat nu op ludieke wijze. Bij aankoop van de

‘Froger’ Astra 1.6i stationcar voor
950 euro, gaat maar liefst 100 euro naar Voedselbank Velsen. En
bij verkoop van een van de andere occasions uit de advertentie in deze krant brengt Jaap 50
euro per auto rechtstreeks naar
ditzelfde goede doel. Wie een
auto koopt bij Autobedrijf Jaap
Kok kan rekenen op een goede

een prachtige kerstaanbieding
van het bekende sieradenmerk
Diamonde.
Voor 2008 is de keuze gevallen
op twee prachtige 14 karaats bicolor gouden ringen met drie of
met twee rijen briljant geslepen
diamanten. Om deze set compleet te maken heeft Diamonde
voor bij de witgouden ring een
hanger en oorsieraden. Uiter-

aard zijn alle sieraden van de set
ook los verkrijgbaar.
Ris Juweliers: ,,Speciaal voor de
feestdagen hebben wij de prijs
van deze sieradenset aanzienlijk
verlaagd. Het is een prachtige
set en wij zijn dan ook trots deze
set aan te kunnen bieden. Diamonde is een merk dat al jaren
op het gebied van diamantensieraden een van de grootste is. Zij
staan bekend als kwaliteitsmerk,
dit wordt mede bevestigd door
een certificaat van echtheid.
Verras uw geliefde met deze aantrekkelijke sieraden en kom naar
onze juwelierszaak. Wij helpen u
graag met het uitzoeken van het
mooiste cadeau voor het mooiste moment.”
De aanbieding is een witgouden
ring met roodgoud accent, met
0,75 karaat briljant geslepen diamanten. Normaal kost deze ring
1.555 euro, nú 1.350. Hanger met
0,45 karaat briljant geslepen diamanten, nu van 900 euro voor
770. Oorsieraden met 0,55 karaat briljant geslepen diamanten: geen 1.090, maar 950 euro. Geelgouden ring met witgoud
accent, met 0,50 karaat briljant
geslepen diamanten, van 1.085
voor 945 euro.
Info Diamonde: www.diamonde.
nl of Ris Juweliers aan Marktplein 17 in IJmuiden.

Anansi goes teevee. Wijnand
Stomp, alias Mister Anansi, wekt
al vertellend en zingend de slimme spin Anansi tot leven. Zaterdag 27 december, 20.00 uur de
Popquiz. Net als de voorgaande
edities staat de popquiz ook nu
weer garant voor een avond ge-

zelligheid met nutteloze weetjes
aan de hand van audio- en videofragmenten.
Een team opgeven kan helaas niet meer, maar komen kijken en luisteren kan altijd. Vanaf 24.00 uur is er dansen na, toegang gratis

Diamonde bij Ris Juweliers

Het mooiste kerstcadeau is voor altijd
IJmuiden - Kerstmis is een feest
dat over de hele wereld wordt
gevierd. Met familie en vrienden
gezellig samen zijn, aandacht
voor elkaar met een bijzondere sfeer. Aan geliefden cadeaus
schenken, die u met zorg heeft
uitgezocht. Alle geschenken samen onder een romantisch versierde kerstboom.
Ris Juweliers in IJmuiden heeft

Programma
Witte Theater
IJmuiden - Zondag 21 december, 14.30 uur, voor kinderen
vanaf 6 jaar: Wijnand Stomp met

auto in de prijsklassen van 950
tot 3000 euro. Elke auto wordt
afgeleverd met geldige APK en
een servicebeurt. Keuze is er altijd volop uit minstens 30 stuks.
Bovendien wordt altijd een gunstige inruilprijs geboden en behoort een goede financiering tot
de mogelijkheden. Op www.autobedrijfjaapkok.nl is het actuele aanbod occasions te vinden
en is een financieringsformulier
discreet te downloaden. Autobedrijf Jaap Kok is gevestigd aan
Naereboutstraat 2-4 in IJmuiden.
Voor een afspraak buiten de reguliere openingstijden, kan men
bellen met 0255-517779.
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Wateroverlast
in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Door de aanhoudende problemen van de afvoer van regen- en rioolwater in
Velsen-Noord heeft Velsen Lokaal weer vragen gesteld aan
het college.
Regelmatig lopen poorten vol,
kunnen toiletten niet meer worden doorgetrokken en staan

openbare ruimten in VelsenNoord blank. Het Wijkeroogpark
is momenteel een grote modderpoel, waar niet meer met fatsoen
gelopen kan worden.
Ook zorgen de veel te hoge
vrachtwagens voor veel overlast in de rest van de wijk. Het
is natuurlijk zonde om eerst een

Nieuwe contracten voor
hulp in de huishouding
Maurice van Schoonhoven:
programma vol herinneringen
Santpoort-Noord - Al vanaf zijn
15e jaar treedt de Haarlemse pianist Maurice van Schoonhoven
regelmatig op in ’t Mosterdzaadje. Een ongekende pianistische
ontwikkeling heeft de nu 24 jarige jongeman doorgemaakt en
naar zijn concert wordt door velen halsreikend uitgekeken. Op
vrijdag 19 december om 20.15
uur zal hij een programma uitvoeren met werk van Schubert,
Brahms, Chopin en Rachmaninov.
De rode draad in het programma is voor Maurice de herinneringen aan de cursussen die hij
volgde bij Maria-João Pires in
Belgais in Portugal. De pianist is

leerling van Bernd Brackman. Hij
reist veel naar Berlijn omdat daar
de meesterpianiste Elena Richter hem in zijn studie en carrière begeleid.
Zondagmiddag 21 december
staat in het teken van de donateurs van ’t Mosterdzaadje. Alleen voor hen toegankelijk het
concert dat de cellist Pieter Wispelwey en de pianist Paolo Giacometti gaat uitvoeren
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord 023-5378625
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Velsen - De gemeente Velsen
heeft vanaf 1 januari 2009 met
drie bedrijven nieuwe contracten gesloten voor het leveren van
hulp bij het huishouden bij mensen thuis.Deze bedrijven zijn:
ViVa!Zorggroep; Thuiszorgservice Nederland (tot 1 januari heet
dit bedrijf Evean); Stichting De
Omring. Voor de mensen die nu

hulp krijgen van Viva!Zorggroep
verandert er niets.
Voor de mensen die nu hulp krijgen van Evean verandert alleen
de naam van het bedrijf, de medewerkers blijven hetzelfde.
Voor de mensen die nu hulp krijgen van CCC zorg/Take Good
Care verandert er wel iets. Zij
hebben geen nieuw contract ge-

Kerstspecial koren
op Seaport Tv
IJmuiden - De Cantorij en het
vrouwenkleinkoor van de Engelmundusparochie in Driehuis onder leiding van dirigent/organist Joop Heeremans laten tijdens de kerstdagen via Seaport
TV een aantal kerstliederen horen en zien.
Zo zingt de Cantorij bestaand uit
5 sopranen, 4 alten, 5 tenoren en
4 bassen een vijftal kerstliederen zoals: ‘Conditor Alme’, ‘Dixit
Maria Angelum’, ‘Alma redemp-

toris Mater’, ‘Veni, Veni Emmanuel’ en ‘A Hymn of the Virgin’.
Aansluitend zingt het vrouwenkleinkoor bestaand uit negen leden zes traditionele kerstliederen zoals ‘Maria durch ein Dorwald ging’, ‘Maria die zoude naar
Bethlehem gaan’, ‘Hodie Christus
natus est’, ‘Gaudete Christus est’,
‘Es ist ein Roos entsprungen’ en
‘Wie schon leuchtet der Morgenstern’.
Het gezang van beide koren

Boordevolle nieuwsbrief
Gehandicaptenberaad
Velsen - Gehandicapten Beraad
Velsen (GBV) stuurt haar leden
elk kwartaal een boordevolle
nieuwsbrief met interessante en
actuele berichten.
De nieuwsbrief van december
gaat over de Gouden Veer die
wethouder Bokking namens het
GBV uitreikte aan Voetbalvereniging Waterloo als waardering
voor alle activiteiten rond de ge-

handicaptenteams.
Ook is er nieuws te melden over
de toegankelijkheid voor rolstoelers met Fast Flying Ferries van
IJmuiden naar Amsterdam; over
het nieuwe wetsvoorstel voor de
Wajong en tips voor solliciteren
als je een chronische ziekte of
handicap hebt.
Ook houdt de nieuwsbrief de
doelgroep op de hoogte van ac-

Wildavond in het
Polderhuis Velserbroek Kerstsamenzang
in Velserbroek
Velserbroek- Donderdagavond
18 december vindt weer de jaarlijkse grandioze wildavond plaats
in de kantine van het Polderhuis
in de Velserbroek. Vele mooie
kersprijzen zijn er te winnen, zoals wild, kerspakketten en vele
andere mooie prijzen.
De sfeervolle kantine is geheel
in kerstsfeer gehuld. Diverse lo-

terij rondes behoren tot de ingrediënten. Kortom een fantastische wildavond, waarin in alles
is voorzien. De Wildavond begint
om 21.00 uur. Een ieder is van
harte uitgenodigd. De toegang
is gratis. De kantine van het Polderhuis is te vinden op het Vestingplein 58 bij de spothal in de
Velserbroek.

Velserbroek - Dorpsvereniging
Velserbroek organiseert dit jaar
wederom de Kerstsamenzang
op woensdag 24 december van
19.00 tot 20.00 uur op het Vestingplein te Velserbroek. Zoals
in voorgaande jaren is geble-

ken komen veel mensen voor de
sfeer en saamhorigheid naar dit
gebeuren toe. Meezingen met
bekende kerstliederen met muzikale ondersteuning van de
IJmuider Harmonie en het koor
Decibel. De avond zal geopend

mooi park te maken in het kader
van het Groen- en waterplan en
dat daarna de boel weer op de
schop moet om een wrakkenweggetje te realiseren. Het viaduct onder de Velsertraverse
wordt door veel Velsen-Noorders
gebruikt om op een veilige manier Beverwijk te bereiken.
Op dit moment is het verre van
veilig, onder andere doordat stenen uit het wegdek zijn gehaald
en versmald is door het plaatsen
van groene hekken.
sloten met CCC Zorg/Take Good
Care. Dit bedrijf levert tot en met
31 december hulp bij het huishouden aan sommige inwoners
van Velsen. Deze hulp wordt vanaf 1 januari overgenomen door
ViVa!Zorggroep. ViVa!Zorgroep
neem het personeel over van
CCCzorg/Take Good Care. Daardoor houden de mensen zoveel
mogelijk dezelfde medewerkster. Voor vragen over dit onderwerp kan gebeld worden op
werkdagen tussen 09.00 uur en
17.00 uur bellen met de gemeente 0255-567200.
wordt voorafgegaan door een
interview met pastor Peter de
Jong uit Driehuis die onder andere vertelt over de oorsprong
van het kerstfeest door de eeuwen heen.
Van het optreden van beide koren is onlangs een tv-registratie
gemaakt die rond de kerstdagen
wordt uitgezonden via Seaport
TV (via de kabel of internet www.
seaportplaza.nl.
Zondag 21 december om 17.00
uur, maandag 22 december om
19.00 uur, dinsdag 23 december om 17.00 uur, woensdag 24
december, donderdag 25 december en vrijdag 26 december
steeds om 13.00 en 19.00 uur.
tiviteiten van de nationale Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad, CG-Raad, zoals nu over
een brochure en informatiemap
over regulier onderwijs voor leerlingen met een beperking.
Tips over vakanties voor verschillende doelgroepenen over handige artikelen, zoals een agenda
met pictogrammen.
Genoeg te lezen en te weten dus.
Wilt u deze gratis nieuwsbrief
ook ontvangen, dan kunt u deze bestellen via e-mail: gehandicaptenberaad@welzijnvelsen.nl
of bellen met 0255-548548.
worden door wijkwethouder Annette Baerveldt.
Dit alles onder het genot van
een glaasje Glühwein en/of warme chocolademelk. De Dorpsvereniging vraagt om een vrijwillige bijdrage, om de noodzakelijke kosten te kunnen dekken. Tijdens de Kerstsamenzang zullen
herkenbare vrijwilligers langskomen voor deze bijdrage. Iedereen is van harte welkom op
24 december.
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Kerstconcert Corus
Symfonisch Blaasorkest
Regio - Ook dit jaar sluit het Corus Symfonisch Blaasorkest het
jaar af met het traditionele kerstconcert en wel op vrijdagavond
19 december in de H. Laurentiuskerk in Heemskerk. Het orkest
heeft weer een gerenommeerd
koor gevonden om samen een
stijlvol concert te presenteren,
en wel het Koninklijk Tilburgs
Mannenkoor St. Caecilia uit Tilburg. Dit koor staat, net als het
Blaasorkest, onder leiding van
Hennie Ramaekers.
Het programma voor dit kerstconcert staat in het teken van
sfeervolle muziek uit vele windstreken. Nieuw in dit kerstconcert is dat het koor ook de samenzang begeleidt.
Het Corus Symfonisch Blaasor-

kest neemt dan het stokje over
met een deel uit de Hymn of the
Highlands van Philip Sparke. Dit
wordt gevolgd door een aantal
werken waarin diverse solisten
uit het orkest hun kunnen laten
horen. Daarna speelt het orkest
een aantal bekende kerstnummers. Het concert wordt afgesloten met de Pomp and Circumstance March van Sir Edward Elgar. Het orkest neemt hierin het
voortouw, maar het koor en de
toehoorders kunnen in het ‘Land
of Hope and Glory’ dat in dit
stuk verwerkt zit ook een vocale duit in het zakje doen. H. Laurentiuskerk, Verherentstraat 2 te
Heemskerk, aanvang 20 uur, kerk
open 19.30 uur. Kaarten à 4 euro
zijn verkrijgbaar via boekhandel

Stumpel te Heemskerk tel. 0251245010, Dhr. Æ. Hoogeterp, tel.
0251-211524 of het secretariaat
van Corus Orkest: secretaris@
corusorkest.nl tel. 0229-218133 /
06-51079045 of voorafgaand aan
het concert.

groot belang bij de herinrichting van de Kromhoutstraat. Het
herinrichtingsplan van SLA is
tot stand gekomen met hulp en
ideeën van betrokkenen.

IJmuiden - Bureau SLA heeft
een herinrichtingsvoorstel gedaan voor de Kromhoutstraat.
Om de aantrekkelijkheid van
IJmuiden aan Zee te vergroten,
vindt het college een facelift van
de ‘strandroute’ van groot belang. Immers, alle verkeer naar

De gemeente werkt nu hard aan
de financiële dekking voor het
realiseren van het plan. Ondertussen zal het voorstel het participatietraject gaan doorlopen.
Het voorstel zal dan officiëel aan
belanghebbenden worden voorgelegd.

Subsidie Stadsschouwburg
Velsen – Het bezwaar dat Stadsschouwburg Velsen bij de gemeente heeft ingediend over het
subsidiebedrag voor 2007 is afgewezen. Het bezwaar had te
maken met de indexering van

Velsen – De gemeente gaat akkoord met het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van NoordHolland over de aanpassing van
de revisievergunning van Corus.
Wel heeft de gemeente de GS
verzocht er alles aan te doen om
de periode van een jaar, die Corus krijgt om de toepassing van
kwikhoudend slik in het produc-

tieproces te beëindigen, te verkorten. Een eerdere vergunning
van Corus werd door de Raad
van State op negentien punten
vernietigd.
Het zogenaamde herstelbesluit
dateert van 28 oktober. Op basis
van de Wet Milieubeheer is de
gemeente Velsen wettelijk adviseur.

Parkeerplekken weg
bij oude postkantoor
IJmuiden – De sloop van het
oude postkantoor aan de Lange Nieuwstraat heeft ook gevolgen voor de bestaande parkeerplaatsen. De gemeente heeft in
september besloten dat de parkeerterreinen aan de voorzijde
en achterzijde van het gebouw
verdwijnen. Daardoor verdwijnt

ook een officiële invalide parkeerplek aan de voorzijde van
het gebouw.
Bovendien kunnen vrachtwagens niet langer aan de achterzijde van het gebouw parkeren.
Voor vrachtwagens langer dan
zes meter zijn speciale parkeerplaatsen elders.

band met verschillende droevige
gebeurtenissen, een wat soberder karakter hebben dan voorgaande jaren.
Tevens zal er dit jaar aandacht
worden besteed aan de grote actie Malawi, waarvoor twee
leerlingen in februari van 2009
naar Malawi zullen afreizen als
ambassadeurs van de school om
informatie in te winnen. Zo zal de
opbrengst van de kaartverkoop
en de koffieverkoop naar Malawi
gaan. Belangstellenden zijn welkom op 19 december, aanvang is
20.00 uur.

Velsen - Zoals vorige week in
deze krant te lezen was, proberen jongeren van de groep World
Servants Velsen, door middel
van verschillende acties, geld in
te zamelen waarmee ze in de zomer van 2009 op ontwikkelingswerk gaan.
Het benodigde bedrag is een
kleine 7.000 euro. Hiervan zullen onder andere klaslokalen en
woningen in Malawi worden gebouwd en een kraamafdeling in
Ghana.
Een van de acties die deze
maand zal starten is de statiegeldactie. Deze actie wordt gesteund door de DekaMarkten

in Santpoort-Noord, SantpoortZuid, Velserbroek en IJmuiden,
Zeewijkplein. Gedurende de actie kan men statiegeldbonnen
aan World Servants Velsen doneren door deze in het verzamelpunt bij de flessenautomaat te
gooien. De verzamelpunten zullen duidelijk herkenbaar en van
een poster voorzien zijn.
Een andere actie die deze maand
gehouden wordt is de oliebollenactie.
Wie oliebollen via de website bestelt, ondersteunt deze actie. Meer informatie over deze
en andere acties is te vinden op
www.worldservantsvelsen.nl.

Sensationele ‘Peking
Acrobats’ in Velsen

personeelskosten over 2007. De
gemeente hanteert een andere
indexeringswijze dan de stadsschouwburg en heeft het bezwaar daarom ongegrond verklaard.

Gemeente akkoord
met vergunning Corus

Driehuis - Net als elk jaar viert
het Ichthus Lyceum weer Kerstmis. Dit jaar zal dat gebeuren op
19 december in de gymzaal van
de school aan de Wolff en Dekenlaan.
Ook dit keer zal de viering bestaan uit het voorlezen van verschillende korte verhalen, afgewisseld door de zang van het traditionele Ichthus Lyceum kerstkoor. Het kerstkoor, onder leiding van Dolf Schelvis, bestaat
voor een deel uit leerlingen die in
oktober de musical Hair uitvoerden. De voorstelling zal, in ver-

DekaMarkt helpt
World Servants Velsen

Plannen voor nieuwe
strandroute op komst
strand, Kennemerboulevard en
jachthaven gaat over de Kromhoutstraat.
En iedereen weet dat dit niet bepaald een toeristische route is.
Ook goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en herkenbaarheid voor ondernemers zijn van

Ichthus Lyceum viert Kerst

Kerstraam
schilderij
Santpoort-Zuid - Al voor de
zestiende keer schilderde Peter
Heeremans, van beroep schilder,
een sfeervol kerstplaatje op zijn
raam. Veel mensen kennen hem
en zijn kunstwerken nog van zijn
vorige woning op de hoek van de
Anemonenstraat en Gladiolenstraat in Santpoort-Noord. Sinds
anderhalf jaar woont hij met zijn
vrouw echter aan de Kopslaan in
Santpoort-Zuid, waar zij het beiden heel erg naar hun zin hebben. En de prachtige kerstschildering is vanaf de Bloemendaalsestraatweg, helemaal aan het
eind, dus bijna in Bloemendaal te
bewonderen. Die locatie is vanwege de werkzaamheden aan de
Van Dalenlaan momenteel wel
slecht bereikbaar, maar tijdens
de kerstperiode zal de doorgang
tijdelijk weer geopend zijn.

Velsen - Met duizelingwekkende manoeuvres op stoelen, fietsen, koorden, ballen, tafels of
welk voorwerp dan ook, tarten The Peking Acrobats, maandag 22 december (20.15 uur) in
de Stadsschouwburg Velsen, de
wetten van de zwaartekracht.
The Peking Acrobats hebben
een indrukwekkende reputatie: ze hebben het wereldrecord
stoelen stapelen op hun naam
staan, de acrobaten traden op in
ontelbare Tv-shows, avond aan
avond verbazen ze ook het theFoto: Annemiek Rooymans

aterpubliek met hun bijzondere
kunsten.
Al meer dan twintig jaar is de
groep in de Verenigde Staten te
zien, nu maken ze de oversteek
naar Nederland. Op maandag
22 december tonen ze in Velsen hun kunsten. Voor de show
met het beste uit meer dan 2200
jaar Chinese acrobatiek zijn nog
kaarten beschikbaar. Leuk voor
het hele gezin, in de kerstvakantie. Informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of tel. 0255 515789.
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Kerstsamenzang
IJmuider Harmonie
Velserbroek - Op woensdag 24
december zal weer van 19.00 tot
20.00 uur de traditionele kerstsamenzang plaats vinden op het
Vestingplein in Velserbroek. Op
deze kerstavond zal een groot
gelegenheidsorkest van muziekvereniging IJmuider Harmonie weer heel veel kerstliederen ten gehore brengen. Het orkest wordt bijgestaan door een
koor. Dit alles onder het genot

van warme chocolademelk en
glühwein. Via een groot opgezet
scherm kan iedereen de bekende liedjes meezingen.
Kinderen en ouders mogen een
lichtje meenemen om de sfeer
nog meer te verhogen. Het gelegenheidsorkest van de IJmuider Harmonie staat zoals elk jaar
weer onder leiding van dirigent
Bob Kanne. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Kerstconcert
koor Vitaal

Kerstnachtsamenzang
op het Dorpsplein
Santpoort-Noord - De traditionele kerstnachtsamenzang zal
ook dit jaar plaatsvinden op het
Dorpsplein.
Koperblazers ondersteund door
bespelers van rietinstrumenten zullen de samenzang begeleiden, zodat ook aan de overkant van de straat de muziek
nog hoorbaar is. Een groep zangers en zangeressen van Voices
zal de vocale ondersteuning voor
haar rekening nemen. De muzi-

Pizzakoerier gewond
na aanrijding Zeeweg
IJmuiden - Op de kruising Heerenduinweg en Zeeweg is maandagavond rond half acht een pizzakoerier op een scooter gewond geraakt bij een ongeval. De pizzakoerier en de automobilist kwamen
beiden uit de richting Driehuis. De automobilist sloeg rechtsaf de
Zeeweg in en heeft de scooter, die mogelijk op het fietspad of de
stoep reed, daarbij over het hoofd gezien. De pizzakoerier is met onbekend letsel door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn
nek en rug werden voor transport gestabiliseerd met een nekkraag
en plank. (foto: Ko van Leeuwen)

kale leiding is in handen van Aad
van der Kraan. Het meebrengen
van een kaars of kandelaar om
de tekst van de diverse liederen
te kunnen lezen is handig en zal
de sfeer te verhogen. Programmaboekjes met de teksten zijn
ter plaatse verkrijgbaar en na afloop is er de traditionele warme
chocomelk en glühwein. Samenzang op kerstavond om 24.00
uur in Santpoort-Noord. Bel voor
meer info 0255-520926.

Europees stemmen
in elk stembureau
Velsen - Bij de verkiezingen voor
het Europees Parlement, op 4 juni 2009, kunnen Velsenaren bij
wijze van experiment stemmen
in een stembureau naar keuze.
Het is daarbij wel belangrijk het
toegezonden stembiljet mee te

nemen. In een eigen stemlokaal
kan worden nagegaan wie mag
stemmen, zelfs zonder stembiljet. Aangezien men nu in elk
stembureau mag stemmen is het
stembiljet wel een vereiste om de
stem te kunnen uitbrengen.

Kinderen voorop bij
vervoer leerlingen
Velsen - Het belang van leerlingen moet voorop staan in het
leerlingenvervoer, vindt wethouder Baerveldt.
Omdat het leerlingenvervoer een
behoorlijk complexe organisatie
is, wil het college van B&W voor
de nieuwe Europese aanbesteding een nieuw bestek maken,

zodat de vervoerder efficiënter
kan werken.
Hoewel huidige vervoerder Connexxion volgens het huidige bestek haar opdracht uitvoert, wil
men het bestek optimaliseren
om te kunnen voorzien in de
nieuwe ontwikkelingen.

Middenduinerweg
in 2009 op de schop
Santpoort-Noord - In 2009 zal
groot onderhoud plaatsvinden
aan het asfalt op de Middenduinerweg.
Het gaat om de Middenduinerweg tussen het spoor en de Wynoldy Daniëlslaan en vanaf deze kruising tot aan de Olga van
Gotschlaan. Tegelijkertijd zal het
kruispunt Wynoldy Daniëlslaan

en Middenduinerweg verkeersveiliger worden ingericht. De
gemeente heeft een voorbereidingskrediet van 40.000 euro opgenomen.
Tijdens de voorbereiding zal
overleg plaatsvinden met hulpdiensten, bewoners en andere
belanghebbenden.

Veelzijdige expositie
in ‘t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Vanaf 1937 is
Frits Damave zoals hij zelf zegt
‘duidelijk op deze planeet aanwezig’. Al op jonge leeftijd verkende hij allerlei technieken o.m.
tekenen, etsen, aquarelleren en
schilderen in olie- en acrylverf.
Zijn werk is dan ook zeer veelzijdig te noemen.
Na zijn opleiding aan De Vrije
Academie voor Beeldende Kunst
in Den Haag heeft hij voor vele
opdrachtgevers gewerkt zoals
musea, hotelketens, Luchthaven
Schiphol, de St. Bavo, multi-nationals, gemeente Haarlem enzovoort. Damave werkt in fantasie,

droom en werkelijkheid. Zijn creativiteit komt tot uiting in een diversiteit aan kunst. Zijn oeuvre is
groot en gevarieerd.
Na vele exposities in binnen- en
buitenland zijn Damave’s werken vanaf 15 december tot 17 januari 2009 in ’t Brederode Huys
te zien.
Openingstijden: 15 tot 20 december en 5 tot 17 jan. dinsdag
van 13.30 tot 15.30 uur. Nieuwjaarsreceptie zaterdag 10 januari 15.30 tot 17.00 uur. Voor bezoeken buiten deze tijden kan via
telefoonnummer 023-5377142
een afspraak worden gemaakt.

IJmuiden - Zondag 21 december geeft het Velser Seniorenkoor Vitaal (voorheen Algemeen
Velser Ouderen Koor) haar jaarlijkse gratis kerstconcert in de
Laurentiuskerk, Fidelishof in
IJmuiden. Een reis om de wereld
wordt het. Onder leiding van dirigent Thom ten Harkel zingen
koor en soliste Silvia Blok kerstliederen uit 20 verschillende landen. Marry ten Harkel weet daarbij over kerstgebruiken uit al die
landen te vertellen. Pianiste Jacqueline van Ratingen en fluitiste Monique van der Heijde begeleiden het concert. Aanvang
14.00 uur, zaal open 13,30 uur.
Het koor kan nog leden gebruiken. Zij reperteren elke woensdag van 09.45 tot 11.45 uur in de
Delta Rijnstraat 2 in IJmuiden.

Kerstzangavond
in Petrakerk
IJmuiden - Dinsdag 23 december wordt de jaarlijkse kerstzangavond in de Petrakerk (ingang Merwedestraat) gehouden. De avond begint om 20.00
uur.
Ook dit jaar weer veel muzikale
afwisseling en veel samenzang.
Aan deze avond werken onder
andere mee, Cees Verschoor
(orgel), Café Noir, Erik Hartendorf (trompet) en Gospelkoor
Sign. De toegang is gratis.

Seaport tv/Logos
IJmuiden - Seaport tv zendt op
eerste- en tweede kerstdag van
16.00 tot 22.00 uur een kerstnachtdienst uit die is opgenomen in de Baptisten Gemeente
IJmuiden.
Aan deze dienst werken mee:
een muziekteam en een dramagroep van de Baptisten Gemeente. Spreker is: Br. E. van de Velde uit Zeewolde. Tevens zendt
Seaport op 24, 25 en 26 december om 13.00 en 19.00 uur een
versper uit die in de Oud Katholieke Kerk in IJmuiden is opgenomen.

Kerst klaverjasmarathon

IJmuiden - Zondag 21 december is er de jaarlijkse kerst klaverjasmarathon bij Otte Verhuur aan Bik en Arnoldkade 7 in
IJmuiden.
De kosten zijn 8,50 euro per persoon, dit is inclusief een broodmaaltijd.
Tijdens de klaverjasmarathon is
ook een loterij met mooie prijzen. Inschrijven voor de kerst
klaverjasmarathon kan telefonisch via 0255-528355 of 0653395296 of 06-53680950. Inschrijven kan ook op de dag zelf
tot tien uur. De zaal gaat om negen uur open.
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Christelijk Mannenkoor IJmuiden

Kerstsamenzang
in Het Kruispunt
Velserbroek - Het Christelijk
Mannenkoor IJmuiden sluit haar
lustrum jaar af met een kerst samenzang avond in Het Kruispunt in Velserbroek. Deze avond
wordt gehouden op zondag 21
december (4e Advent) en begint om 19.00 uur en de toegang

is gratis, de kerk is open van af
18.30 uur.
Veel liefhebbers van koorzang
waarderen de bijzondere klank
van een mannenkoor en het is
natuurlijk leuk om samen met
het koor diverse Kerstliederen te
zingen en dit gaan we dan na-

Superstunts bij Mobilife
IJmuiden - Mobilife, de zaak
voor mobiele telefonie aan het
Marktplein 6, pakt uit met grote acties waar de klant van kan
profiteren. Deze zaak is op alle fronten de goedkoopste in de
wijde omtrek. De allernieuwste
toestellen met de beste abonnementen, voor iedereen de juiste mogelijkheid die het best bij
hem of haar past. Bovendien kan

men er terecht voor allerlei accessoires en onderdelen en er is
vakkundig personeel dat ook reparaties verzorgd. Iedereen is er
welkom, voor vragen of om gewoon eens te kijken wat Mobilife
allemaal te bieden heeft. En dat
is echt heel veel.
Wie een abonnement van Hi30
aanschaft, kan een scooter kopen voor 249 euro, terwijl die

Windlicht maken op Zorgvrij
Velsen-Zuid - In de kerstvakantie kunnen kinderen op informatieboerderij Zorgvrij een winterwindlicht maken.
Een grote glazen pot wordt versierd met diverse materialen zoals glasverf en glitter. In de pot
komt zand met een kaars. Hierdoor ontstaat een sfeervol licht.
Kinderen kunnen in de kerstvakantie ook van bijenwas een
kaars rollen.

Een winterwindlicht maken kost
3,50 euro en een kaars rollen 1
euro.
Dagelijks worden rond een uur
of vier de koeien gemolken en
zijn de boeren graag bereid om
vragen te beantwoorden. In de
boerderij is momenteel een expositie van kunst gemaakt door
medewerkers van onder andere het recreatieschap Spaarnwoude.

Drie genomineerden
Zilveren Maanprijs
Regio - De jury heeft drie projecten genomineerd voor de Zilveren Maanprijs. Het betreft de
volgende projecten: Jeugdvogelclub van de Vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland. Koe en Tulpie van de Stichting Koe en Tulpie, Anna Paulowna Tonnetjesvaart en JvdK van Natuurmonumenten. De Zilveren Maanprijs 2008 wordt op 13 december uitgereikt door gedeputeer-

de Bart Heller. De Zilveren Maan
is een prijs van het IVN Consulentschap Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en Milieufederatie Noord-Holland. Met
de Jeugdvogelclub heeft de Vogelwerkgroep een effectief antwoord gegeven op het probleem
van een vergrijzend ledenbestand en het vrijwel ontbreken
van jonge aanwas. Vanaf de start
in februari 2007 is maandelijks

tuurlijk ook doen.
Verder werken aan deze avond
de volgende personen mee: Marjan Sietsma uit Bergum (Fr.) voor
de algehele leiding en de meditatie. De orgelbegeleiding voor
het koor en samenzang en verdere muzikale omlijsting zal worden verzorgd door Agnes v Bekkum-Blom. Het geheel staat onder leiding van de dirigent Hans
Hovius uit Velserbroek.
Tijdens de Kerstnachtdienst op
24 december zingtt het koor in
de Nieuwekerk aan de kanaalstraat te IJmuiden.
normaal 999 euro kost. Echt een
unieke kans. De actie 1 + 1 biedt
twee toestellen en er zijn diverse
goedkope jaarabonnementen bij
de smart deal actie. Bij het T-mobile prepaidpakket ontvangt de
klant een gratis geheugenkaart
en nog eens twee bioscoopkaarten.
Bij de Sony Ericsson krijgt men
een videorecorder Canon FS100
cadeau. Er zijn nog veel meer
acties, die lopen tot 31 januari 2009.
Mobilife heeft elke drie maanden
nieuwe superstunts.
Let op! Op zaterdag 20 januari is
er een hele unieke actie: bij alle abonnementen die deze dag
afgesloten worden, ontvangt de
klant geheel gratis een Vodafone prepaidpakket plus een gratis
telefoon. Wees er snel bij!
Zie voor verdere acties de advertentie in deze krant. Abonnementen, prepaid, simkaarten,
opwaardeerkaarten dect-telefoons: het is er allemaal en echt
tegen de scherpste prijzen.
Loop gerust eens binnen bij Mobilife aan het Marktplein 6, om
alle voordelen eens rustig te bekijken. Binnenkort kan dat ook
op de website: www.mobilife.nu
De boerderij is in de kerstvakantie dagelijks open van 9.00 uur
tot 17.00 uur. Het winterwindlicht maken kan van maandag
tot en met vrijdag van 13.00 uur
tot 16.00 uur.
Het kaarsen rollen kan de gehele kerstvakantie van 13.00 tot
16.00 uur. Op eerste kerstdag en
nieuwjaarsdag is de boerderij
gesloten. Informatieboerderij ligt
aan de Genieweg 50 in Spaarnwoude, 023–5202828, www.recreatienoordholland.nl.
een goed bezochte activiteit voor
jongeren van 10 tot 13 jaar georganiseerd. Vogels staan centraal, maar ook andere aspecten
van de natuur krijgen aandacht.
De jongeren leren hun omgeving
goed kennen, doen veel kennis op en worden door hun natuurervaring enthousiast. Enkele
voorbeelden van activiteiten zijn
jonge bosuilen ringen, weidevogels beschermen, wandelen op
de Zuidpier van IJmuiden, fietsen door de duinen, nestkastjes controleren in Thijsse’s Hof,
veldwerk in de Kennemerduinen
en een vleermuisavond. Zie ook
www.jeugdvogelclub.web-log.nl.

Advenstviering in
de Engelmunduskerk
Driehuis - Zondag 21 december
wordt de jaarlijkse Adventsviering (Advents Carol Service) gehouden in de Engelmunduskerk
te Driehuis.
Een samenspel van koorzang,
samenzang, orgelspel, lezingen
uit de bijbel en gebeden.
Een heerlijk moment van rust en
bezinning en eveneens een goede voorbereiding op het komende Kerstfeest.
Gezongen en gespeeld zullen

worden werken van Jeanne Demessieux, Philip Ledger,
Gerard van Amstel, Marc Dupré,
Zoltán Kodály, Hans Leo Hassler,
Benjamin Britten, Bernard Huijbers, Rex Koury en enkele Gregoriaanse gezangen.
De aanvang is 19.15 uur. Voorganger is pastor Engelbert Wigchert. De Engelmundus Cantorij staat onder leiding van de dirigent en organist Joop Heeremans.

Kerstmis in ’t Mosterdzaadje

Duo Questro-Yedigaryan

Santpoort-Noord - Op Tweede Kerstdag om 15.00 uur treedt
het Duo Questro-Yedigaryan op
in ’t Mosterdzaadje met een programma waarin alle sferen rond
Kerstmis samenkomen.
Dit Nederlands-Armeens duo
van hoog niveau bestaat uit
podiumkunstenares/zangeres
Daphne Questro en de pianiste
Anna Yedigaryan.
Hun specialiteit is het werken
rondom een thema aan de hand
waarvan zij het repertoire uitzoeken. Hun samenwerking wordt
omschreven als een perfecte eenheid. Met hun expressieve manier van musiceren wordt

het publiek meegenomen in de
sfeer van het programma. In
‘Kerstnacht’ komen het kerstverhaal en van alles wat rond Kerstmis samenhangt voor het voetlicht. Liederen van Crumb, Bach/
Gounod, Berkeley, Cornelius,
Marx, Nin, en Wagner. Pianomuziek van Chopin, Liszt, Grieg, Debussy en Tsjaikovsky. De muziek
wordt met elkaar verweven door
sfeerbeschrijvingen.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in
de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

Kees Gerrits volgt Remco Glas op

Nieuwe voorzitter
Koninklijke Horeca
Velsen - Op de algemene ledenvergadering van Koninklijke
Horeca Nederland afdeling Velsen van maandag 10 november
is Kees Gerrits door de leden gekozen tot nieuwe voorzitter van
de afdeling Velsen.
Op de drukbezochte algemene
leden vergadering is Remco Glas
afgetreden als voorzitter van de
lokale belangenbehartiger van
de horeca. Kees Gerrits, mede
eigenaar van Café Middeloo en
Oma’s Kamer in Driehuis, is eerst
bestuurslid geweest om vervol-

gens voorzitter te worden.
Remco Glas blijft als bestuurslid van de afdeling Velsen actief
en gaat zich verder inzetten binnen de sector drankverstrekkende bedrijven. De twee sectoren,
café/bar bedrijf en discotheek/
zaal bedrijf, zijn samen gegaan
tot één sector drankverstrekkende bedrijven.
Tijdens de algemene ledenvergadering van deze natte sectoren is Remco Glas gekozen tot
landelijk bestuurslid van deze
nieuwe sector.
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Peter Cammaert, burgemeester

AnneMieke Korf, wethouder

Margo Bokking, wethouder

Karel Ockeloen, wethouder

Arjen Verkaik, wethouder

Annette Baerveldt, wethouder

Fonkelnieuw Velsen
Het is goed, het is genoeg
het is laat, het is klaar
een oud jaar verleden
moegestreden net als wij
net als de matte zon
die loom neerzakt
in de plooien van haar bad
na een turbulent jaar
van crisis, centrumverandering
van verlangen naar verbetering
onafgebroken bouwnijverheid.
Het is afgelopen, ja het is tijd.
De dichter groet zijn stad.
Het is goed, het is vroeg
het is tijd, het is klaar
een nieuw jaar met mogelijkheden
ontwaakt net als wij
net als de chromen zon die uitgerust
in de vroege schemering de zee wakker kust.
Een pril perspectief voor samenwerking,
verse verzen en nieuwe ontwikkeling
in een Velsen doordrenkt van diversiteit.
Een nieuw begin, ja het is tijd.
De gemeente groet haar burgers.

De foto en het gedicht zijn gebruikt voor
de nieuwjaarskaart van het College.
De foto is gemaakt door Wim Nagtegaal,
lid van de fotokring Polderlicht.
De titel van de foto is: Zonsondergang; Strand IJmuiden
Het gedicht is gemaakt door Joris Brussel,
Stadsdichter van Velsen

Nieuwjaarsbijeenkomst 5 januari
Het gemeentebestuur van Velsen wenst u gezellige feestdagen en een in alle opzichten voorspoedig 2009.
voor het persoonlijk uitwisselen van alle goede wensen nodigt het gemeentebestuur u hierbij van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.
Deze wordt gehouden op maandagavond 5 januari 2009 vanaf 20.00 uur in de Burgerzaal van het stadhuis te IJmuiden.
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Kerstboomverbranding
in ere hersteld
Het College van burgemeester en
wethouders heeft besloten om de
kerstboomverbranding in ere te
herstellen.

Bij inlevering van de bomen wordt een
kleine attentie verstrekt: ` 0,20 cent per
boom of 1 kaartje voor het zwembad bij
inlevering van 10 bomen.

Waar en wanneer kunnen de
kerstbomen worden ingeleverd?
van 9.00-13.00 uur kunnen op
onderstaande data de kerstbomen uit de
wijken worden ingeleverd:
• 29 december 2008
• 30 december 2008
• 31 december 2008
• 2 januari 2009
• 3 januari 2009
van 15.30-17.00 uur kunnen op 5 januari
2009 kerstbomen worden ingeleverd.

Waar vindt de kerstboomverbranding
plaats?
De kerstboomverbranding vindt plaats:
• IJmuiden en velsen-Zuid op het
grasveld aan de Heerenduinweg te
IJmuiden op dinsdag 6 januari 2009,
aanvang 19.30 uur
• santpoort-noord, santpoort-Zuid,
velserbroek en Driehuis op het
grasveld aan de Hagelingerweg te
santpoort ( t.o. de tuincentra), op
donderdag 8 januari 2009, aanvang
19.30 uur.

De kerstbomen kunnen worden
ingeleverd bij de volgende wijkposten
van afdeling Wijkbeheer:
• velsen-Zuid in Park velserbeek
• IJmuiden aan de eenhoornstraat
• santpoort-noord aan de Wijnoldy
Daniëlslaan
• velserbroek aan de Rijksweg

Wat gebeurt er met achtergebleven
kerstbomen?
ReinUnie haalt op zaterdag 10 januari
2009 vanaf 7.30 uur de achtergebleven
kerstbomen op. U wordt verzocht om de
kerstbomen bij de clusterplaatsen of bij
de ondergrondse containers te plaatsen.

Verkoop vuurwerk
In Velsen wordt op onderstaande locaties vuurwerk verkocht:
• Hermans marine, middenhavenstraat 98 IJmuiden
• IJzerhandel stals, lange nieuwstraat 775 IJmuiden
• tuinsuper, mandemakerstraat 15 velserbroek
• tuincentrum velserbroek, Rijksweg 289 velserbroek
De verkoopdagen voor het vuurwerk zijn:
- maandag 29 december
- dinsdag 30 december
- woensdag 31 december

Geen vuurwerk op schoolpleinen
tijdens de jaarwisseling 2008/2009 is het
verboden om vuurwerk af te steken op
schoolpleinen en de omgeving daarvan
(5 meter). Dit besluit is genomen op grond
van de mogelijkheid die de Algemene

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

Twee weken geen gemeentelijke
infopagina
In verband met het kerstreces van het College van burgemeester en
wethouders verschijnt er de komende 2 weken geen gemeentelijke infopagina.
De eerrstvolgende infopagina verschijnt op 8 januari.

Het afsteken van vuurwerk mag alleen plaatsvinden op 31 december 2008 van
10.00 uur tot 02.00 uur op 1 januari 2009.

Afvalinzameling rond de feestdagen
op feestdagen vindt er geen
afvalinzameling plaats. valt uw
inzameldag op één van de feestdagen,
dan wordt uw minicontainer op een
andere dag geleegd. In het overzicht
hieronder ziet u precies op welke dag uw
afval wordt opgehaald.

Nieuwjaarsdag,
donderdag 1 januari 2009
De groene minicontainer leegt ReinUnie
op vrijdag 2 januari 2009.

let op: valt uw inzameldag niet op een
feestdag, dan vindt de inzameling plaats
volgens het normale schema.

Kerstboominzameling
op zaterdag 3 januari en zaterdag
10 januari 2009 rijdt ReinUnie extra
rondes om uw kerstboom in te zamelen.
leg uw kerstboom op een van deze
zaterdagen vóór 07.30 uur klaar op uw
clusterplaats of bij uw ondergrondse
restafvalcontainer. Dan neemt ReinUnie
hem mee.

Eerste kerstdag,
donderdag 25 december 2008
De grijze minicontainer leegt ReinUnie
op woensdag 24 december 2008.
Tweede kerstdag,
vrijdag 26 december 2008
De grijze minicontainer leegt ReinUnie
op zaterdag 27 december 2008.

tijdens de feestdagen zijn de
afvalbrengstations gesloten.

ReinUnie wenst u
fijne feestdagen en een
schoon 2009 toe!

Prijsvraag “Campagne Denk Vooruit”
De prijsvraag in het kader van de
“Campagne Denk vooruit” ‘Heeft u al
een noodpakket’ heeft 10 prijswinnaars
opgeleverd. De winnaars krijgen
persoonlijk bericht thuis. Burgemeester

Cammaert reikt op 19 januari 2009
de prijzen uit. een kort verslagje van
deze bijeenkomst kunt u vinden op de
gemeentelijke infopagina in de Jutter/
Hofgeest van 22 januari 2009.

Gewijzigde openingstijden Stadhuis
In verband met de feestdagen zijn de openingstijden van het stadhuis velsen
gewijzigd:
Donderdag 18 december 2008: sluiting stadhuis om 15.00 uur.
er is wel een avondopenstelling.
Woensdag 24 december 2008: sluiting stadhuis om 16.00 uur
Donderdag 25 december 2008 (1e Kerstdag): stadhuis gesloten
Vrijdag 26 december 2008 (2e Kerstdag): stadhuis gesloten
Woensdag 31 december 2008: sluiting stadhuis om 12.00 uur
Donderdag 1 januari 2009 (Nieuwjaarsdag): stadhuis gesloten
Vrijdag 2 januari 2009: stadhuis gesloten
Maandag 5 januari 2009: stadhuis geopend vanaf 10.00 uur
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Wijziging weekmarkt IJmuiden
en Santpoort-Noord
Tijdens de feestdagen zijn er gewijzigde marktdagen in IJmuiden
en Santpoort-Noord.
Er is geen weekmarkt in IJmuiden op donderdag 25 december
(Eerste kerstdag) en 1 januari (Nieuwjaarsdag). Vanaf 8 januari staat de
markt weer wekelijks op het Velserduinplein en de Engelmundusstraat.
De weekmarkt in Santpoort-Noord gaat op vrijdag 26 december
(Tweede kerstdag) niet door. Deze wordt verplaatst naar woensdag
24 december. De markt staat aan de Hagelingerweg.
De weekmarkt op het Aurorabastion in Velserbroek gaat tijdens de
feestdagen gewoon door op de dinsdag (23 en 30 december).
Fotograaf: Reinder Weidijk

Tijdelijke stop werkzaamheden
Langemaad Velserbroek
De werkzaamheden aan de Langemaad
worden in verband met de naderende
feestdagen tijdelijk stilgelegd om
zodoende de overlast in de straat
ten behoeve van de bereikbaarheid
en de parkeerdruk gedurende deze
periode zoveel mogelijk te beperken.
Ten tijde van het tijdelijk openstellen
van de Langemaad worden er
waarschuwingsborden geplaatst met de
tekst: ‘let op verkeerssituatie gewijzigd’.
Laatste fase
De werkzaamheden van de laatste fase
van de herinrichting, van Roggeland t/m
de kruising Grote Buitendijk, starten weer
op maandag 12 januari 2009.

dit werk in één dag te kunnen uitvoeren,
wordt de Langemaad eerst afgesloten
vanaf de Velserbroekse Dreef tot
Roggeland en daarna vanaf Roggeland
t/m de kruising Grote Buitendijk.
Aansluitend wordt gefaseerd de
streetprint aangebracht waarbij de
aanliggende straten bereikbaar blijven.
Voordat deze laatste asfalteerwerkzaamheden worden uitgevoerd
worden er tekstborden geplaatst
waarop staat aangegeven wanneer
deze werkzaamheden plaatsvinden. De
gemeente verzoekt dan om op deze
dag geen voertuigen te plaatsen aan
de Langemaad. De woonwijk blijftt altijd
bereikbaar via de aanliggende zijstraten.

Aanbrengen toplaag en streetprint
Zodra deze laatste fase klaar is,
vermoedelijk medio maart 2009, wordt
er gestart met het aanbrengen van de
toplaag over de hele Langemaad. Om

Informatie bewoners
De bewoners van de Langemaad
worden, voordat de werkzaamheden
weer starten, geïnformeerd door middel
van een bewonersbrief.

Wethouder Karel Ockeloen (midden) heeft ’s morgens vroeg op vrijdag 12 december de
vissers van de IJmuidense schepen, die in de Vissershaven van IJmuiden afgemeerd
liggen, bedankt voor hun inzet om afval te verwijderen uit de Noordzee.

Gewijzigde openingstijden
zwembad De Heerenduinen
Woensdag 24 december 2008: sluiting om 15.30 uur
Donderdag 25 december 2008: gesloten
Vrijdag 26 december 2008: gesloten
Woensdag 31 december 2008: gesloten
Donderdag 1 januari 2009: gesloten
Van maandag 22 december 2008 t/m vrijdag 2 januari 2009 is het zwembad
(maandag t/m vrijdag) buiten de reguliere tijden extra geopend voor recreatief
zwemmen van 10.00 uur tot 16.30 uur.

Velsen verzorgt belastinginvordering
voor Uitgeest
De gemeente Velsen gaat voor de
gemeente Uitgeest werkzaamheden
verrichten om de gemeentelijke
belastingaanslagen per 1 januari

Fotograaf: Remco Kraaijenveld
V.l.n.r. Ron Oudhuis, wethouder Karel Ockeloen, wethouder Margo Bokking, Petra Meskers.
Dhr. Oudhuis en mw. Meskers zijn bestuurslid van de Stichting ’s Gravenlust.

Op 15 december werden een 5-jarige huurovereenkomst én een gemeentelijke
kunstuitleen-beheersovereenkomst ondertekend tussen de gemeente Velsen en de
Stichting ‘s-Gravenlust.

De wethouders C. Ockeloen (Velsen) en
A. Sely (Uitgeest) in het gemeentehuis
van Uitgeest bij de ondertekening van de
overeenkomst.

2009 te innen. Sinds 1 januari 2006
verzorgde Velsen voor Uitgeest ook al
de belastinghefﬁng. De overeenkomst,
die op 17 december werd ondertekend,
geldt tot 2013.
Er zijn een aantal redenen voor het
verzoek van de gemeente Uitgeest.
Zo verkleint het bijvoorbeeld de
kwetsbaarheid op het personele
vlak: er is een beperkt aantal
belastingambtenaren werkzaam in
Uitgeest. Het College van Velsen stemde
op 16 december met het verzoek van
Uitgeest in. Zowel Uitgeest als Velsen
heeft in zijn programmabegroting
regionale samenwerking met als doel
kostenbesparing hoog in het vaandel
staan. Dankzij de samenwerking krijgen
medewerkers van beide gemeenten
de kans om bij elkaar ‘over de
schutting’ te kijken en zich zo verder
te ontwikkelen in hun vakgebied. Twee
Uitgeester ambtenaren worden in Velsen
gedetacheerd.
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MEDEDELINGEN
Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

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

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn
van Burgerzaken tel. (0255) 56 73 23.
Ondernemersloket
Telefoon: (0255) 56 74 36
Bereikbaar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 09.00 tot 14.00 uur. ondernemersloket@velsen.nl.
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor algemene informatie over wetgeving,
beleid en procedures. Ook wordt informatie verstrekt
over verzoeken die in procedure zijn en over de
voortgang hiervan.

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf
aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat,
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl.
Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde,
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken,
communicatie, burgerzaken, mondiale bewustwording,
regionale samenwerking, dierenwelzijn (inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester
mr. P.A.G. Cammaert

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

vrije inloop

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt u
terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; SantpoortZuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

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

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar
en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum IJmuiden,
Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich wenden tot
wethouder AnneMieke Korf

OPENINGSTIJDEN STADHUIS I.V.M.
FEESTDAGEN

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

Donderdag 18 december 2008: sluiting stadhuis om
15.00 uur. Er is wel een avondopenstelling.
Woensdag 24 december 2008: sluiting stadhuis om
16.00 uur
Donderdag 25 december 2008 (1e kerstdag): stadhuis
gesloten
Vrijdag 26 december 2008 (2e kerstdag): stadhuis
gesloten
Woensdag 31 december 2008: sluiting stadhuis om
12.00 uur
Donderdag 1 januari 2009 (nieuwjaarsdag): stadhuis
gesloten
Vrijdag 2 januari 2009: stadhuis gesloten
Maandag 5 januari 2009: stadhuis geopend vanaf
10.00 uur

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering,
facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstverlening en milieu kunt u zich wenden tot wethouder
Karel Ockeloen
- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder
strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, en project Kustvisie
kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk

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

MEDEDELINGEN
In de raadsvergadering van 11 december 2008 zijn de
volgende belastingverordeningen 2009 vastgesteld:
verordening Onroerende-zaak belastingen 2009
verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2009
verordening Hondenbelastingen 2009
verordening Rioolrechten 2009

te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur.
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462,
1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00,
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige
verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond van
18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties
Brandweer
Post Velsen-Zuid, Veiligheidsregio Kennemerland
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: Adm.brandweer@velsen.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 53 23 24
E-mail: preventie@velsen.nl
verordening Afvalstoffenheffing 2009
verordening Precariobelasting 2009
verordening Toeristenbelasting 2009
verordening Watertoeristenbelasting 2009
Legesverordening 2009
verordening Marktgelden 2009
verordening Standplaatsgelden 2009
verordening Lijkbezorgingsrechten 2009
verordening Parkeerbelasting 2009
Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeerbelasting 2009
verordening Brandweerrechten 2009
Bovengenoemde verordeningen zijn opgenomen in het
register ‘gepubliceerde belastingverordeningen 2009’.
De verordeningen treden in werking op 1 januari 2009.
Alle belastingverordeningen en regelingen liggen kosteloos ter inzage bij de receptie van het stadhuis van
de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Eenieder kan op verzoek tegen betaling van een
bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van bovengenoemde besluiten. De belastingverordeningen kunt
u ook raadplegen op de website van de gemeente
Velsen (www.velsen.nl).
Hebt u nog vragen, dan kunt u bellen met Bureau
Belastingen en Invordering, tel. (0255) 56 73 22.

PUBLICATIE BESLISSINGEN INGEVOLGE
ARTIKEL 48 EN 83 WET GBA
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar zij
in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven.
Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met
als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij
daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig
zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
Bisschop J.F.
Bouzidi M.
Buutkamp C.
Eijken v.d. M.J.J.
Jack D.H.

Geb. 05-03-1972
Geb. 08-05-1989
Geb. 21-08-1987
Geb. 20-09-1969
Geb. 10-06-1970
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Khalfan Ahmed
Alnufal
Lach K.A.
Loukili S.
Reid D.F.
Sainz
Zamorano J.
Schuring K.
Sordyl A.
Wiktor M.
Wimmer H.
IJlstra P.
Zieli?ski S.J.

Geb. 26-06-1985
Geb. 06-04-1959
Geb. 06-05-1968
Geb. 08-01-1988
Geb. 05-08-1987
Geb. 07-03-1991
Geb. 27-11-1982
Geb. 06-04-1981
Geb. 27-03-1969
Geb. 29-12-1979
Geb. 02-09-1982

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling
Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 40.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

OPENBARE BEKENDMAKING
Burgemeester en Wethouders maken ingevolge artikel
139 van de gemeentewet bekend dat zij in hun vergadering van 9 december 2008 ter uitvoering van artikel
5.1.8, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening
gemeente Velsen 2001 hebben besloten:
I.

het op 25 september 2001 vastgestelde aanwijzingsbesluit te wijzigen in die zin dat de volgende
wegen niet langer worden uitgezonderd van alle
wegen binnen de bebouwde kom, waar het in
verband met het uiterlijk aanzien van de gemeente
verboden is een voertuig te parkeren dat, met
inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer
dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter:
- het aangewezen gedeelte van het parkeerterrein,
gelegen tussen de Merwedestraat en de
Spaarnestraat, achter het voormalige PTT-kantoor
te IJmuiden;
II. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op
9 december 2008.
Uitvoering
De uitvoering van dit besluit is afhankelijk van realisatie
van Parkstad; naar verwachting is dit 2010/2011.
Ter inzage
Het genoemde besluit ligt ter inzage bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Het bezwaar dient te worden gericht aan:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

BEKENDMAKING COLLECTIEVE
FESTIVITEITEN 2009
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
maken met inachtneming van artikel 4.1.2, lid 4 van de
Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen
(APV) bekend dat zij in hun vergadering van 16 december

KOOPZONDAGEN 2009
De koopzondagen worden per jaar vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Er mogen
maximaal 12 koopzondagen per jaar worden vastgesteld. De koopzondagen kunnen verschillen per gemeentedeel.
De winkeliers zijn niet verplicht om geopend te zijn op een vastgestelde koopzondag.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de volgende koopzondagen voor 2009 vast te stellen.
datum
04 jan
01 feb
01 mrt
29 mrt
05 apr
13 apr
26 apr
03 mei
10 mei
17 mei
21 mei
24 mei
01 jun
07 jun
14 jun
05 jul
02 aug
06 sep
27 sep
04 okt
01 nov
29 nov
06 dec
13 dec
20 dec
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x
2e paasdag
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x
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x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
2

12

x

5

12

x
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2008 met gebruikmaking van artikel 4.1.2, lid 1 APV
een aantal collectieve festiviteiten voor 2009 hebben
vastgesteld.
Dit houdt in dat op die dagen en binnen de gestelde
begin- en eindtijd de waarden als bedoeld in de
artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer binnen de
(horeca)inrichting niet gelden.
Organisatoren hoeven voor deze festiviteiten geen
kennisgeving als bedoeld in artikel 4.1.3 APV te doen.
Dit laat echter onverlet dat op die dagen de nadere
festiviteitenregeling voor inrichtingen op grond van
artikel 4.1.2, lid 6 APV van kracht is.

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

De collectieve festiviteiten voor 2009 zijn:

BOUWAANVRAAG REGULIER

Koninginnedag:
30 april 2009
Feestweek IJmuiden:
22 t/m 26 juli 2009
van 25 op 26 juli 2009
Dorpsfeest Santpoort:
1 t/m 8 augustus 2009
Hiswa te Water:
1 t/m 6 september 2009
van 5 op 6 september 2009
Oud en Nieuw:
van 31 december 2009
op 1 januari 2010

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-290-2008 3e Havenstraat ong. te IJmuiden; het
oprichten van een bedrijfsloods
BP-291-2008 Terrasweg 61 te Santpoort-Noord; het
veranderen en vergroten van de
2e verdieping van een woning
BP-292-2008 Orionweg 700 te IJmuiden; het plaatsen
van een overkapping
BP-293-2008 Strandweg 4 te IJmuiden; het plaatsen
van een portacabin (tijdelijk)
BP-294-2008 J.T. Cremerlaan 75 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een dakopbouw

14.00 uur tot 22.00 uur
14.00 uur tot 24.00 uur
14.00 uur tot 01.00 uur
14.00 uur tot 24.00 uur
tot 24.00 uur
tot 01.00 uur
17.00 uur tot 01.30 uur

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

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de
afdeling Vergunningen en Uitvoering, mevrouw
I. Lindhout, tel. (0255) 56 72 52.

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

VERKEERSMAATREGEL

BOUWAANVRAAG FASE 2

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-15-2008 Monnickendamkade ong. te IJmuiden;
het oprichten van een bedrijfsgebouw

- de algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij perceel Lange Nieuwstraat 422 (voormalig postkantoor)
in te trekken door middel van het verwijderen van
bord E6 zoals bedoeld in bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 18 december 2008

MEDEDELINGEN
BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-367-2008 Bleyenhoevelaan 1 te Velsen-Noord; het
veranderen van een woning (inpandig)
BL-368-2008 Johanna Westerdijkstraat 22 te
Velserbroek; het plaatsen van een
erfafscheiding
BL-369-2008 Dammersboog 2 te Velserbroek; het
legaliseren van een berging
BL-370-2008 Jupiterstraat 2 te IJmuiden; het
veranderen van een woning
BL-371-2008 Bosboom-Toussaintlaan 20 te Driehuis
NH; het veranderen en vergroten van
een woning met een erker
BL-372-2008 Ronde Zonnedauw 32 te Velserbroek;
het plaatsen van een carport
BL-373-2008 P.C. Hooftlaan 13 te Driehuis NH; het
oprichten van een berging
BL-374-2008 Kluijskenslaan 13, 15, 17 en 19 te
Santpoort-Zuid; het veranderen en vergroten van 4 dakkapellen bij 4 woningen
BL-375-2008 Duinvlietstraat 18 en 20 te VelsenNoord; het samenvoegen van 2 woningen
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van
19 december 2008 t/m 5 januari 2009 ter inzage.
BP-235-2008 Elzenstraat 31 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van de 2e verdieping van
een woning
BP-237-2008 Dennenstraat 3 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van de
2e verdieping van een woning
BP-238-2008 Dennenstraat 5 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van de
2e verdieping van een woning
BP-239-2008 Dennenstraat 7 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van de
2e verdieping van een woning
BP-254-2008 Dennenstraat 1 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van de
2e verdieping van een woning
BP-255-2008 Dennenstraat 9 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van de
2e verdieping van een woning
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden).

anderen van een bioscoop/bovenwoning
tot winkel met bovenwoningen (nrs. 89
en 91)
B1-9-2008
Frans Naereboutstraat 9 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van een partyzaal naar een hotel
BL-342-2008 Tolsduinerlaan 14 te Velsen-Zuid; het
plaatsen van een erfafscheiding en een
groendrager
PS-23-2008 Oranjestraat ong. te IJmuiden; verzoek
tot vrijstelling voor het oprichten van
3 appartementencomplexen gelegen aan
de westzijde van de Oranjestraat te
IJmuiden
PS-27-2008 Breesaapstraat ong. te IJmuiden; verzoek
om vrijstelling voor het oprichten van
2 appartementencomplexen gelegen aan
de Breesaapstraat ong. en Bloemstraat
ong. te IJmuiden

worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD).

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 19 december 2008 t/m 29 januari
2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6
weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B1-15-2008
BL-315-2008
BL-329-2008
BL-351-2008
BL-352-2008
BL-360-2008
BL-361-2008
BP-180-2008
BP-226-2008
BP-244-2008

Monnickendamkade ong. te IJmuiden;
het oprichten van een bedrijfsgebouw
De Savornin Lohmanlaan 14 te VelsenZuid; het veranderen en vergroten van
een garage/berging
Velserduinweg 177 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
H. Reptonstraat 40 te Velserbroek; het
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
Burgemeester Rambonnetlaan 2 te
IJmuiden; het plaatsen van een dakraam
(voorgevel)
J. Kostelijklaan 32 te Velsen-Zuid; het
veranderen en vergroten van een dakkapel (voorgevel)
Wijk aan Zeeërweg 83 te IJmuiden; het
oprichten van een berging
J. Kostelijklaan 21 te Velsen-Zuid; het
veranderen en vergroten van een woning
Dennenstraat 24 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een dakopbouw
Snelliusstraat 11 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een dakopbouw
Rijksweg 243A te Velserbroek; het veranderen en vergroten van een kantoor/
berging

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS

BP-266-2008

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
B1-8-2008
Kennemerlaan 89 te IJmuiden; het ver-

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6
weken na de dag van verzending van de vergunning

Te koop:
Strijkplank 8,-, Bobike kinderietsstoeltje voor voorop 20,, Giant mountainbike, zilver
110,-, wipstoeltje 10,-, stretcher 10,-. Tel: 023-5271991
Te koop:
Etna gasfornuis met turbooven 40,-. Tel: 0255-521620

* Te koop:
Doorgroei kinderkamer i.z.g.st.
white wash, bedje en commode van 0/6 jr. te gebruiken 100,-.
Tel: 06-25047536
Te koop:
Unicef artikelen en kaarten v.a. 0,10 cent.
Tel: 0255-520767

Te koop:
Centrifuge z.g.a.n.
met garantie 30,-.
Tel: 0255-534328
Te koop:
Eikenhouten krantenbak
i.p.st. kan ook als bijzettafeltje worden gebruikt. 5,. Tel: 0255-532882

Te koop:
2-Deurs vitrinekast 150,-, cdrek lamp, 70 cd of cd-roms
30,-, ladekast kl. wit 10,-, kindefiets 15,-, staande lamp kl.
zwart 5,-. Tel: 0255-525073
Te koop:
HP printer, type 3650, inkjet 25,-. Tel: 0255-533647

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-98-2008 Adrianastraat 2 t/m 30, Bloemstraat 2
t/m 24, Breesaapstraat 62 t/m 102 en
Carolinastraat 2 t/m 12) te IJmuiden;
het slopen van 54 appartementen
SL-116-2008 Hoofdstraat 272 te Santpoort-Noord; het
verwijderen van diverse asbesthoudende
materialen
SL-117-2008 Crocusstraat 6 te Santpoort-Noord; het
verwijderen van asbesthoudend vloerzeil

AANLEGVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft aanlegvergunning verleend voor:
AL-1-2006
Groenelaantje 11 te Santpoort-Noord;
het aanleggen van een paardenbak
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6
weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD).

BEKENDMAKING
WET GELUIDHINDER
Ontwerpbesluit voor vaststelling hogere waarden
nieuwbouwwoningen op de Kennemerlaan te
IJmuiden
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt bekend,
dat zij het voornemen heeft voor woningen aan de
Kennemerlaan hogere waarden vast te stellen vanwege
wegverkeerslawaai van de Kennemerlaan en industrielawaai van het industrieterrein IJmond.
De ontwerpbeschikking ligt vanaf 19 december 2008
zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Velsen
en bij de Milieudienst IJmond. Gedurende de termijn
van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbesluit bij de directeur van de Milieudienst IJmond,
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Het ontwerpverzoek
hogere waarden ligt ter inzage bij de Milieudienst
IJmond aan de Wijckermolen 2 te Beverwijk tussen 09.00
en 17.00 uur. Voor het inbrengen van mondelinge
bedenkingen en voor een gedachtewisseling over het
ontwerpverzoek kan telefonisch een afspraak worden
gemaakt via het secretariaat van de Milieudienst
IJmond, bereikbaar op het volgende nummer: (0251) 26 38 63.

Te koop:
4-Pits gasstel Atag 25,-, h.
sportfiets 15 versn. 100,-, Delfsblauw + plateel aardewerk,
org. v.a. 15,-. Tel: 023-5328585
Gevraagd:
Oude muziektijdschirften ex. Top 40 jaren 60/70.
Tel: 0255-534967

Te koop:
Philips tv, 70 cm, afstandbed. 4
jr. oud 50,-. Tel: 0255-533647
Te koop:
Boek 100 jr. Noordzee kan
IJmuiden 15,-, Gevonden, rood
kinderfietsje. Boek Hoogovens een concern in beweging 20,-. Tel: 0255-518708

