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Kerstmarkt Santpoort druk bezocht

Koude neus, warm hart
Santpoort-Noord - Niet alleen 
Santpoorters trotseerden 
zondagmiddag de kou om de 
gezellige kerstmarkt in hartje 
Santpoort te bezoeken. En ze 
hadden allemaal gelijk, want 
met een bezoekje aan deze 
bijzondere kerstmarkt kreeg 
je weliswaar een koude neus, 
maar ook een warm hart.

Sprankelende lichtjes, het aroma 
van glühwein en chocolademelk, 
gelardeerd met die van oliebol-
len en ander lekkers, lokten veel 
bezoekers weg van de warme 
kachel. Veel bezoekers kwamen 
mogelijk niet veel verder dan de 
gezellige pleintjes waar de war-
me drankjes gul stroomden, tot-
dat op het Broekbergenplein in-
eens de glühwein in de tent van 
de ondernemersvereniging op 
was. Gelukkig zijn er dan nog tal 

van horeca-gelegenheden waar 
het heerlijke drankje ook werd 
geschonken.
Op de Hoofdstraat, Broekber-
genplein en een stukje Hage-
lingerweg, schitterden de kerst-
kraampjes van aanlokkelijk 
moois en wisten de vriendelijke 
medewerkers de bezoekers dan 
ook heel makkelijk uit te nodigen 
tot aankopen. Niet alleen Sant-
poortse winkeliers, maar ook 
nog een goede keuze van an-
dere middenstanders kwamen 
met hun mooiste kerstartikelen, 
heerlijk warme mode en veel sie-

raden naar de kerstmarkt. Veel 
groen, goud en zilver natuurlijk, 
want dat zijn de kleuren die bij 
kerst niet mogen ontbreken.
Het allerbelangrijkste van kerst 
is echter de sfeer en ook die ont-
brak natuurlijk niet op de kerst-
markt in Santpoort. Voor kinde-
ren was er een prachtige kerst-
trein. En ook de kerstman droeg 
op charmante wijze bij aan het 
sfeertje. Hij was zelfs zo leuk dat 
je hem bijna mee naar huis zou 
nemen. Leuk voor bij de open 
haard. (Karin Dekkers)

Veel interesse voor 
voetbalclinic Telstar
Velsen-Zuid - Op woensdag 23 
december vindt de Telstar voet-
balclinic plaats in het TATA Steel 
Stadion te Velsen-Zuid. Op dit 
moment hebben 100 kinderen 
zich bij de club aangemeld. Het 
belooft dus een drukke en leuke 
dag te worden. In totaal lopen de 
deelnemers vanaf 11.00 uur acht 
oefeningen af die elk begeleid 

worden door een aantal spelers 
van de Witte Leeuwen. De gehe-
le selectie van Telstar is tijdens 
de voetbalclinic aanwezig. Dat 
geldt ook voor de volledige tech-
nische staf. Alle ouders, kennis-
sen, familie en vrienden van de 
deelnemers zijn van harte wel-
kom om de kinderen vanaf de 
hoofdtribune aan te moedigen.

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

KerststuK
van 14,95 

Nu voor 9,95
wij wensen u prettige feestdagen

S E L E C T W I N D O W S

SKG

Rabobank. Een bank met ideeën .

Goed idee: 
meedoen  
aan de
Jongeren  
Ideeënprijs 
Zie bericht elders in de krant. 

Rabobank. Een bank met ideeën .

Goed idee: 
meedoen  
aan de
Jongeren  
Ideeënprijs 
Zie bericht elders in de krant. 

Rabobank. Een bank met ideeën .

Goed idee: 
meedoen  
aan de
Jongeren  
Ideeënprijs 
Zie bericht elders in de krant. 

Rabobank. Een bank met ideeën .

Goed idee: 
meedoen  
aan de
Jongeren  
Ideeënprijs 
Zie bericht elders in de krant. 

Rabobank. Een bank met ideeën .

Goed idee: 
meedoen  
aan de
Jongeren  
Ideeënprijs 
Zie bericht elders in de krant. 

Rabobank. Een bank met ideeën .

Goed idee: 
meedoen  
aan de
Jongeren  
Ideeënprijs 
Zie bericht elders in de krant. 

Rabobank. Een bank met ideeën .

Goed idee: 
meedoen  
aan de
Jongeren  
Ideeënprijs 
Zie bericht elders in de krant. 

Rabobank. Een bank met ideeën .

Goed idee: 
meedoen  
aan de
Jongeren  
Ideeënprijs 
Zie bericht elders in de krant. 

Rabobank. Een bank met ideeën .

Goed idee: 
meedoen  
aan de
Jongeren  
Ideeënprijs 
Zie bericht elders in de krant. 

Rabobank. Een bank met ideeën .

Goed idee: 
meedoen  
aan de
Jongeren  
Ideeënprijs 
Zie bericht elders in de krant. 

Rabobank. Een bank met ideeën .

Goed idee: 
meedoen  
aan de
Jongeren  
Ideeënprijs 
Zie bericht elders in de krant. 

Rabobank. Een bank met ideeën .

Goed idee: 
meedoen  
aan de
Jongeren  
Ideeënprijs 
Zie bericht elders in de krant. 

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen

www.restaurantDeUitkijk.nl 

023 – 525 11 62

Op ’t Kopje van Bloemendaal

KOMT ALLEN TEZAMEN
Zie onze advertentie verderop in deze krant

Dagelijks dichtbij!
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 
0255-514204.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale 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, on-
genoegens 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.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

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

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Gedeputeerde Heller 
inspecteert vuurwerk
IJmuiden - Hermans Marine 
in IJmuiden kreeg deze week 
hoog bezoek van gedeputeer-
de Bart Heller van de Provin-
cie, wethouder Karel Ockeloen 
verantwoordelijk voor milieu-
zaken en inspecteur Jos Reck-
man van de Provinciale inspec-
tie. Heller bracht in hoogsteigen 
persoon een bezoek aan één van 
de grootste vuurwerk opslag-
plaatsen in ons land om met ei-
gen ogen te zien hoe de onlangs 
verscherpte milieuregels werden 
toegepast. Guus Hermans leidde 
het gezelschap rond door de drie 
vuurwerkopslagplaatsen waar 
momenteel rond 
30.000 kg. vuurwerk ligt opge-
slagen. Tijdens de drie verkoop-
dagen waarbij gerekend wordt 
op circa 10.000 bezoekers, wor-
den de voorraden voortdurend 
aangevuld en naar zijn verwach-
ting zal in totaal zo’n 50.000 ki-
logram aan vuurwerk gedu-
rende deze dagen worden ver-

kocht. Ook merkte hij tussen-
door nog even fijntjes op dat hij 
met zijn prijzen één van de goed-
koopste in de regio is. Een pak-
je met echte rotjes gaat voor 89 
eurocent over de toonbank, met 
de bedoeling dat vader zich laat 
verleiden tot aanschaf van het 
zwaardere spul, hoofdzakelijk 
siervuurwerk.  Inspecteur Reck-
man toonde zich tevreden over 
alle veiligheidsmaatregelen die 
door Hermans Marina inmiddels 
zijn genomen. 
Onder andere buitenmuren van 
vijfenvijftig centimeter dik, bin-
nenmuren met een dikte van 
twaalf centimeter en overal 
sprinklerinstallaties. Heller ver-
telde nog dat 80% van de bedrij-
ven zich inmiddels houdt aan de 
nieuwe voorschriften. De overi-
ge bedrijven krijgen in eerste in-
stantie een waarschuwing waar-
na, bij niet naleving van de voor-
schriften, een dwangsom wordt 
opgelegd.

Politieke lessen op 
Technisch College
IJmuiden - Op 9 december be-
zochten René Rutte en Johan van 
Ikelen (beiden afkomstig van Vel-
sen Lokaal) Technische School 
Velsen, waar ze voor een klas met 
alleen maar jongens stonden.
In de klas werd uitgelegd hoe de 
lokale politiek werkt en hoe de 
samenstelling van de gemeen-
teraad tot stand komt. Stemmen 
mag iedereen vanaf zijn 18de, 
maar kiezen is soms lastig. Spon-
taan liet een aantal jongeren we-
ten graag te willen stemmen op 
Jan Peter Balkenende met de ge-
meenteraadsverkiezingen. Maar 
dan zouden ze hem wel snel moe-
ten helpen verhuizen, want als je 
niet in de gemeente woont, dan 
kun je ook niet in de gemeente-
raad komen. Bovendien is Balke-
nende geen kandidaat (hebben 
we vaker gehoord de laatste tijd) 
voor deze verkiezingen, en dus 
kan hij niet gekozen worden. De 
lokale afdeling van zijn partij, het 
CDA, heeft wel een plaatselijke 
lijst met kandidaten die voor Vel-
sen graag in de gemeenteraad 

komen. Ook alle andere partijen 
uit de gemeenteraad, landelijke 
partijen en lokale partijen, heb-
ben hun kieslijsten klaar voor 3 
maart aanstaande. 
In de discussie over wat de leer-
lingen belangrijk vinden in Vel-
sen voor de komende raadspe-
riode kwam naar voren dat de-
ze leerlingen niet veel behoefte 
hebben aan grote veranderingen. 
Het winkelcentrum is groot ge-
noeg en verder in Velsen is alles 
eigenlijk wel goed. Wat echt be-
langrijk is, is voetbal en natuur-
lijk Telstar. De partij die het goed 
voor heeft met de IJmuiden-
se voetbalclub kan rekenen op 
steun van het grootste deel van 
de leerlingen van het Technisch 
College. De jongens zijn zeer ge-
interesseerd in het politieke spel, 
ze kunnen niet wachten totdat zij 
aan de beurt zijn om een raads-
vergadering na te spelen. Vanaf 
januari gaat het gebeuren: scho-
lierendebatten in de raadzaal. En 
dat allemaal dankzij het John van 
Dijk Fonds.
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Speld voor vrijwilligers 
van het Rode Kruis
IJmuiden – In woon- en zorg-
centrum Breezicht werden afge-
lopen maandag vier vrijwilligers 
in het zonnetje gezet, wegens ja-
renlange trouwe inzet. Voorzitter 
Dick van der Lubbe overhandig-
de ze als dank daarvoor een oor-
konde en een speld.
Janny Verschuren begeleidde 20 
jaar lang diverse handwerkgroe-
pen, zij bezocht mensen thuis en 
zij steunde jarenlang een jonge 
blinde vrouw. Nel Nat–van So-
meren zette zich 20 jaar lang in 
voor handwerkgroepen in Bree-
zicht en de Moerberg, ook ging 
zij met de bewoners wandelen en 
winkelen. Ook Mieke Tamerius is 
20 jaar actief. Vanwege een han-
dicap belandde zij vijf jaar ge-
leden in een scootmobiel, maar 
nog steeds staat ze paraat. Zij 

kwam wat later maandagmiddag 
en staat daarom niet op de foto. 
Bep Lombaerts spant de kroon: 
zij is maar liefst 30 jaar vrijwilli-
ger voor het Rode Kruis. Ze be-
geleidde handwerkgroepen, be-
zocht mensen thuis en zette des-
tijds een soos voor senioren op 
in Driehuis. Ze reageerde ooit op 
een oproep in een weekblad en 
bezocht met twintig andere ge-
gadigden een informatiebijeen-
komst. Je wordt niet zomaar me-
dewerker: ze volgde eerst een 
cursus en daarna liep ze een 
aantal maanden stage. Terugkij-
kend zijn de jaren omgevlogen 
volgens mevrouw Lombaerts: ,,Je 
bouwt een enorme band op met 
de mensen. Het was altijd gezel-
lig en dan vliegt de tijd vanzelf.’’ 
(Carla Zwart)

IJmuiden - Vrijdag 18 decem-
ber is in Café IJmuiden aan Wil-
lem Barendszstraat 21 een ge-
zellige kerstdrankverloting, De 
prijzen zijn niet gering. Er kan 
per ronde zelfs een volle kar met 
drank worden gewonnen. Niet 
een keer, maar drie keer. Na-
tuurlijk heb je wel een stevig on-
dergrondje nodig voor je aan de 
borrel gaat, dus is er zondagmid-
dag 20 december om 15.30 een 
ouderwetse wildmiddag, met on-
der andere kippen en konijnen, 
en met niet te vergeten de kerst-
boom met enveloppen, en vlees-
bonnen van Keurslagerij John 
Groenendaal en visbonnen van 
Willie’s Vis. Deze zijn uiteraard 
nog voor de kerst of jaarwisse-
ling in te wisselen. Daarnaast 
zijn er vele andere prijzen. De 
middag wordt muzikaal verzorgd 
door dj Bas.

Kerstverloting 
Café IJmuiden

Regio - Dit jaar een primeur bij 
restaurant De Uitkijk in Bloe-
mendaal: een kerstdiner met 
open tafel voor alleenstaande 
mensen op 25 december, eerste 
kerstdag. Voor alle mensen die 
alleen thuis zijn met de kerst en 
willen genieten van een gezellige 
avond, biedt De Uitkijk de moge-
lijkheid om te reserveren aan een 
open kersttafel. Alle mensen die 
alleen zijn komen aan één tafel 
te zitten. Dat biedt de mogelijk-
heid voor een gezellig gesprekje 
en wie weet, een dansje met de 
buurman of buurvrouw. Op eer-
ste kerstdag kan er voor de open 
tafel gereserveerd worden. Deze 
dag is er een heerlijk zesgangen 
menu voor 89,50 euro per per-
soon. De muziek wordt verzorgd 
door een live band met zangers, 
de aanvang is om 18.45 uur. De 
Uitkijk biedt tevens de mogelijk-
heid om thuis te genieten van 
een heerlijk kerstthuisdiner, vers 
bereid door de eigen koks. Het 
thuisdiner is ook voor een per-
soon te bestellen. Voor meer in-
formatie www.restaurantDeUit-
kijk.nl of 023-5251162.

Kerstdiner 
alleenstaanden 
bij De Uitkijk

Kerstvakantie in winter-
wereld van SnowPlanet
Velsen-Zuid - Echte sneeuw, ro-
de neuzen, koude oren en daar-
na opwarmen in het restaurant 
met warme chocolademelk. Voor 
het echte kerstgevoel moet je in 
de winterse wereld van SnowPla-
net zijn.
SnowPlanet organiseert tal van 
activiteiten gedurende de kerst-
vakantie. Zoals bijvoorbeeld de 
Kidsdagen. De KidsDag betekent 
een geheel verzorgde dag vol 
sneeuw & fun voor kinderen van 
5 tot en met 12. Maar u kunt na-
tuurlijk ook een proefles nemen 
of gebruik maken van de voor-
delige kerstvakantieactie, het X-
mas ticket. Voor slechts 29,50 eu-
ro heeft u een uur pistetoegang 

inclusief materiaalhuur plus een 
heerlijke grillburger met friet-
jes. Een X-Mas ticket met kids-
menu is er al voor slechts 26,50 
euro. Bent u op zoek naar een 
nieuwe winteroutfit? Dan heeft 
de SnowPlanet Store de perfecte 
kerstactie. Want bij aankoop van 
een ski- of snowboardjas mag u 
een bijpassende broek uitzoeken 
voor de halve prijs. Uiteraard kan 
men tijdens de kerstdagen ge-
zellig met de hele familie genie-
ten van een nostalgisch brunch- 
of dinerbuffet. Natuurlijk houdt 
de kerstman ook rekening met 
de kinderen. Alle diners bevatten 
kindvriendelijke gerechten. Zie 
ook www.snowplanet.nl.

Sport 2000 IJmuiden 
viert eenjarig bestaan
IJmuiden - Het is alweer een 
jaar geleden dat Sport 2000 
IJmuiden aan de Lange Nieuw-
straat haar deuren opende. Een 
jaar waarin veel is gebeurd. 
De zaak is totaal verbouwd en 
het assortiment is aangepast aan 
de wensen van de klanten. En 
dit zal komende tijd nog verder 
ontwikkeld worden, want Sport 
2000 IJmuiden blijft graag up 
to date. Vanaf voorjaar 2010 zal 
meer sportmode worden gepre-
senteerd. Het verkoopteam is nu 
op volle sterkte en bestaat  mo-
menteel uit twee heren en vier 
dames. Allen hebben affiniteit 
met sport en kunnen daarom bij-
zonder goed adviseren. 

Sport 2000 IJmuiden wil heteen-
jarig bestaan graag vieren met 
haar klanten. Want de klant is 
hier altijd koning.  Vandaar dat 
er van 17 tot 20 december zeer 
aantrekkelijke aanbiedingen en 
actie’s zijn, zoals  30% korting 
op de jassen en skibroeken voor 
zowel heren, dames als kinde-
ren. Elders in deze krant staat 
de advertentie. Als klap op de 
vuurpijl kunt u tijdens Christmas 
Shopping op zondag 20 decem-
ber uw slag slaan met 25% kor-
ting op het gehele assortiment 
en snuffelen tussen de koop-
jes op de kerstmarkt. Het team 
hoopt u ook in 2010 veel in de 
zaak te zien.

Cd-presentatie 
Rarely Alive
Haarlem - Zaterdag 19 decem-
ber presenteert de poprock for-
matie Rarely Alive uit Velsen 
haar debuutalbum ‘Selling Mo-
ney’. Op de cd zijn stevige tracks 
met strakke drum- en baspartij-
en, virtuoze gitaarsolo’s te be-
luisteren. De presentatie vindt 
plaats in Het Patronaat in Haar-
lem, de Alkmaarse band Jude 
verzorgt vanaf 21.30 de support 
act, waarna om ca 22.30 uur Ra-
rely Alive alle nummers van het 
album live zal spelen. Toegang is 
gratis.

Try-sessie in WT
IJmuiden - Het Witte Thea-
ter stelt zondag 20 december 
om 17.00 uur beginnende bands 
(of reeds bestaande bands met 
nieuw repertoire) in de gele-
genheid zich aan ‘het publiek’ te 
presenteren. 
Dus heb je het idee dat het de 
hoogste tijd is, dat ‘men’ je/jul-
lie (nieuwe nummers) leert ken-

nen, dan kun je je opgeven. Dit 
kan via sessie-leider Dries Lee-
ring (telefoon 0255-533388, e-
mailadres driesleering@hotmail.
com). Houdt rekening met een 
maximale speeltijd van ongeveer 
25 minuten. Een back line is aan-
wezig. De optredende artiesten 
zullen worden vermeld op www.
wittetheater.nl.

Rabobank komt met 
unieke jongerenprijs
Velsen - Rabobank Velsen 
en omstreken komt met een 
unieke jongerenprijs, waar-
mee fikse bedragen zijn te 
winnen voor maatschappe-
lijke projecten. 

De Rabo Jongeren Ideeënprijs 
bestaat uit verschillende on-
derdelen. De klassikale prijs 
voor leerlingen van middelba-
re scholen uit Velsen kent een 
waarde van maar liefst 2.500 
euro. Daarnaast is er een indivi-
duele prijs voor leden van Rabo-
bank Velsen en omstreken in de 
leeftijd van 18 tot 25 jaar. Ook 
zij kunnen hun ambities waar-
maken met bedragen van 2.500, 
1.500 en 1.000 euro. 
Rabobank Velsen en omstre-
ken ontwikkelde als enige de-
ze jongerenprijs, als opvallen-
de tegenhanger van de senio-
renprijs en de startersprijs, van-
uit het ambitiefonds. Als coöpe-
ratie heeft Rabobank een gro-
te inbreng in de maatschap-
pij, door winst (coöperatief divi-
dend) door fondsen terug te ge-
ven aan de samenleving. Klan-
ten en organisaties kunnen zo 
hun eigen projecten voordra-
gen. Vaak is er een competitief 
element aanwezig bij het pre-
senteren van kanshebbende 

projecten. Ook voor jongeren 
zal de presentatie van hun idee 
doorslaggevend kunnen zijn.
Dinsdagmiddag presenteerde 
de Rabobank de nieuwe jonge-
renprijs aan directeuren en do-
centen van de middelbare scho-
len in Velsen. Met de jongeren-
prijs wil de Rabobank een goe-
de impuls geven aan de leef-
omgeving van jongeren, vooral 
op het gebied van sport, studie, 
onderzoek of kunst. Maar ook 
het goed omgaan met geld kan 
onderwerp van een project wor-
den. Ook de Rabobank maakt 
zich zorgen over de toenemen-
de schulden onder jongeren.
Rabobank weet de jongeren 
zelf ook goed te vinden. Voor-
al op het wereldwijde web, waar 
Rabobank zich kenbaar maakt 
via eigentijdse reclame, plat-
forms en zelfs via twitter. Daar-
naast wordt ook de dienstverle-
ning van Rabobank steeds vir-
tueler, wat jongeren zeker aan-
spreekt.
Middelbaren scholieren in Vel-
sen zullen op school horen over 
de jongerenprijs. Op www.rabo-
bank.nl/velsen is onder het kop-
je ambitiefonds meer te vinden 
over de jongerenprijs. Ideeën 
kunnen tot 1 maart 2010 wor-
den aangedragen.
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gang 7,50.
Ierse muziek van Stargazer 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 20.15 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Kerstdrankverloting Café 
IJmuiden.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Un Conte De No-
el’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 19 december

Oude-spullenmarkt voor pro-
jecten in de Derde Werled. Van 
09.30 tot 12.30 uur in hetSolida-
riteitsgebouw, Eenhoornstraat 4 
in Ijmuiden.
Kerstexpostitie op Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Da-
gelijks te bezoeken van 11.00 tot 
18.00 uur. 
Zes professionele gospelzan-
gers op het plein in Velserbroek. 
Aanvang 11.00 uur.
Verkoop kerstbomen Sherpa’s 
van scoutinggroep st. Radboud 
aan de Middenduinerweg 74 in 
Santpoort-Zuid. Van 11.00 tot 
17.00 uur.
Adventzangdag en Vesper in 
de Dorpskerk Santpoort. Aan-
vang 12.00 uur. Vesper van 19.00 
tot 19.45 uur.
Cornelis Vreeswijk middag in 
Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Toegang gratis, graag van te 
voren aanmelden. Zie ook www.
bibliotheekvelsen.nl.
Vocaal ensemble Voce di Luna 
in de Engelmunduskerk Vesen-
Zuid tussen 14.00 en 14.30 uur.
Verrassingsoptreden in Win-
kelpassage Zeewijk.
Telefoonboek biljarttoernooi 
bij Café de Griffioen, F. Naere-
boutstraat IJmuiden. Aanvang 
19.00 uur. Inleg 5,-. Inschrijven 
bij de Griffioen.
Wildavond bij IJmuider Harmo-
nie, Tolsduinerlaan 12. Aanvang 
19.30 uur.
Wildavond met als hoofdprijs 
een fiets in de Zeewegbar, Zee-
weg IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur.
Grandioze wildavond bij Ca-
fé Cuckuuksnest, Kanaalstraat 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Wildavond en kerstbingo in 
het Polderhuis Velserbroek. Aan-
vang 20.00 uur.
Kerstconcert The Voice Com-
pany in de Naaldkerk, Frans Net-
cherlaan 12 in Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.15 uur.
Stadsschouwburg Velsen: The 
Full Monty. Aanvang 20.15 uur.

Zondag 20 december
Christmas Shopping in het 
Centrum van IJmuiden. Van 
11.00 tot 17.00 uur.
Kerstexpostitie op Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Da-
gelijks te bezoeken van 11.00 tot 
18.00 uur. 
Verkoop kerstbomen Sherpa’s 
van scoutinggroep st. Radboud 
aan de Middenduinerweg 74 in 

Santpoort-Zuid. Van 12.00 tot 
17.00 uur.
IVN excursie in Bosbeek en 
Spaarnberg Santpoort-Zuid. Ver-
trek 13.00 uur vanaf restaurant 
Boschbeek, Wüstelaan 75.
Kerstconcert in de Engelmun-
duskerk in Driehuis. Van 14.00 
tot 16.00 uur.
Kerstconcert seniorenkoor Vi-
taal in de Laurentiuskerk, Fide-
lishof IJmuiden. Aanvang 14.00 
uur.
‘Stralende Jul’ door La Capel-
laccia in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk.
Wildmiddag bij Café IJmuiden. 
Aanvang 15.30 uur. Optreden dj 
Bas
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Try-sessie You Can 
Make It If You Try. Aanvang 17.00 
uur.
Wildavond in Seasons met live 
optreden van Jeff. Van 19.00 tot 
ongeveer 01.00 uur. Toegang 
gratis.
Adventviering in de RK Engel-
munduskerk Driehuis. Aanvang 
19.15 uur

Maandag 21 december

Diverse kerstactiviteiten op 
Informatieboerderij Zorgvrij. Zie 
www.spaarnwoude.nl.
Kerstexpostitie op Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Da-
gelijks te bezoeken van 11.00 tot 
18.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: ‘Os 
en Ezel’. Aanvang 14.00 uur.

Dinsdag 22 december
 

Kerstexpostitie op Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Da-
gelijks te bezoeken van 11.00 tot 
18.00 uur. 
Zaalvoetbaltoernooien en 
sport-inloop in het Polderhuis 
voor jongeren van 10 tot 17 jaar. 
Programma start om 12.00 uur 
en eindigt om 18.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Erik 
van Muiswinkel en Diedrik van 
Vleuten. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 23 december

Kerst-miniconcert van de Kla-
vierschippers in Winkelpassage 
Zeewijk IJmuiden.
Kerstexpostitie op Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Da-
gelijks te bezoeken van 11.00 tot 
18.00 uur. 
Voetbalclinic Telstar in het TATA 
Steel Stadion in Velsen-Zuid.
Kidsday op SnowPlanet, Spaarn-
woude. Van 11.00 tot 16.00 uur 
voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. 
Kosten 52,50. Een hele dag 
sneeuw en fun.
Kerstzangavond in de Petra-
kerk, Merwedestraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang gra-
tis.
Stadsschouwburg Velsen: Erik 

Donderdag 17 december

Kerstexpostitie op Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Da-
gelijks te bezoeken van 11.00 
tot 18.00 uur. 
Stadsschouwburg Vel-
sen: Het Nationale Toneel met 
‘Equus’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Prodktiehuis Bra-
bant speelt ‘Halfgeleiders’. Aan-
vang 20.30 uur.
Kerstverloting bij BC Velsen in 
de kantine van de Zeewijkhal. 
Aanvang 21.00 uur.
Christmas school party in 
Seasons, Kennemerlaan IJmui-
den. Vanaf 22.00 uur. Toegang 
gratis vanaf 16 jaar (recht op 
toegang onder voorbehoud.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: Gotcha! Allstars, 
extra show. 21.00 uur. Toegang 
17,50. Café: Nathalie mattheau 
en Les Hommes Perdus. 22.30 
uur. Toegang gratis. Kleine zaal: 
LOS! met dj Paullie en C ft. Ol-
ly. 24.00-04.00 uur. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar. Studenten gratis.

Vrijdag 18 december
Kerstexpostitie op Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Da-
gelijks te bezoeken van 11.00 tot 
18.00 uur. 
Circus Herman Renz staat tot 
en met 3 januari aan de Veer-
plas in Haarlem.
Verkoop kerstbomen Sherpa’s 
van scoutinggroep st. Radboud 
aan de Middenduinerweg 74 in 
Santpoort-Zuid. Van 19.00 tot 
21.30 uur.
Wildavond bij Café ‘t Centrum, 
Kennemerlaan IJmuiden.
Kerstconcert Corus Symfo-
nisch Blaasorkest in de Lau-
rentiuskerk, Fidelishof IJmui-
den. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang 4,50.
Wildavond in Café ‘t Centrum, 
Kennemerlaan IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Kerstklaverjassen bij Café 
De Wildeman Hoofdstraat 142 
in Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur.
Kerstviering Ichthus Lyceum in 
de gymzaal van de school, Wolff 
en Dekenlaan 1. Aanvang 20.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
The Full Monty. Aanvang 20.15 
uur.
Kerstconcert Decibel in de 
Engelmunduskerk in Velsen-
Zuid. Aanvang 20.15 uur. Toe-

van Muiswinkel en Diedrik van 
Vleuten. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Un Conte De No-
el’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 24 december

Kersttoernooi in tenniscentrum 
Velserbroek tot en met 30 de-
cember.
Kerstexpostitie op Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Da-
gelijks te bezoeken van 11.00 tot 
18.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: Erik 
van Muiswinkel en Diedrik van 
Vleuten. Aanvang 17.00 uur.
Kerstavond in Café IJmuiden. 
Jill, Yanni en de gezelligheids 
dj’s. Aanvang 20.00 uur.
Christmas school party in Sea-
sons, Kennemerlaan IJmuiden. 
Vanaf 22.00 uur. Toegang gratis 
vanaf 16 jaar (recht op toegang 
onder voorbehoud.
Kerstnachtdienst in de Bapa-
tisten Gemeente IJmuiden, Eem-
straat 28-30. Aanvang 22.00 uur.
Kerstsamenzang in kerstnacht 
op het Dorpsplein in Santpoort-
Noord. Aanvang 24.00 uur.

Wat is
er te 
doen

Opbrengst 
Nationale 
Oogcollecte
IJmuiden - Inwoners van IJmui-
den hebben royaal gedoneerd 
aan de Nationale Oogcollec-
te. In de week van 30 novem-
ber 2009 tot 5 december 2009 
haalden de collectanten in totaal 
189,56 euro op. De opbrengst 
van de Nationale Oogcollecte is 
bestemd voor wetenschappe-
lijk onderzoek naar oogaandoe-
ningen en mogelijke behandel-
methoden. De Nationale Oog-
collecte is een initiatief van Ver-
eniging Bartiméus Sonneheerdt 
en Stichting Oogfonds Neder-
land. Kijk voor meer informatie 
op www. oogcollecte.nl. Heeft u 
de collectant gemist? U kunt als-
nog blinden, slechtzienden en 
mensen met een oogaandoening 
helpen via bankrekeningnum-
mer 37.83.43.386 t.n.v. Nationa-
le Oogcollecte te Doorn. Men is 
nog hard op zoek naar mensen 
die in 2010 willen helpen. De col-
lecte vindt dan landelijk plaats in 
de week van 29 november. 

Miezemuizen in Pieter 
Vermeulen Museum
Driehuis - Zondagmiddag was 
het dan eindelijk zover. Na en-
kele weken van intensieve voor-
bereiding ging, onder grote be-
langstelling waarbij ook wethou-
der Baerveldt aanwezig was, de 
nieuwe tentoonstelling Mieze-
muizen officieel van start. Na de 
openingstoespraak van voorzitter 
Willem Veenendaal en aanslui-
tend een spannend poppenkast-
verhaal konden de kinderen en 
hun ouders de nieuwe tentoon-
stelling gaan bewonderen. Joep 
de Merel, Miep de Muis en Bep 
de Hommel vormen de hoofdrol-
spelers binnen het decor van de 
tentoonstelling. Via deze dieren 
kunnen de kinderen kennisma-
ken maken met beestjes die zij 
regelmatig tegenkomen in huis, 
in de tuin en natuurlijk buiten op 
straat. Binnen de tentoonstelling 
zijn veel interactieve elementen 
opgenomen, zodat ze spelender-
wijs met de dieren in aanraking 
komen. Tijdens de opening kon-

den de kinderen zich als muis la-
ten schminken, maar ze konden 
ook kiezen voor ballonnen die in 
alle vormen in elkaar werden ge-
draaid. Voor de ouders van jon-
ge kinderen is er een stadswijzer 
om themagewijs met de kinde-
ren de tentoonstelling te bekij-
ken. Voor de oudere kinderen is 
er een speurtocht uitgezet. Voor 
scholen wordt er een lespro-
gramma samengesteld om tij-
dens de les in de klas te gebrui-
ken. De openingstijden zijn op 
woensdag-, vrijdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Tijdens de schoolvakantie is het 
museum geopend van dinsdag-
middag tot vrijdagmiddag en te-
vens op zondagmiddag. De ten-
toonstelling is geopend tot en 
met 28 februari en is te vinden in 
Driehuis aan de Driehuizerkerk-
weg 34D. Meer informatie via te-
lefoonnummer 0255-536726 of 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl. (Joop Waijenberg)
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Velserbroek - Voor tieners tus-
sen de 10 en 17 jaar in Velser-
broek is er in de kerstvakantie op 
dinsdag 22 december volop ge-
legenheid om te zaalvoetballen, 
zaalhockeyen en voetvolleyen in 
sporthal het Polderhuis. De or-
ganisatie hiervan is zoals gebrui-
kelijk in handen van Buurtsport 
Velsen in samenwerking met het 
ambulant jongerenwerk. De toe-
gang is gratis. Voor de zaalvoet-
baltoernooien wordt aanmelding 
vooraf aanbevolen om zeker te 
zijn van een plaats. Meer weten? 
Bel 06-11883720.

Voetbal en 
sportinloop

Driehuis - Het Ichthus Lyceum 
viert Kerstmis. Dit jaar op 18 de-
cember in de gymzaal van de 
school, aan de Wolff en Deken-
laan 1. Ook dit jaar zal de vie-
ring bestaan uit het voorlezen 
van verschillende korte verha-
len, afgewisseld door de zang-
kunsten van het traditionele 
Ichthus Lyceum kerstkoor. Het 
kerstkoor, onder leiding van Dolf 
Schelvis en Sjoerd Jansen, be-
staat voor een deel uit leerlingen 
die volgend schooljaar de musi-
cal West Side Story uitvoeren. Dit 
jaar is het thema van de kerst-
viering Talent en hierover zullen 
ook teksten worden voorgelezen. 
Verder zal ook Kenia aan bod ko-
men, wat dit jaar het goede doel 
is van vele acties op het Ichthus 
Lyceum. Zo zullen er verschil-
lende Afrikaanse liederen ge-
zongen worden. De kerstviering 
is een onderdeel van de ‘Kenia 
Actie’, hiervoor zal de opbrengst 
van de kaartverkoop en derge-
lijke naar de stichting Edukans 
gaan. Waarmee het Ichthus Ly-
ceum dit jaar weer samenwerkt 
om projecten daar op te starten 
en verschillende al bestaande 
projecten te kunnen verbeteren. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom op school op vrijdag 18 
december om 20.00 uur.

Kerst op
het Ichthus

Egbert Mulder schrijft over MS
‘De dagelijkse dingen, 
maar dan met MS’
IJmuiden - ,,Wel grappig,’’ 
zegt Egbert Mulder, over het 
uitkomen van zijn boekje over 
zijn leven met MS, Multi-
ple Sclerose. Die relativeren-
de toon is ook terug te vinden 
in dit boekwerkje. Realisti-
sche verhalen, over zijn werk, 
wat MS voor hem betekent 
en over hoe je leven verloopt 
met deze ziekte. Mulder weet 
te relativeren en daardoor zijn 
de verhalen goed leesbaar, 
met hier en daar een kwink-
slag. 

Op het moment dat Egbert Mul-
der op 39-jarige leeftijd ver-
neemt dat hij MS heeft, is hij in 
de eerste plaats opgelucht. Blij 
omdat ‘het beestje een naam 
kreeg’, maar ook omdat alle ziek-
teverschijnselen niet veroorzaakt 
worden door stress of overver-
moeidheid. 
Mulder was een financiële work-
aholic bij een Amerikaans bedrijf. 
Zelfs met MS weet hij zich nog 
op te werken tot algemeen di-
recteur. Maar al gauw is de koek 
op en moet hij zijn arbeidzame 
leven inruilen voor een leven als 
WAO-er. Eindelijk krijgt hij tijd 
voor revalidatie. Nu is zijn leven 
strak gepland. Want dan functi-
oneert hij het best. Maar het le-

ven zit nog vol valkuilen. Hoge 
temperaturen, grote afstanden, 
gebrekkige hulpmiddelen; een 
MS patiënt kent elke dag zijn 
hindernissen. Leuke dingen zijn 
bridge, schaken, fysiotherapie 
en zwemmen. Er is dus genoeg 
te doen. Maar een simpel lijkend 
klusje als tuinmeubelen afspui-
ten of een afstand van 30 meter 
naar een auto overbruggen zijn 
heel lastig. Gelukkig bezit Egbert 
Mulder een gezond gevoel voor 
humor, dat hij dagelijks inzet en 
waarmee de dagelijkse dingen, 
beheersbaar blijven.
Over zijn leven schrijft hij ver-
halen voor de MS patiëntenver-
eniging in Haarlem en omstre-
ken. Die krijgen zoveel bijval dat 
hij de verhalen uiteindelijk bun-
delt en opstuurt naar uitgever 
boekscout.nl Die is enthousiast 
en onlangs werd het boekje ‘De 
dagelijkse dingen, maar dan met 
MS’ van zijn hand uitgegeven.
Het boekje met verhalen is zeer 
leesbaar en verduidelijkt hoe het 
is te leven met MS. Niet alleen 
voor MS patiënten, maar ook 
mensen om hen heen is het een 
leuk en informatief boekje. Het 
boekje kost 14,95 euro en is te 
koop bij www.boekscout.nl of bij 
Brederode Boeken in Santpoort-
Noord. (Karin Dekkers)

Coöperatiefonds maakt 
schooljudo mogelijk
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken heeft vanuit het Co-
operatiefonds subsidie beschik-
baar gesteld om gedurende 12 
weken twee basisscholen in de 
gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude te bedienen met 
het programma Schooljudo.nl. 
Het Coöperatiefonds stimuleert 
maatschappelijke activiteiten in 
het werkgebied van Rabobank 
Velsen en Omstreken. Op deze 
manier werkt de Rabobank sa-
men met sociale partners aan 
een betere maatschappij.
Ruben Houkes, bronzenme-
daillist van de Olympische Spe-
len 2008, is ambassadeur van 
Schooljudo.nl. Afgelopen maan-
dag showde hij zijn Olympische 
medaille aan de deelnemende 
kinderen van de 
St. Franciscusschool in Haarlem-
merliede. Dit gebeurde in het bij-
zijn van Franca van Winkel, di-
rectievoorzitter Rabobank Vel-

sen en Omstreken, en de heer 
Witteman, Wethouder Onderwijs 
gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude.
Begin november zijn de scholen 
St. Franciscus en St. Jozef ge-
start met het project Schooljudo.
nl. Zes weken lang krijgen kin-
deren uit groep 3 en 4 met ech-
te judomatten en –pakken de 
basisbeginselen van judo aan-
geleerd. Per les wordt er aan de 
hand van een vastomlijnd lestra-
ject gewerkt aan zowel sociale 
als sportieve doelstellingen. De 
lessen worden verzorgd door de 
regionale judoclub Kenamju.
Heeft u een project dat in aan-
merking komt voor het Coöpera-
tiefonds? Kijk dan voor het aan-
vraagformulier op www.rabo-
bank.nl/velsen of stuur een mail 
naar communicatie@velsen.ra-
bobank.nl. Bellen kan natuur-
lijk ook op telefoonnummer 023-
5133715.

Onderzoek naar 
‘verbonden partijen’
Velsen - De rekenkamercom-
missie van de gemeente Velsen 
heeft opdracht gegeven tot een 
extern onderzoek naar verbon-
den partijen. Dit zijn vennoot-
schappen, gemeenschappelijke 
regelingen, stichtingen en pu-
bliek-private samenwerkings-
constructies die een deel van 
het gemeentelijk beleid uitvoe-
ren. 
De gemeente blijft verantwoor-
delijk voor het realiseren van 
de beoogde doelstellingen  en 
de Raad blijft verantwoordelijk 
voor de kaderstellende en con-
trolerende taak. Het  onderwerp 

stond al langer op de groslijst 
van te onderzoeken onderwer-
pen. De focus van het onderzoek 
ligt op de kaderstelling door de 
raad en de controle die daarop 
volgt. Hieraan gerelateerd wordt 
ook aandacht besteed aan de 
sturingsrelatie tussen college en 
verbonden partijen. 
Op basis van de bevindingen 
in Velsen verwacht de rekenka-
mercommissie  aanbevelingen 
te doen hoe de raad beter zicht 
kan krijgen op de realisatie van 
doelen door verbonden partij-
en en de mogelijkheden die hij 
hiertoe heeft.

Republiekdag Ichthus 
Regio - Stilletjes staren twintig 
leerlingen van het Ichthus Lyce-
um vanaf de Nieuwebrug in Am-
sterdam in de richting van het 
Centraal Station. Na het gloed-
volle verhaal van hun docent zijn 
hun gedachten bij Elsje Chris-
tiaens die in 1662 op 18-jarige 
leeftijd vanwege moord veroor-
deeld werd tot wurging en op 
het galgenveld aan de overkant 
van het IJ werd opgehangen en 
door Rembrandt werd vereeu-
wigd. De herrie van de bouwput 
van de Noord-Zuidlijn wordt nau-
welijks gehoord, want de leerlin-
gen wanen zich plots midden in 
de Gouden Eeuw als Amsterdam 
het centrum van de wereld is. Het 
eindexamenthema voor geschie-
denis komt voor de leerlingen ge-
lijk helemaal tot leven.
Op de Nieuwebrug begon voor de 
leerlingen met geschiedenis van 
5 Havo en 6 VWO de stadswan-
deling die samen met een bezoek 
aan het Amsterdam Historisch 
Museum en het Paleis op de Dam 
deel uitmaakte van de Republiek-
dag. Het werd een dag vol ver-
halen, beelden en opdrachten 
die het eindexamenthema voor 
de leerlingen tastbaar maakte en 

bovendien keken ze terug op een 
ongelooflijke leuke dag. Precies 
wat de sectie geschiedenis voor 
ogen had, want bij het eindexa-
menthema Dynamiek en stagna-
tie in de Republiek leent Amster-
dam zich als geen ander om deze 
stof levendig te maken en zo de 
leerlingen beter te kunnen voor-
bereiden op hun examen.
Naast de afwisselende stadswan-
deling vormde het bezoek aan 
het Paleis op de Dam een an-
der hoogtepunt van de dag. Het 
voormalige stadhuis uit de Gou-
den Eeuw is sinds kort weer open 
voor publiek en tijdens de rond-
leiding kwam juist die spanning 
tussen de oude en nieuwe func-
tie van het gebouw goed naar vo-
ren. Als symbool van de kracht 
en welvaart van de Gouden Eeuw 
kon het huidige Paleis natuur-
lijk niet ontbreken op deze dag. 
Daarnaast stonden de leerlingen 
in het Amsterdam Historisch Mu-
seum oog in oog met topstukken 
uit die tijd en analyseerden ze aan 
de hand van opdrachten de schil-
derijen. Op de terugreis naar het 
21ste eeuwse Driehuis kon te-
vreden teruggekeken worden op 
een leerzame historische dag.

IJmuidenaar 
aangehouden
IJmuiden - Surveillerende 
agenten zagen zaterdagnacht 
rond 01.45 uur dat een man 
op de deur van een café aan 
de Kennemerlaan in IJmuiden 
stond te slaan. Toen ze er naar 
toe liepen zagen ze een man 
naar buiten komen. Ze zagen 
ook dat hij de andere man een 
aantal klappen gaf en een aan-
tal knietjes. De agenten heb-
ben de verdachte, een 29-jarige 
IJmuidenaar, direct aangehou-
den. Het slachtoffer, een 21-jari-
ge man uit Velsen-Zuid, is bij de 
vechtpartij gewond geraakt. De 
verdachte is meegenomen naar 
het bureau en ingesloten. Tegen 
hem wordt proces-verbaal op-
gemaakt.
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Kinderen peuterspeelzaal en 
dagverblijf bij elkaar op visite
Peuterspeelzalen - Maandag 17 
november zijn acht kinderen van 
peuterspeelzaal t’Piraatje lopend 
naar kinderdagverblijf de Blau-
we Zeester gegaan. Tegelijker-
tijd gingen van de Blauwe Zee-
ster vijf kinderen per bolderkar 
naar peuterspeelzaal t’Piraatje. 
Dit ging eigenlijk heel gemakke-
lijk, want de peuterspeelzaal en 
het dagverblijf liggen eigenlijk 
heel dicht bij elkaar! 
De kinderen zijn van 10.00 uur 
tot 11.00 uur bij elkaar op be-
zoek geweest. Het was een zeer 
geslaagde ochtend. Er werd 
eerst wat gegeten en gedronken, 
en daarna konden de kinderen 
heerlijk spelen. De kinderen die 
op hun eigen speelzaal/dagver-
blijf bleven, vonden het ontzet-
tend leuk om visite te krijgen. De 
kinderen die op visite waren ke-
ken hun ogen uit. Voor de leid-
sters van skon kinderopvang en 
de peuterleidsters van Stichting 
Welzijn Velsen was het uiteraard 

ook erg leuk om eens te zien hoe 
het er bij de ander aan toe gaat. 
Vrijdag 21 november was er weer 
een uitwisselingsochtend en de-
ze was zeker net zo gezellig als 
de eerste uitwisseling. Wij zullen 
vast wel meer van deze uitwis-
selingsdagen organiseren, want 
het was een groot succes! Door 

het samenwerkingsproject ‘Klaar 
om te wenden’ (gesubsidieerd 
vanuit het Rijk) weten Stichting 
Welzijn Velsen (SWV) en skon 
kinderopvang elkaar steeds be-
ter te vinden, om voor de kinde-
ren in Velsen een passende voor-
schoolse voorziening te creëren.

De Dwarsligger - Tiener- en 
Jongerenwerk Branding organi-
seert speciaal voor meiden tus-
sen de 11 en 13 jaar (groep 8, 
en brugklassers) Girls Talk. Girls 
Talk is een meidengroep waar ie-
dere vrijdagmiddag van 16.00 tot 
17.30 uur leuke dingen gedaan 
kunnen worden zoals: sieraden 
maken, koken, spelletjes, make-
up, modeshow, en nog veel meer 
meidendingen! Eigen ideeën zijn 
ook van harte welkom. Kosten: 
1,50 euro per keer. Meer weten? 
Bel 0255-512725.

Meidengroep

De Dwarsligger - Op woensdag 
23 december aanstaande gaat 
jongerencentrum Branding naar 
het Kikibad. Vertrek om 11.00 
uur vanaf de Dwarsligger en om 
18.00 uur gaan we weer terug. 
Kosten: 15,00 euro per persoon. 
Meer info? Bel 0255-512725.

Zwemmen
in het Tikibad

De Dwarsligger - In het nieu-
we seizoen kunt u weer snuffe-
len tussen tweedehands spulle-
tjes of uw oude spullen verko-
pen (3,50 euro per tafel). Voor 
het huren van een tafel kunt u 
vanaf maandag 4 januari van-
af 9.00 uur via 0255-522782. Om 
te snuffelen bent u welkom op 
zaterdag 9 januari van 09.00 tot 
12.30 uur. Entree is gratis.

Rommelmarkt

De Dwarsligger - In de win-
termaanden lekker wandelen 
en je conditie op peil houden. 
Vertrek iedere maandagmiddag 
om 13.00 uur vanuit de Dwars-
ligger. De wandeling duurt on-
geveer 3 uur inclusief een kof-
fiepauze. Deelname is gratis.

Wandeling

De Veste: Zondag 3 januari om 
15.00 tot 17.00 uur. • De Spil: 
Maandag 4 januari van 16.00 tot 
18.00 uur. De Brulboei: Dinsdag 
5 januari van 19.30 tot 21.30 uur. 
• De Mel – Woensdag 6 janua-
ri vanaf 19.00 uur. • De Dwars-
ligger – Zondag 10 januari van 
17.00 tot 19.00 uur.

Nieuwjaars-
recepties in 
buurthuizen

De Dwarsligger - Mooi Mo-
zaïeken. Mozaïek is een kunst-
vorm waarbij afbeeldingen via 
gekleurde steentjes worden ver-
werkt in een voorwerp. Voorbeel-
den zijn een spiegel, fotolijst-
je, onderzetter, (sieraden) kap-
stokje etc. Het 1e voorwerp is de 
1e les aanwezig. Daarna kunt u 
zelf kiezen waar u creatief mee 
bezig wilt zijn! Kosten: 35 eu-
ro (excl. Materiaal) voor 10 les-
sen op dinsdagavond van 19.15 
tot 21.45 uur. Meer weten? Bel 
0255-512725.

Mozaïeken

De Brulboei – Voor alle kinde-
ren van 4 t/m 12 jaar is er een 
Nieuwjaarsreceptie met een leu-
ke film. Kom allemaal, de toe-
gang is gratis! De receptie is op 
woensdagmiddag 6 januari van 
14.00 tot 16.00 uur. Voor ieder 
kind is er natuurlijk een hapje 
en een drankje! Meer weten? Bel 
0255-510652.

Receptie
voor kinderen

De Mel - Onder aanvoering 
van de heer Jan Mellies zal een 
werkgroep een feestelijke dag 
voorbereiden op 5 mei van het 
komende jaar. Gezien het feit dat 
Nederland 65 jaar geleden be-
vrijd is, vond de werkgroep dat 
voldoende aanleiding om deze 
dag, net als 5 jaar geleden, op 
bijzondere wijze luister bij te zet-
ten. Er zullen activiteiten op ver-
schillende plaatsen in de wijk 
zijn. Momenteel worden fond-
sen en sponsors benaderd om 
deze dag financieel mogelijk te 
maken. Mensen die ideeën heb-
ben of een bijdrage aan deze 
dag willen leveren kunnen con-
tact zoeken met de heer Mellies 
of met Jos Bisschop van buurt-
centrum De Mel.

2010: 65 jaar 
Bevrijding

De Mel - Op maandag- en vrij-
dagavond wordt er vanaf 19.00 
uur gebiljart in het buurtcen-
trum. Af en toe wordt er com-
petitie gespeeld met een groep 
uit Hindeloopen. Nieuwe spe-
lers zijn van harte welkom op 
één of beide avonden vanaf 
19.00 uur. Van de opbrengst 
van de contributie, 1,50 euro 
per keer, worden de biljartta-
fels onderhouden.

Biljarten

De Veste – buurthuis de Ves-
te in het Polderhuis organi-
seert voor de 1e keer een kien-
avond voor de bewoners uit 
Velserbroek. Op verzoek van 
een aantal bewoners uit Vel-
serbroek zal deze avond geor-
ganiseerd worden door vrijwil-
ligers van de Veste. Er worden 
vier kienrondes gespeeld en er 
zijn mooie prijzen te winnen. 
Aanvang 19.30 uur. Meer we-
ten? Bel 023-5388830.

Kienavond

De Dwarsligger - Talen Cur-
sus: Curso Spaans, Español Spa-
nish  Engels English Inglés. Ne-
derlands Dutch Neerlandés? 
Meer weten? Bel 0255-512725 
en vraag naar Michelle.

Talenknobbel?

Inloopspreekuur bij 
MamaMia in Velserbroek
MamaMia - Elke dinsdagoch-
tend kunt u bij MamaMia te-
recht met al uw vragen rond-
om opvoeding en opgroeien 
van uw kinderen in de leeftijd 
van 0 tot en met 4 jaar. 

Van 9.15 uur tot 10.15 uur is er 
een wijkverpleegkundige van het 
consultatiebureau Velserbroek 
aanwezig tijdens de inloop/op-
vang (koffie)ochtend in de grote 
zaal van het Polderhuis. U hoeft 
vooraf geen afspraak te maken 
en er is een aparte ruimte be-
schikbaar om in alle rust uw vra-
gen te stellen en/of een gesprek 
te hebben met de wijkverpleeg-
kundige. 

Het inloopspreekuur is een sa-

menwerkingsverband tussen 
Ouder- en kindcentrum Mama-
Mia en jeugdzorg Kennemer-
land. Er wordt elke maand een 
bepaald thema uitgelicht. Over 
dit thema is extra foldermateri-
aal en er zijn boeken uit de bi-
bliotheek.

De thema’s voor de eerste maan-
den van 2010 zijn:

• Januari: Zindelijkheid
• Februari:  Leren Praten
• Maart: Slapen
• April: Zelfvertrouwen
• Mei: Vakantie

Meer weten over MamaMia? 
Loop eens binnen in het Polder-
rhuis of bel 023-<NUMMER>

De Veste - Buurthuis De Ves-
te in Velserbroek is de nieuwe 
participant van het Zondagmid
dagpodium(ZoMiPo). Voortaan 
kunnen er bij het buurthuis ook 
kaarten gekocht worden voor de 
voorstellingen in andere centra. 
De eerstvolgende voorstelling is 
10 januari in de Dwarsligger met 
duo heer Halewijn.

Veste verkoopt 
ZoMiPo-kaarten
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Rijschool ABC bestaat vijf jaar
Gratis proeflessen 
IJmuiden - Bij elk jubile-
um hoort een cadeautje. Rij-
school ABC viert deze maand 
haar vijfjarig bestaan en geeft 
daarom woensdag 30 de-
cember gratis proeflessen 
weg aan mensen van 18 jaar 
en ouder. Geen gek cadeau-
tje, want op deze manier kun 
je op een leuke manier ken-
nis maken met deze bijzonde-
re Bovag autorijschool.

Rijschool ABC behaalde dit jaar 
in oktober en november een 
nieuw record aantal geslaagden: 
bijna 77 procent van de cursis-
ten slaagde in een keer. En dat 
na gemiddeld 30 lessen. Ook 
het slagingspercentage voor het 
theorie examen, is hoog. Edwin 
geeft de theorielessen zelf in 
Haarlem. Bovendien was het sla-
gingspercentage van de tussen-
tijdse toetsen 100 procent. Wie 
deze toets haalt, hoeft tijdens 
zijn rij-examen geen bijzonde-
re verrichtingen uit te voeren. En 
dat scheelt een hoop stress.
Edwin Bakker startte vijf jaar ge-
leden met Rijschool ABC met 
één auto. Inmiddels rijden er vier 
auto’s voor Rijschool ABC. In-
structrices Tjitra, Maud en Fran-
cis (zie foto) hebben jarenlang 
ervaring en beschikken over het-
zelfde enthousiasme voor lesge-

ven als Edwin. Alle vier de in-
structeurs hebben dezelfde filo-
sofie: een rijles moet leerzaam, 
maar ook prettig zijn. En naast 
alle verkeersinzichtelijke lessen 
is een stukje relativerende hu-
mor aanwezig.
Bij Rijschool ABC werkt de per-
soonlijke aanpak heel goed. Tij-
dens de proefles wordt bepaald 
welk lespakket het meest ge-
schikt is. ,,Je kunt binnen tien 
minuten al zien of iemand talent 
heeft om dingen snel te leren,’’ 
zegt Edwin. Dankzij de pretti-
ge sfeer in de auto, zijn er tij-
dens het rijden weinig spannin-
gen. Rijschool ABC heeft een 
bijzondere aanpak voor mensen 
met (faal)angst. Dus ook mensen 
met snelwegvrees of tunnelangst 
kunnen hier prettig naar het rij-
bewijs toewerken. Veiligheid en 
verkeersinzicht staan bovenaan 
bij Rijschool ABC, de cursisten 
wordt een stuk meer inzicht ge-
geven. ,,Het gaat niet alleen om 
het rijbewijs halen, maar ook om 
in alle jaren daarna veilig te rij-
den,’’ is de mening van de in-
structeurs.
Aanmelden voor de gratis proef-
les kan via 06-46230776. Wie op 
30 december een pakket bestelt, 
krijgt er nog een extra gratis rij-
les bij. Zie ook www.rijschool-
abc.nl.

Wildavond in Seasons 
met live optreden Jeff
IJmuiden – Zondag 20 decem-
ber is de jaarlijkse wildavond van 
Seasons met twee keer een live 
optreden van Jeff. Het is inmid-
dels traditie, dat er live muziek is 
tijdens de Hollandse wildavond 
in Seasons. Ieder jaar weer is dat 
één groot feest. Wat gaat er al-
lemaal gebeuren? Uiteraard veel 
Amsterdamse en Nederlandse 
meezingers, lekkere bitterballen, 
worst en heel veel mooie prijzen 
met een surprise als hoofdprijs. 
Er zullen meerdere prijzenron-
des zijn, per ronde kunnen loot-
jes gekocht worden voor 0,50 
euro per stuk. 
Jeff is al jaren als zanger bezig, 
maar kreeg landelijke bekend-
heid met zijn ode aan het muzi-
kale talent uit Volendam: ‘Als een 
paling boven water’. Het nummer 
werd een regelrechte hit in de 
cafés in Nederland en vakantie-
landen. Daarnaast dankt Jeff na-
tuurlijk zijn bekendheid aan de 
Volendamse kermis. Wil je dus 

een super gezellige avond heb-
ben, dan ben je zondag 20 de-
cember, traditiegetrouw de zon-
dag voor Kerst, van harte wel-
kom in Seasons. De wildavond is 
van 19.00 tot ongeveer 1.00 uur 
en de entree is helemaal gratis.  
Meer info op www.seasonsca-
fe.nl.

Christmas 
Schoolparty
in Seasons
IJmuiden – Om in 2009 nog twee 
keer te knallen, voordat iedereen 
en Seasons aan een bargezel-
lig nieuw jaar beginnen, is er op 
donderdag 17 december en don-
derdag 24 december een groots 
scholierenfeest in Seasons, of-
tewel de kersteditie: The Christ-
mas School Party’s. Deze kerst-
edities hebben als thema Après 
Ski met heel veel sneeuw en 
op woensdag 24 december Flü-
gel. Op de feesten van deze win-
ter kan men weer volop fees-
ten, dansen en sjansen. Op bei-
de edities zal vanaf 22.00 uur de 
ski-jay je de lekkerste après ski-
hits, club, Nederlandstalig, R&B, 
dance-classics en andere muziek 
om bij uit je dak te gaan om de 
oren skiën. Deze eerste winter-
editie zal uiteraard pas stoppen 
als de zon heel langzaam door 
de vallende sneeuw gaat schij-
nen. De toegang van dit scho-
lierenfeest is gratis. Uiteraard is 
de toegang voor iedereen vanaf 
16 jaar (recht op toegang onder 
voorbehoud).

Feestdagen 
etalagespel
IJmuiden - Winkeliersvereni-
ging Stadscentrum IJmuiden or-
ganiseert weer een leuke, fees-
telijke actie in de toch wat dure 
decembermaand, het Feestda-
gen Etalagespel. Dit is een leuke 
speurtocht naar ‘letters’ die zijn  
verborgen in de etalages van de 
winkels in het winkelcentrum 
van IJmuiden. Elk lid van de win-
keliersvereniging krijgt een spe-
ciale kaart in de etalage. Bij de 
53 leden van de winkeliersver-
eniging staan 12 van deze kaar-
ten met een grote letter vermeld. 
Verzamel de letters en als je goed 
puzzelt, komt daar een ‘feestelijk 
antwoord’ uit. Wie wil weten om 
welke winkels het gaat, kan dit 
vinden op  www.stadscentru-
mijmuiden.nl. De deelnemende 
winkeliers zijn ook te herkennen 
aan de sticker op de winkel. De 
oplossing kan via het contactfor-
mulier op de website worden in-
gestuurd. Daarmee maakt men 
kans op een van de twee  culi-
naire waardebonnen, beschik-
baar gesteld door Grand Café La 
Belle en Grieks restaurant Rho-
dos. Inzendingen sturen kan tot 
24 december.

Glasgraveeractie bij DA
IJmuiden - Heeft u ook telkens 
weer moeite het juiste cadeau te 
vinden? Dan heeft uw parfume-
rie/drogisterij DA Drogisterij nu 
de perfecte actie. Want op don-
derdag 24 december zorgen zij 
voor een persoonlijk tintje aan 
een heerlijke geur. Uniek in Ne-
derland. Een hele dag zal er een 
promotrice en een glasgraveur 
aanwezig zijn bij Drogisterij Par-
fumerie Jongejan, Zeewijkplein 
in IJmuiden om een persoonlij-
ke boodschap te graveren in een 
uitgekozen parfum van Kylie Mi-
noque, Kae Moss, Celine Dion, 
Adidas, Esprit, Miss Sixty, Halle 
Berry of David Beckham.
Bloemig, fruitig, mysterieus, sen-
sueel of kruidig; er is voor elk 

wat wils. Voor de dames zijn er 
de heerlijke geuren van Adidas, 
Esprit, Miss Sixty, Celine Dion, 
David Beckham for Woman, Ky-
lie Minoque, Kate Moss en Hal-
le Berry. Voor de mannen Adidas, 
David Beckham en Esprit.
Iedereen is van harte welkom op 
deze unieke graveerdag op don-
derdag 24 december in de dro-
gisterij. Op deze dag is er van 
11.00 tot 17.00 uur een promo-
trice aanwezig die adviseert bij 
het zoeken naar een passende 
geur voor uzelf of om cadeau te 
geven. Na aankoop van de geur 
kan er gratis een persoonlijke 
tekst of een naam op de flacon 
worden gegraveerd door de aan-
wezig glasgraveur.

Ludieke actie bij Van 
Keulen Men’s Fashion
IJmuiden - Elke dag staat er een aanbieding van de dag in de eta-
lage, die dan wordt aangeboden voor bijvoorbeeld een appeltaart of 
een zak oliebollen. Dus kom dagelijks kijken wat de aanbieding van 
de dag is. Vrijdag een trui van Hugo Boss voor een appeltaart. Deze 
ludieke aktie loopt tot 31 december.

Rebellies in Kruiten
IJmuiden - Zaterdag 19 de-
cember treedt Rebellies un-
plugged op in Grand Café 
Kruiten aan de Kruitenstraat 
3 in de haven van IJmuiden. 

Vanaf 21.00 uur kan er in dit 
fonkelnieuwe, stijlvolle café ge-
noten worden van het aanste-
kelijke repertoire van Rebellies, 
dat doorgaans door de speakers 
knalt, maar nu op een gemoe-
delijke wijze gepresenteerd zal 
worden. 
Voor dit unplugged optreden is 
de enigszins onstuimige drum-
mer Piet Mooij getemd tot een 
tamme trommelaar met een mi-
nimalistisch drumstel, zal bassist 
Bas van Geldorp een toontje la-
ger moeten spelen en is gitarist 
Marco Otter slechts aangewe-
zen op het niets verhullende ge-

luid van zijn akoestische gitaar. 
Dit alles wordt dan weer over-
stemd door de nachtegaal van 
de band, Peter de Haas, die naar 
verwachting alle registers open 
zal gooien om de harten van de 
liefhebbers sneller te doen klop-
pen.
Het repertoire van Rebellies be-
staat uit covers uit de verre & re-
cente historie. Tijdens optredens 
passeren nummers van onder 
andere CCR, Golden Earring, ZZ 
Top en vele anderen. Ook ou-
de rock & roll classics van The 
Beatles, Rolling Stones & Chuck 
Berry zullen de revue passeren 
en zelfs een klein soul-achtig 
uitstapje wordt niet geschuwd. 
Voor dit unplugged optreden 
zijn de arrangementen van di-
verse nummers op een verras-
sende wijze aangepast.

Winkeldievegge 
Haarlem - Personeel van een 
warenhuis aan de Rivieradreef 
betrapte vorige week vrijdag-
middag een 56-jarige vrouw uit 
Haarlem op diefstal van artike-
len uit de winkel. De verdachte 
is aangehouden. Ze is overge-
dragen aan de politie en mee-
genomen naar het bureau. Daar 
bekende ze de diefstal. Zij kreeg 
een proces-verbaal.
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Vellesan College
presenteert ‘Veel’
IJmuiden - Vanaf 14 decem-
ber ploft  ‘Veel’ op de mat bij ou-
ders, docenten, basisscholen en 
relaties van het Vellesan Colle-
ge. ‘Veel’ is het nieuwe magazine 
van het Vellesan College.
Het magazine wordt gemaakt  
om ouders, toeleverende basis-
scholen en relaties van het Vel-
lesan College een blik te gun-
nen op wat er allemaal gebeurt 
op school. En dat is ‘Veel’ meer 
dan alleen maar lessen draaien 
en proefwerken geven. Het eer-
ste nummer van ‘Veel’ wordt ver-
spreid onder relaties van het Vel-
lesan College en heeft een opla-
ge van 2500 stuks.  
‘Veel’ wil informeren over alles 
wat er op het Vellesan College 
gebeurt. In het eerste nummer 
van ‘Veel’ is onder andere aan-
dacht voor de start van de Dans-
klas in het nieuwe schooljaar, 
september 2010. Leerlingen van 
de Dansklas zullen naast hun 
lesrooster met gewone vakken  
les krijgen in allerlei vormen van 
dans. Zodat ze uiteindelijk kun-
nen doorstromen naar een dans-
opleiding in het MBO of HBO.
Ook is in het magazine een inter-

view met Frank Ensel te vinden. 
Hij is  docent natuur- en schei-
kunde en de eigenaar van een 
judoschool. Een bijzondere com-
binatie. In het interview vertelt 
Frank  over zijn lessen in het beta 
lab en de overlap die er is tussen 
voor de klas staan en een groep 
jonge judoka’s de fijne kneepjes 
van het judo bijbrengen. 
In ‘Veel’ ook een fotografische 
terugblik op de jubileumfeesten 
rond het 25 jarig bestaan van de 
school. En er is aandacht voor 
Nicolie Martens, brugklasleer-
ling en keeperstalent. Zij ver-
telt over voetbal, keepen en haar 
lessen in de sportklas. Daarnaast 
geven brugklassers in een artikel 
hun indrukken van hun eerste 
weken op de middelbare school. 
Dit en nog veel meer is te vinden 
in het eerste nummer. 
‘Veel’ wordt uitgebracht als een 
magazine van 16 pagina’s met 
veel foto’s in een kleurrijke op-
maak. 
Het magazine zal vier maal per 
jaar verschijnen. Het volgende 
nummer komt eind februari uit. 
Dit schooljaar zal ook nog een 
nummer in  juni verschijnen. 

‘Postzegels zijn mijn 
lust en mijn leven’
IJmuiden – Lang voordat het 
verhogen van de pensioenge-
rechtigde leeftijd een discus-
siepunt werd, besloot mevrouw 
Voskamp al zich daar niets van 
aan te trekken. Onlangs vierde ze 
haar 80ste verjaardag en ze staat 
nog met veel plezier elke middag 
in haar eigen winkel: Postze-
gelhandel IJmuiden aan de Van 
Leeuwenstraat 27a. Ze maakte 
van haar hobby haar werk en ze 
heeft een vaste klantenkring die 
haar op handen draagt.
,,Tot mijn vijftigste had ik het druk 
met het huishouden, mijn vier 
kinderen en deed ik veel vrijwilli-
gerswerk’’, vertelt mevrouw Vos-
kamp. ,,Toen besloot ik: nu ga ik 
iets voor mezelf doen. Ik kreeg 
de kans om van mijn hobby mijn 
werk te maken. De lol er in, de 
omgang met de mensen, het is 
mijn lust en mijn leven.’’ Het is 
een komen en gaan in het klei-
ne, gezellige winkeltje. Veel klan-
ten hebben een abonnement en 
mevrouw Voskamp weet precies 
wat ze nodig hebben voor hun 
verzameling. Frans komt elke 

veertien dagen op de fiets van-
uit Haarlem, hij spaart onder an-
dere postzegels uit Aruba. Er ligt 
altijd een partij op hem te wach-
ten en hij blijft vaak een kop thee 
drinken. ,,Mevrouw Voskamp 
verdient een groot compliment’’, 
laat een ander weten. ,,Ze houdt 
heel nauwkeurig de administra-
tie bij, vaak weet ze nog beter 
dan ikzelf welke postzegels ik al 
heb en welke ik nog nodig heb.’’ 
Als er een foto gemaakt wordt, 
wil Mevrouw Voskamp graag bij 
de wand met postzegelalbums 
staan.
,,Dat is mijn trots, die importeer 
ik zelf vanuit Duitsland, ze zijn 
op onderwerp gerangschikt’’, 
vertelt ze. Even later komt er een 
man binnen met de vraag of er 
ook insteekalbums voor munten 
worden verkocht. Na een beves-
tigend antwoord vertelt hij: ,,Ik 
heb nu meer tijd voor mijn hob-
by, ik ga mijn verzameling op or-
de brengen.’’ Mevrouw Voskamp 
knikt tevreden: ,,Dat is goed. Het 
is belangrijk om met iets leuks 
bezig te zijn.’’ (Carla Zwart) 

Senioren én junioren 
succesvol bij Ter Horst
IJmuiden - Afgelopen zaterdag-
avond deed het danspaar Ton 
Jonkman met Wilma Overeem 
van danscentrum ter Horst mee 
aan Christmas Challenge Trophy, 
een landelijke NADB wedstrijd,  
in Dalfsen. 
Net als de vorige wedstrijd dans-
ten zij bij de senioren 1 C klas-
se en dit deden zij weer zeer ver-
dienstelijk. Een internationaal 
panel van juryleden beoordeel-
den de dansparen en plaatsten 
Ton en Wilma uiteindelijk op de 
vierde plaats.
Een goed resultaat voor dit paar 
en alweer de 9 e week op rij dat 
leerlingen van danscentrum ter 
Horst met een prijs naar huis 
gaan. Op de zondag was er een 
Krivada wedstrijd voor junio-
ren in Purmerend. Hieraan deed 
mee het paar Michael de Boer 
met Iris Jongejan. Hun allereer-
ste wedstrijd bij de derde jaars-
leerlingen.  En wat voor een. Ze 
dansten de kerststerren van de 

hemel. Bij de prijsuitreiking ble-
ken zij geen zesde, geen vijfde, 
geen vierde, geen derde, geen 
tweede, maar kampioen te zijn 
geworden. Hier waren zij verle-
gen mee en aangenaam verrast. 
Voor hun eerste wedstrijd dus 
een perfect resultaat.

Stormvogels 
wint
IJmuiden - Het altijd onvoor-
spelbare duel tegen Vitesse 22 
uit Castricum werd ditmaal een 
duidelijke en verdiende overwin-
ning voor de mannen van Pa-
trick van der Fits. Een 3-1 rust-
stand zou zeker niet geflatteerd 
zijn geweest en dan is het licht-
jes uitgedrukt. De ruststand was 
slechts 1-0 door een doelpunt 
van  Mike Dam. Stormvogels 
startten welvarend en continu-
eerde de opgaande speelwijze en 
bewees wederom een brede se-
lectie te hebben waarin jeugdige 
senioren zich steeds meer mani-
festeren. In combinatie met  wat 
oudere spelers en begeleid door 
een uitstekende staf moet deze 
groep tot meer in staat zijn. Het 
vele hemelwater de laatste da-
gen gevallen maakte het speel-
veld er niet beter op maar ge-
speeld kon er worden. Voor het 
toch matig aanwezige publiek 
was het enerzijds fris en ander-
zijds was de  de laag schijnende 
zon de reden dat een zonnebril 
niet overbodig zou zijn geweest. 
Het spel van de vogels was zeker 
voor de rust het aanzien waard 
maar de vele kansen werden 
niet benut. Staander en lat wa-
ren een drietal malen een sta in 
de weg en enkele kopballen gin-
gen rakelings over.  Stormvogels 
wist pas in de 35 minuut te sco-
ren door een doelpunt van Mike 
Dam om vlak daarna de bal te  
lang aan de voet te houden en 
het scoren hem werd belet door 
doelman Koekkoek. De gasthe-
ren mochten niet klagen toen 
ook een scoringskans van de be-
zoekers door Stormvogels goalie 
Jan Ziere onschadelijk werd ge-
maakt. De matige ruststand van 
1-0 gaven de bezoekers nog 
hoop voor de tweede helft on-
danks de vogels de betere ploeg 
waren. Na de thee kwam Vitesse 
beter in haar spel maar overtui-
gend was het ook niet. Aan bei-
de kanten werden enkele wissels 
toegepast om de bankzitters ook 
wat speelminuten te geven. In de 
72 minuut was het Ron Nolles 
die met een schitterende lob de 
overwinning veilig stelde. Mark 
Tol werd voor de tweede maal 
als Man of the match uitgeroe-
pen. De uitslagen van de ande-
re wedstrijden waren verrassend 
en met een overwinning op SVW 
27 zondag 18 december in Heer-
hugowaard, kan de koppositie 
op de ranglijst wederom worden 
ingenomen. 

Huiselijk
geweld
IJmuiden - De politie heeft 
maandag een 54-jarige man 
aangehouden op verdenking van 
mishandeling van zijn partner. 
Hij heeft haar geschopt en ge-
slagen in het bijzijn van de doch-
ter van de vrouw. De 62-jarige 
vrouw raakte gewond aan haar 
benen, nek en borstkas. De man 
is aangehouden.

Nieuw bij Korf Catering
IJmuiden – Fijnproevers weten 
het al langer: voor een smakelijk 
kerstmenu moet je bij Korf Cate-
ring & partyservices zijn. 
Zij kennen in die periode geen 
stress, veroorzaakt door de ve-
le boodschappen en uren in de 
keuken staan. Ze vertrouwen 
volledig op Jan Korf en zijn me-
dewerkers, omdat ze weten dat 
het dan goed komt met de kerst-
maaltijd en zij kunnen genieten 
van de kerstdagen. Mensen kun-
nen een keuze maken uit de ve-
le voor- en nagerechten en die 
toevoegen aan hun eigen menu. 
Zij kunnen ook de hele maaltijd 
laten verzorgen. Er zijn veel mo-
gelijkheden en alles is bespreek-
baar. Zo is er een overheerlijke 
vleessalade en een prima vissa-
lade, een combinatie van beide is 
ook mogelijk. Nieuw dit jaar is de 
vegetarische salade. Die bestaat 
uit Waldorf, kartoffel en pasta-
salade en is opgemaakt met di-
verse kaassoorten, gevulde ei-

tjes en tomaatjes, feta, olijven en 
nog veel meer. Bijzonder smake-
lijk zijn ook de koude vlees- en 
visbuffetten en de koude bitter-
garnituren. Er zijn koude voorge-
rechten, soepen en nagerechten. 
Nieuw zijn tevens het warme en 
koude buffet met een feestelijk 
nagerecht. Het warme bestaat 
uit Lasagne en warm gebraad 
in een heerlijke saus, prachtig 
opgemaakt met allerlei garnitu-
ren. Het koude buffet bevat on-
der andere verse huzarensala-
de, zalmsalade en kip kerriesa-
lade. Dan is er nog een speciaal 
kerstbuffet vanaf 20 personen. 
En alles met toewijding en vak-
manschap gemaakt, het kan zo 
op tafel. Borden, bestek en scha-
len kunnen er desgewenst tegen 
statiegeld bijgeleverd worden, 
dit scheelt weer afwas. Het me-
nu en bestelformulier kan opge-
haald worden aan de Kennemer-
laan 88, dit is ook te vinden via 
www.korfcatering.nl
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Velsen-Zuid – Om het sinter-
klaas snoepgoed te verwerken 
waren veertien spelers van Full 
Speed afdeling: klootschieten 
bereid om gezond te bewegen. 
Hier voor is de Beeckestijn route 
uitermate geschikt en het weer 
werkte ook goed mee. Er is re-
delijk goed gegooid, beneden de 
negentig is er sprake van enige 
vooruitgang. Team 3 met Nico, 
Elly, Willem en Randy werd eer-
ste met 65 schoten en 125 me-
ter. Team 2 met Dirk, Bianca en 
Harm werd tweede met 72 scho-
ten en 19 meter. Team 1 met Lina, 
Bertus, Jan St. en Astrid werden 
derde met 81 schoten en 59 me-
ter. Team 4 met, Bertie, Ton en In-
grid werden vierde met 87 scho-
ten 40 meter. Komende zaterdag 
is er weer PK gooien. Daarna is 
op zaterdag 26 december, twee-
de kerstdag, geen klootschieten. 
Zaterdag 2 januari zal er wel ge-
gooid worden. In januari zal er 
een ledenvergadering  worden 
gehouden om het een en ander 
te bespreken. Voor info bel Ni-
co Prins via 0255–518648 of bel 
Dirk via 0255–515602 of kijk op   
www.svfullspeed.nl.

Klootschiet-
journaal

Wildavond 
IJmuider
Harmonie
Velsen-Zuid - Zaterdag 19 de-
cember vindt er de jaarlijkse gro-
te wildavond plaats bij muziek-
vereniging IJmuider Harmonie. 
Ook dit jaar zijn er weer ve-
le mooie prijzen te winnen in 
de kienrondes. En natuurlijk zal 
de grote loterij ook dit jaar niet 
ontbreken, die met zijn overvol-
le prijzentafel altijd vele geluk-
kig prijswinnaars oplevert. Het 
kerstensemble zal de avond mu-
zikaal aanvullen met mooie en 
bekende kerstmuziek. Al met al 
de juiste ingrediënten voor een 
fantastische wildavond. De zaal 
gaat om 19.00 uur open. De aan-
vang van de wildavond is 19.30 
uur. Het gebouw van de IJmuider 
Harmonie ligt aan de Tolsduiner-
laan 12 (naast het vernieuwde 
Telstar stadion). Er is voldoende 
parkeergelegenheid en het ge-
bouw is rolstoel vriendelijk. Ie-
dereen is van harte uitgenodigd. 

‘t Mosterdzaadje
Wereldmuziek van 
Stargazer en Kerst 
Santpoort-Noord - Ierse een 
ook andere wereldmuziek van 
Stargazer is op vrijdag 18 de-
cember om 20.15 uur in ’t Mos-
terdzaadje te beluisteren. Deze 
jonge groep van vier muzikanten 
bewijzen dat akoestische muziek 
juist in hun repertoire het uitste-
kend doet.
 Stargazer bestaat uit Janos Kool-
en- mandoline en gitaar , Anne-
ke Eijkelboom – violen, Stijn van 
Beek - Ierse fluit en Kaspar Laval 
– Bouzouki
De muziek van Stargazer voert 
je naar een andere planeet en 
krijgt de lucht  alle kleuren van 
de regenboog. In hun program-
ma worden elementen uit mu-
ziektradities van verschillende 
delen van de wereld bij elkaar 
gebracht in eigenzinnige arran-
gementen en eigen composities.
Kerstsfeer in ’t Mosterdzaadje op 
zondag 20 december om 15.00 
uur met het vier stemmig vocaal 

ensemble ‘La Cappellaccia’ en 
de luitist David van Ooijen. 
Christien van ’t Hof, Stepha-
nie Gericke, Pieter de Goede en 
Gerard Smits hebben de mooi-
ste kerstliederen bij elkaar ge-
bracht uit verschillende landen 
in verschillende talen. Een keuze 
maken uit de enorme hoeveel-
heid aan beschikbare literatuur 
valt niet mee. Kies je voor de be-
kende melodieën die ieder jaar 
door duizenden zanggroepen in 
de wereld worden gezongen, en 
die iedereen herkent en mee kan 
zingen? Of juist voor minder be-
kend werk, dat wel erg mooi is 
en de moeite van het beluisteren 
zeker waard? ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord, 
telefoon 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 

Activiteiten op Zorgvrij 
tijdens kerstvakantie
Velsen-Zuid - In de kerstva-
kantie kunnen kinderen kaar-
sen maken op Informatieboerde-
rij Zorgvrij in Spaarnwoude. Van 
klei en beukennoothulzen wordt 
een kandelaar gemaakt. Voor in 
deze kandelaar mogen kinde-
ren zelf een kaars rollen van bij-
enwas. Deze activiteit kost 4 eu-
ro en is van maandag 21 decem-
ber tot en met donderdag 31 de-
cember (niet op eerste kerstdag 
en in het weekend) tussen 13.00 
uur en 16.00 uur.
Om deze donkere dagen nog 
vrolijker te maken kan er ook al-
leen een kaars van gekleurde 
bijenwas worden gemaakt. Dit 
kan op alle dagen van de vakan-
tie (niet op eerste kerstdag en 
nieuwjaarsdag) tussen 13.00 uur 
en 16.00 uur en kost 1,50 euro.
In de boerderij is een interes-
sante tentoonstelling over dag-

roofvogels en ook de aquarel-
lenexpositie van ‘Nat in Nat’ is 
nog te zien. Het is ook leuk om 
even door de stallen te lopen en 
de lammetjes te bewonderen. Ie-
dere middag rond 16.30 uur wor-
den de koeien gemolken door 
de boeren en zij beantwoorden 
graag vragen.
Het pannenkoekenrestaurant 
‘Onder de Platanen” heeft in de 
kerstvakantie een speciaal ar-
rangement voor kinderen. Het 
winterfeestmenu voor 5,25 euro.
De boerderij is in de kerstvakan-
tie alle dagen open van 9.00 uur 
tot 17.00 uur. Op eerste kerstdag 
en nieuwjaarsdag is de boerde-
rij gesloten.
Informatieboerderij Zorgvrij ligt 
aan de Genieweg 50 in Velsen 
Zuid (recreatiegebied Spaarn-
woude), telefoon 023-5202828. 
Zie ook www.spaarnwoude.nl.

Nieuwe kerstconcert 
van The Voice Company
Santpoort-Noord - Op dit mo-
ment is het dubbelkoor van The 
Voice Company druk bezig met 
het instuderen van een bijzon-
der programma. Het kreeg de ti-
tel ‘Winterfeest’ mee en behan-
delt alle winterfeesten van Sint 
Maarten tot Driekoningen.
Het resultaat is te horen op za-
terdagavond 19 december in de 
Naaldkerk aan de Frans Net-
scherlaan 12 in Santpoort-
Noord.
Iedereen wordt uitgenodigd om 
dit concert tegen een mooie kor-
ting te komen beluisteren.
Het enthousiaste koor van diri-
gent Robert Bakker zal op een 
speciale manier aandacht be-
steden aan de winterfeesten Sint 
Maarten, Sint Nicolaas, Kerst-
feest, het Feest van de Onnoze-
le Kinderen, Nieuwjaar en Drie-
koningen. Heeft u wel eens een 
Fries Sint Maarten-lied gehoord? 
En hoe klinkt eigenlijk één van 
de eerste Sinterklaasliederen. 
Het stamt uit de 13e eeuw en is 
Gregoriaans.  En natuurlijk wordt 
er uitgebreid aandacht besteed 
aan het aanstaande kerstfeest.
Over alle feesten zijn interessan-
te weetjes verzameld die meest-

al onbekend zijn. De concert-
ruimte is mooi en heel geschikt 
voor een flink koor. Dat is er dan 
ook, want alleen tijdens dit con-
cert zal The Voice Company als 
dubbelkoor kunnen worden be-
luisterd.
Voor deze speciale gelegenheid 
is een solist uitgenodigd, de Ber-
lijnse artiest Torsten Riemann.
Hij komt solonummers zingen, 
begeleidt zichzelf aan de piano, 
op de gitaar of op zijn accorde-
on. Maar hij zingt ook liederen 
samen met het koor.
Kortom, het wordt een feestelijke 
avond die zeer de moeite van het 
bezoeken waard is.
Het concert begint om 20.15 uur, 
er is geen pauze en het einde 
wordt tussen 21.30 en 21.45 uur 
verwacht.
De normale toegangsprijs is 10 
euro, maar het koor geeft een 
feestkorting van maar liefst 50%. 
Voor iedereen wordt de prijs dan 
slechts 5 euro.
Vooraf kaarten bestellen is niet 
nodig. Er zijn genoeg kortings-
kaarten die vanaf een half uur 
voorafgaand aan het concert bij 
de ingang kunnen worden opge-
haald. 

Haan schenkt boom 
aan Bijna Thuis Huis
Santpoort-Noord - Vrijwilligster 
Elly Lammers ging van de week 
weer op pad voor een mooie 
kerstboom Ieder jaar wordt het 
Bijna Thuis Huis in de kerstsfeer 
gebracht. Het Bijna Thuis Huis 
wil zeggen ‘het moet er net zo 
zijn als thuis’. 
In het Bijna Thuis Huis komen 
mensen die in hun laatste le-

vensfase zijn. Voor hen en hun 
familie is het juist zo belangrijk 
om een fijne warme sfeer om 
zich heen te hebben. Net als vo-
rig jaar was Tuincentrum Haan 
wederom bereid een kerstboom 
te schenken aan het Bijna Thuis 
Huis. Vrijwilligsters van het Bijna 
Thuis Huis zullen de boom met 
veel plezier gaan optuigen.

Snelheids-
controles
Velsen-Zuid - Politiemensen 
hebben vorige week vrijdag-
avond een snelheidscontrole ge-
houden op de Amsterdamseweg. 
Hierbij zijn tussen 20.00 en 21.45 
uur 269 voertuigen gecontro-
leerd. Hiervan reden er dertien 
sneller dan de toegestane 80 ki-
lometer per uur. De hoogst ge-
meten snelheid was 116 kilome-
ter per uur. Alle betrokken be-
stuurders krijgen hun bekeuring 
thuisgestuurd.

Regio - Personeel van een wa-
renhuis aan de Rivieradreef in 
Haarlem betrapte vorige week 
vrijdagmiddag een 44-jarige 
vrouw uit Santpoort-Noord op 
een poging tot diefstal van arti-
kelen uit de winkel. De verdachte 

is aangehouden en bleek in een 
andere winkel kleding te hebben 
gestolen. Ze is overgedragen aan 
de politie en meegenomen naar 
het bureau. Daar bekende ze de 
diefstal. Tegen de vrouw is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Winkeldievegge 
aangehouden
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Van Zuid-Afrika zeggen ze dat 
het de wereld in één land is. Nou, 
ik vind het net Nederland! Ik ver-
baas me over alle overeenkom-
sten met ons eigen landje. Nu is 
dat natuurlijk niet zo gek als je 
naar de geschiedenis kijkt, maar 
toch is het vreemd zo aan de an-
dere kant van de evenaar. Ze rij-
den hier dan wel links, maar ver-
der is het verkeer niet heel erg 
anders. De eerste drie kwartier 
van onze trip hebben we zelfs 
in de file gestaan! Verder rijden 
ze hier ook graag te hard en als 
je daar niet aan mee wilt doen, 
dan word je te pas en te on-
pas ingehaald. Dat is wel een ri-
tueel op zich: als blijkt dat de-
gene die achter jou rijdt harder 
gaat, dan wordt er van je ver-
wacht dat je tijdelijk half op de 
vluchtstrook gaat rijden. Vervol-
gens wordt je ingehaald en wordt 
er netjes ‘dankjewel’ gezegd mid-
dels de alarmlichten. Het land-
schap heeft ook veel overeen-
komsten. Als we het platte land 
in rijden lijkt het net of we in een 
vallei vol volkstuintjes zijn beland. 
Allemaal hutjes met een stukje 
land waar groente op verbouwd 
wordt. Het is natuurlijk wel een 
groot verschil dat in deze hutjes 
daadwerkelijk mensen wonen. 
Ook de taal geeft niet het idee 
dat je heel ver weg zit. Het Zuid-
Afrikaans lijkt veel op Neder-
lands en als ze langzaam spre-
ken is het goed te volgen. Dan 
de supermarkt. In elk stadje heb-
ben ze wel een Spar. Deze is niet 
anders dan in Nederland, alleen 
hebben ze hier iets andere mer-
ken en wordt vlees en vis anders 
ingepakt en in hele grote stukken 
verkocht. Daarnaast loopt er heel 
veel personeel rond en worden 
wij af en toe wat vreemd aange-
keken, omdat we als twee van de 
weinig blanken door deze win-
kel struinen. Dat brengt me bij 
mijn grootste verbazing: het ver-
schil tussen blank en gekleurd. In 
Nederland leren we allemaal dat 
de apartheid is afgeschaft en dat 
iedereen gelijkwaardig behan-
deld wordt. In Zuid-Afrika aange-
komen merkte ik meteen dat dat 
niet helemaal opgaat. Het land zit 
in een vicieuze cirkel en het zal 
heel lang duren voordat ze daar 
uit gaat komen. De positieve dis-
criminatie die hier en daar wordt 
toegepast om gekleurden ook in 
de top te krijgen, weegt nauwe-
lijks op tegen het feit dat zij nog 
steeds voor mindere lonen wer-
ken en minder geschoold zijn.

Marlieke is in Zuid-Afrika 
om vrijwilligerswerk te doen. 
Je kunt haar steunen door 
een bijdrage te storten op 
12.17.74.228 t.n.v. Be More te 
Nijmegen o.v.v. M.  Bruntink. 
Haar weblog vind je op www. 
marliekebruntink.be-more.nl

Versnelde aanleg spits-
stroken A9 van start
Regio - Verkeersminister Ca-
miel Eurlings heeft maandag het 
startsein gegeven voor de ver-
snelde aanleg van spitsstroken 
op de A9 tussen Holendrecht en 
Diemen. De vluchtstroken in bei-
de richtingen maken daar plaats 
voor deze wegverbreding. Het 
werk duurt tot juli volgend jaar.
Rijkswaterstaat (RWS) pakt voor 
mei 2011 dertig fileknelpun-
ten versneld aan. Tien daarvan 
worden nog voor die tijd opge-
leverd. Het gaat om uitbreiding 
van snelwegen met één rijstrook 
of met een spitsstrook. Volgens 
ondernemend Nederland is die 
extra wegcapaciteit welkom. 
Voorzitter Bernard Wientjes van 
VNO-NCW en Elco Brinkman 
van Bouwend Nederland onthul-
den ook samen met de bewinds-

man en RWS-baas Bert Keijts 
het bouwbord langs de A9. Het 
werk gebeurt volgens Eurlings 
juist nu, omdat het in crisistijd 
wat rustiger op de weg is. Niet-
temin zullen automobilisten flink 
veel overlast ondervinden van de 
werkzaamheden. Via tv-spotjes 
en Twitter, en daarnaast krante-
nadvertenties en radiocommer-
cials, zullen weggebruikers geïn-
formeerd worden over de werk-
zaamheden, zodat ze kunnen 
kiezen voor een andere route of 
voor alternatieven voor files.
Zo kunnen zij vanuit huis werken. 
Volgens een onderzoek van Mo-
tivaction in opdracht van Rijks-
waterstaat blijkt dat twee van 
de drie werkende Nederlanders 
thuiswerken een geschikt mid-
del vinden om files te vermijden.

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

Sinds de oprichting in 2005 ben 
ik betrokken als (steun) fractie-
lid bij de LGV.  Mede omdat ik 
verpleegkundige ben ligt mijn 
bijzondere belangstelling bij 
zorg en welzijn. Actueel is vanaf 
2006 de invoering van de WMO. 
WMO gelden zijn van het rijk af-
komstig en moeten  voorname-
lijk besteed worden aan voorzie-
ningen voor hulpbehoevenden. 
In de begroting van 2010 staat 
te lezen dat het college voor-
stander is van een brede uit-
leg van de WMO doelstellingen 
en dat door het rijk beschikbaar 
gestelde gelden voor de uitvoe-
ring van de WMO niet geoor-
merkt zijn en daardoor vrij be-
steedbaar.
Het college vraagt vervolgens bij 
de behandeling van de begro-
ting voor 2010 toestemming om 
260.000 euro aan WMO gelden 
te besteden aan onder andere 
combinatiefuncties. 
Dit is een functionaris die werk-
zaam is bij scholen, sportvereni-
gingen en culturele instellingen; 
mooie functie hoor, maar zou 
het niet beter zijn om van deze 
gelden wat extra’s te doen voor 
hulpbehoevenden; mensen die 
aanspraak maken op WMO gel-
den leven meestal van een uit-
kering en hebben weinig te be-
steden. 
Of kijken in hoeverre we de 
mantelzorg (zorg voor chro-
nisch zieken, gehandicapten en 
hulpbehoevenden door naas-
ten) op kunnen waarderen? Ik 
zou graag zien dat de gemeente 
een op maat samengesteld pak-

ket aan ondersteuning aanbiedt 
aan mantelzorgers, een pakket 
met financiële en materiële on-
dersteuning, informatie en ad-
vies en de mogelijkheid om ge-
bruik te maken van respijtzorg. 
Dit is zorg aan een zorgbehoe-
vende, met als doel om diens 
mantelzorger(s) te ontlasten en 
vrijaf te geven. 
Ook ben ik voorstander van het 
realiseren van een ouderenbe-
leid in Velsen. Het is toch enigs-
zins vreemd te noemen dat er 
momenteel wel wordt gespro-
ken over het opstellen van een 
dierenwelzijnsbeleid, terwijl het 
college en een meerderheid van 
de raad niet het nut van het op-
stellen van een ouderenbeleid 
inziet… Misschien moeten ze 
in dat kader het hazenpad maar 
eens kiezen; de LGV zal de koe 
bij de horens vatten!

Alma Tol

Kerst in Velserbroek
Velserbroek - Op zaterdag 19 
december treft u Winkelcen-
trum Velserbroek in kerststem-
ming aan.
Vanaf 11.00 uur swingt u en zingt 
u mee met de opzwepende klan-

ken van zes professionele gospel 
zangers op het plein.
Ook 19 december bent u van 
harte welkom om uw kerstbood-
schappen in Velserbroek te ko-
men te doen. 

IVN excursie in Bos-
beek en Spaarnberg
Santpoort-Zuid - Zondag 20 
december organiseert het IVN 
Zuid-Kennemerland een sfeer-
volle Kerst- en wintergroen-
wandeling door Boschbeek en 
Spaarnberg in Santpoort. Een ex-
cursie in het teken van de don-
kere dagen. Rondom de vraag: 
wat vieren we nu eigenlijk met 
Kerst? De natuurgidsen van het 
IVN nemen de wandelaars mee 
op zoek naar de inheemse win-
tergroene bomen met een link 
naar zowel de Germaanse als de 
christelijke achtergrond van het 
kerstfeest. Daarbij zal de kerst-
boom niet ontbreken.

De excursie voert door het oude 
binnenduinlandschap van Sant-
poort over het voormalige land-
goed Spaarnberg en Boschbeek. 
Tegenwoordig is dit het Burge-
meester Rijkenspark; een mooi 
eikenbos met veel beukenlanen 

en talrijk aan bosvogels. Ver-
der vertelt de excursie over de 
hier liggende oude strandwal: 
de Molenduinen, de voormali-
ge strandvlakte en de vele ble-
kerijen die hier vroeger waren en 
over de historie van Spaarnberg 
en Boschbeek. Ook aan de tast-
bare geschiedenis van het land-
schap wordt tijdens de excursie 
aandacht besteed; van de 16de 
eeuwse blekerijen tot aan het 
hedendaagse Burgemeester Rij-
kenspark.
Vertrek om 13.00 uur vanaf res-
taurant Boschbeek (speciaal 
voor deze gelegenheid voorzien 
van een winterterras), Wüstelaan 
75, Santpoort-Zuid. Duur: 2 uur. 
Deelname is gratis. Aanmel-
den vooraf is niet nodig. Honden 
kunnen niet mee.
Meer informatie bij Eric van Ba-
kel, 023 – 5393507 of kijk op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Goedgemutste postbode
Driehuis - Deze postbode in Driehuis is bepaald geen grijze post-
duif. ,,Zelden maak je er zo eentje mee,’’ zegt fotografe Toosje We-
vers. ,,Ze is altijd goedgemutst, nooit chagrijnig. Ook nu de tempe-
ratuur zelfs overdag onder nul blijft houdt ze dat vol. Een kerstman 
voorop de fiets en een kerstbontmuts tegen de koude oren en daar 
gaat ze! Fietspomp achterop, maar dat zal los staan van de koude 
en de kerst.’’

Marlieke 
in 

Afrika

Marlieke 
in 

Afrika
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Botenbuurt al tien jaar 
onder de kerstboom
Velserbroek - In de Botenbuurt is bij de Botter, Tjalk en Boltjalk een 
leuke kersttraditie ontstaan. Alweer voor het tiende jaar hebben de 
buren samen buiten de kerstlichtjes aangestoken. Lekker even bij-
praten, onder het genot van een glaasje glühwein of warme choco-
lademelk, met buren die je nu wat minder ziet dan zomers. Inez en 
Daphne zorgen elk jaar enthousiast voor de voorbereidingen.

Mooiste kerstboom
van Velserbroek
Velserbroek - In de kantine van 
VSV staat sinds deze week een 
mooie 4 meter hoge Nordman 
te stralen. Deze boom is versierd 
met 50 rode kerstballen met daar 
op de teamfoto’s van VSV.
Er hangt een foto in van de Gup-
pen (de jongste spelers van VSV 
), maar ook de zaterdag vetera-
nen hangen er in. Er is aan het 
begin van het seizoen van ieder 
team een foto gemaakt, 
deze zijn gebruikt als kerstver-
siering. Je ziet tegenwoordig in 
grote kerstbomen wensen han-
gen. De Kerstwens van alle spe-
lers van VSV is dat er nu einde-
lijk een uitspraak komt van de 
gemeente in zake de verhuizing 
van VSV naar de Grote Buiten-
dijk. Bijna alle spelers van VSV 
trainen twee keer in de week.
De velden van VSV hebben daar 
erg onder te leiden. Vooral op 
zaterdag heeft VSV nog steeds 
te maken met een tekort aan 
kleedkamers en aan wedstrijd-
velden. De kerstboom in de kan-

tine van VSV symboliseert de 
Kerstwens van alle spelende le-
den van VSV. 

Schaakclub Santpoort
1 en 4 koploper
Velserbroek - SC Santpoort uit 
Velserbroek die afgelopen sei-
zoen op één na alle wedstrij-
den had gewonnen, gaat ook dit 
seizoen door met winnen, tegen 
hekkensluiter De Eenhoorn 3 uit 
Hoorn werd het 5,5-2,5 in het 
voordeel van Santpoort. IM Piet 
Peelen, Ilias van der Lende, Peter 
de Roode en Wim Eveleens wis-
ten allemaal te winnen, Rob Lat-
houwers, Martijn de Roode en 
Wim Laurens Gravemaker speel-
den remise.
Het jeugdige Santpoort 4 moest 
tegen de Uil 5, of wel de aanstor-

mende jeugd tegen de gevestig-
de orde, Dave Looijer, Maurits 
van Rees, Bastiaan Esses, Sjoe-
rd Haver, Robin Anne Gravema-
ker en Roelof Strikker wisten al-
lemaal te winnen, Mick Mulder 
speelde remise. 
Een belangrijke datum voor de 
schakers om te noteren is het 
Kerstoernooi op 22 december in 
het Polderhuis te Velserbroek en 
het Ichthus Chesstournement in 
Driehuis volgend jaar op 9, 10 en 
11 april.
Voor meer informatie www.
schaakclubsantpoort.nl.

D5 van RKVV Velsen 
beleeft avondje Telstar
Velsen-Zuid - Vrijdagavond 11 
december mocht D5 van RKVV 
Velsen op uitnodiging van Telstar 
in het kader van de Witte Wel-
pen actie een thuiswedstrijd  be-
zoeken.
Nadat de ploeg zich had verza-
meld bij de hoofdingang van het 
Telstar stadion (foto), namen ze 
plaats op de oost tribune. Het 
was aardig koud maar gelukkig 
kwamen de Witte Leeuwen op 
voorsprong en konden de jon-
ge fans zich behoorlijk warm jui-
chen. Helaas werd het voor de 
rust nog 1-1. Maar de rust bracht 
ze warmte, maar vooral chips, 

in de pauze. In de tweede helft 
werd het moeilijk voor Telstar. De 
D5 heeft nog geprobeerd door 
hard te juichen en aan te moedi-
gen Telstar te helpen maar, me-
de door een rode kaart, viel toch 
het doek en werd het 1-3. 

‘Ook wij verliezen wel eens een 
wedstrijd, maar door goed te 
trainen en de juiste inzet komt 
winst van zelf wel weer’, weten 
de RKVV-ers nu al. En ondanks 
de nederlaag en de kou hebben 
ze een prima avond gehad waar-
voor hartelijke dank aan de Wit-
te Leeuwen.

Mother of Pearls
Rock om naar te kijken
Santpoort-Noord - Zondag 22 
december om 17.00 uur treedt de 
band Mother of Pearls op in café 
De Halve Maan. 
2009 was een mooi jaar voor 
Mother of Pearls. Hoogtepunt 
was de tweede prijs op het Co-
verbandfestival Noordwijker-
hout, waar voor duizenden toe-
schouwers de tweede prijs in de 

wacht werd gesleept met co-
vers van Anouk, ACDC, Queen, 
Powerplay en vele anderen. An-
nebel, Dennis, Jeroen, Rob en 
Rafael maken een spetteren-
de rockshow. Lekker om naar te 
luisteren, leuk om naar te kijken. 
Zondag aanstaande in de Halve 
Maan. Entree vrij. Zie ook www.
motherofpearls.nl.

Gewonden na aanrijding
Santpoort-Noord - Bij een aan-
rijding op de A208 zijn maandag-
middag twee mensen gewond 
geraakt.
Rond 13.20 uur reed een 50-ja-
rige Haarlemmer met zijn auto 
achter op de auto van een 23-

jarige vrouw uit Zandvoort die 
remde voor een rood licht. Beide 
bestuurders raakten gewond en 
zijn voor behandeling naar een 
ziekenhuis gebracht.
De politie onderzoekt de precie-
ze toedracht van de aanrijding.

Inbreker
aangehouden
IJmuiden - Vorige week woens-
dag rond 03.30 uur meldde een 
vrouw dat ze een man had be-
trapt op een kinbraak in de wo-
ning van haar ouders in de Vuur-
torenstraat. Politiemensen troffen 
de inbreker in de woning aan. Hij 
maakte een verwarde indruk. De 
man is aangehouden en meege-
nomen naar het bureau. De man 
bleek een 31-jarige Hagenaar. 
Hij is ingesloten. De politie on-
derzoekt of de man meer inbra-
ken heeft gepleegd.

Aanhoudingen 
na huiselijk
geweld
IJmuiden - De politie heeft vo-
rige week woensdag een man 
en een vrouw aangehouden, te-
gen wie aangifte is gedaan van 
mishandeling van de echtgeno-
te van de man. De 22-jarige man 
en zijn 41-jarige moeder hebben 
de echtgenote geschopt en ge-
slagen. Het 22-jarige slachtof-
fer heeft inmiddels aangifte ge-
daan. De verdachten werden 
naar het politiebureau gebracht. 
Daar werden zij in verzekering 
gesteld. Het tweetal krijgt pro-
ces-verbaal.

Meisje gewond 
na aanrijding
IJmuiden - Een 5-jarig meis-
je uit Haarlem is zaterdagmid-
dag gewond geraakt bij een 
aanrijding op de Lange Nieuw-
straat. Het kind liep rond 15.45 
uur samen met haar vader over 
het trottoir. Plotseling rukte ze 
zich los en liep naar moeder. Ze 
liep daarbij het fietspad op waar 
net een snorfietser reed die het 
meisje niet meer kon ontwijken. 
De snorfietser reed het meisje 
aan dat daardoor ten val kwam. 
Ze is met lichte verwondingen 
naar een ziekenhuis gebracht.

Meisjes pikken 
lingerie
Haarlem - In een winkel in de 
Grote Houtstraat werden zondag 
omstreeks 17.00 uur twee meis-
jes betrapt toen zij lingerie wil-
den pikken. De twee meisjes zijn 
13 en 15 jaar oud en afkomstig 
uit Haarlem. Het tweetal werd 
overgedragen aan de politie. Zij 
een bekeuring.

Rijbewijs kwijt
Haarlem - Een 34-jarige Haar-
lemmer reed zondag als automo-
bilist over de Schalkwijkerstraat, 
toen politieagenten hem aan de 
kant zetten en lieten blazen. Het 
resultaat was bijna 1,8 promille. 
Zijn rijbewijs moest hij direct in-
leveren. 
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Oliebollen-
actie bij de 
IJmondtrekkers
IJmuiden - Scoutinggroep de 
IJmondtrekkers organiseert dit 
jaar voor het eerst een oliebol-
lenactie. Met de opbrengst van 
deze actie proberen zij extra geld 
in te zamelen voor deelname aan 
een bijzonder zomerkamp: de ju-
bileum jamboree van 2010. Op 
woensdag 30 december gaan 
de scouts oliebollen bakken. De 
oliebollen zijn behalve zelf ge-
bakken ook gunstig geprijsd. 
Gewone oliebollen kosten 0,50 
eurocent per stuk (11 voor 5 eu-
ro) en voor krentenbollen hoeft 
u slechts 0,60 eurocent per stuk 
(11 voor 6 euro) te betalen. De 
bollen kunnen op woensdag op-
gehaald worden bij het clubhuis 
aan de Heerenduinweg (ach-
ter tennisbaan). Voor een kleine 
meerprijs van 1,50 euro kunnen 
de bollen die dag ook thuisbe-
zorgd worden. De komende tijd 
kunnen de bestellingen geplaatst 
worden bij leden van scouting-
groep de IJmondtrekkers. Mocht 
u geen scout tegen het lijf lo-
pen dan kunt u de bestelling ook 
plaatsen bij ijmondtrekkers@
live.nl. Vermeld bij uw bestelling 
dan uw naam en adres. Bestel-
lingen kunnen tot en met 20 de-
cember geplaatst worden. Scou-
ting Nederland bestaat in 2010 
honderd jaar. Om dit te vieren zal 
in de zomer een tiendaags scou-
tingkamp georganiseerd wor-
den waar zo’n 10.000 scouts uit 
heel Nederland aan deelnemen. 
De IJmondtrekkers wil met alle 
kinderen hier ook naartoe. Daar-
om organiseren zij de komende 
tijd diverse acties om extra geld 
te verdienen zodat de kampkos-
ten niet te hoog worden en deel-
name voor alle kinderen moge-
lijk is. 

Kijk Uit met moeite 
langs Magnus
IJmuiden - Ondanks het grote 
ratingverschil van bijna 300 Elo-
punten tussen beide teams heeft 
schaakclub Kijk Uit met moeite 
kunnen winnen van Magnus uit 
Schagen. 
Jan Jansen die inviel voor Sin-
clair aan het laatste bord scoor-
de het eerste halve punt. Col-
leen Otten haalde het tweede 
halve punt binnen. Nonchalant 
spel van Colleen zorgde ervoor 
dat een aanvankelijk gewonnen 
eindspel in remise verzandde. 
Aan bord vier overspeelde André 
Kunst zijn tegenstander. Na het 
weigeren van een stukoffer zak-
te de vijandelijke stelling in el-
kaar. Arent van Nieukerken of-
ferde ook een stuk dat wel werd 
aangenomen. De gehoopte aan-
val liep echter dood en een blun-
der kostte hem zelfs de partij.
Hiermee was de stand weer ge-
lijk getrokken. Sebastiaan van 
Westerop gooide wat al te wild 

zijn pionnen naar voren en stond 
al snel twee pionnen achter. 
Door taai verdedigen wist hij de 
partij toch nog remise te maken. 
De avond was intussen al ver ge-
vorderd maar ondanks het grote 
krachtsverschil was de winst nog 
steeds niet in zicht.
Peter van Nieuwenhuizen won 
via een kleine combinatie groot 
materiaal en daarmee de partij. 
Toch was de winst nog niet zeker 
want Peter Hamersma stond een 
stuk achter. 
Jaap Kramer had echter een pri-
ma stelling opgebouwd en wist 
met fijn combinatiespel het win-
nende punt bij te schrijven. De te-
genstander van Peter Hamersma 
had zijn materiële voorsprong te-
ruggeofferd maar kreeg er wei-
nig voor terug. Omdat de wed-
strijd al beslist was werd tot re-
mise besloten. 
Zie ook www.schaakclubkijk-
uit.nl.

Stadsschouwburg Velsen
Theater Terra speelt 
kerstmusical ‘Os en Ezel’
Velsen - In de kerstvakantie krij-
gen twee wereldberoemde die-
ren hun eigen Theater Terra-mu-
sical: Os en Ezel uit de kerststal. 
Iedereen kent het verhaal van 
de geboorte van het kerstkind-
je. Maar wat gebeurde er nou 
eigenlijk écht in die nacht zo’n 
tweeduizend jaar geleden? Nie-
mand heeft Os en Ezel ooit ge-
vraagd wat zij die nacht alle-
maal hebben beleefd. Daarom 
komen Os en Ezel op maandag 
21 december (14.00 uur) naar 
de Stadsschouwburg Velsen om 
aan de allerkleinste theaterbe-
zoekers (vanaf 4 jaar) hun eigen 
ontroerende en grappige kerst-
verhaal te vertellen.
Als Theater Terra naar Velsen 
komt, is het altijd feest! Hun kin-
dervoorstellingen zijn een lust 
voor oog en oor. Niet voor niets 
won het gezelschap een John 
Kraaijkamp Musical Award voor 
de succesvolle voorstelling ‘Kik-
ker en zijn Vriendjes’, die vo-
rig seizoen ook in Velsen te zien 
was. In de kerstvakantie haalt de 

schouwburg het beroemde ge-
zelschap terug met een vrolij-
ke en ontroerende musicalversie 
van het beroemde kerstverhaal. 
‘Os en Ezel’ is het betoveren-
de en ontroerende verhaal over 
vriendschap tussen dieren.
Omdat er niets leukers is dan in 
feestkleding naar de in kerst-
sfeer aangeklede schouwburg 
te komen, beloont het theater de 
mooiste kerstengel of de stoer-
ste kerstman met een vrijkaartje 
voor de musical ‘De grote avon-
turen van Kleine Mol’. Vooraf-
gaand aan de voorstelling ont-
vangt de winnaar zijn kaartje!
Os en Ezel vertellen nu einde-
lijk hun kant van het beroemde 
kerstverhaal. 
Wat gebeurde er nou eigenlijk 
echt in die nacht ruim tweedui-
zend jaar geleden? 
De toegang bedraagt 21,75 eu-
ro, inclusief pauzedrankje en 
garderobe. CJP  3 euro korting. 
Reserveer direct via www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789.

Psychologische thriller 
‘Equus’ in Schouwburg
Velsen - Op West End en Broad-
way werd ‘Equus’ (Latijn voor 
Paard) van Peter Shaffer vorig 
seizoen een groot succes met 
Harry Potter-acteur Daniel Rad-
cliffe in een glanzende hoofdrol. 
In Nederland wordt deze psy-
chologische thriller nu door het 
Nationale Toneel opgevoerd in 
een regie van Johan Doesburg. 
De hoofdrol is weggelegd voor 
het aanstormende talent Xander 
van Vledder. ‘Equus’, op donder-
dag 17 december (20.15 uur) te 
zien in de Stadsschouwburg Vel-
sen, is een zinderende toneel-
parel met acht acteurs en drie 
dansers, die op sensuele wijze 
de paarden verbeelden. Johan 
Doesburg is de regisseur van het 
Nationale Toneel die het shock-
effect niet schuwt en altijd weet 
te verrassen. Voor ‘Equus’ heeft 
hij de beschikking over een heer-
lijk ensemble met in de hoofdrol-
len twee prachtige acteurs: Pie-
ter van der Sman en Xander van 
Vledder. ‘Equus’ (1973) is de to-
neelhit van de Britse auteur Peter 
Shaffer (ook bekend van het suc-

cesvolle toneelstuk/de film ‘Ama-
deus’). Shaffer zag zijn psycholo-
gische thriller meer dan duizend 
maal opgevoerd op Broadway 
en won er een prestigieuze To-
ny Award mee. De 17-jarige Alan 
Strang lijkt een gewone staljon-
gen die gek is op paarden. Maar 
op een nacht steekt hij – totaal 
onverwacht – zes paarden de 
ogen uit. Wat drijft hem tot deze 
gruwelijke daad? Zijn leven lijkt 
stabiel, met een zorgeloze jeugd 
en ogenschijnlijk liefdevolle ou-
ders. De alom gerespecteerde 
psychiater Martin Dysart besluit 
de zwijgzame, door nachtmerries 
geteisterde puber te behandelen 
en wint met veel geduld zijn ver-
trouwen. Hij wil zijn motieven 
boven tafel krijgen, hem bevrij-
den van zijn waanideeën, maar 
is gefascineerd door de tomelo-
ze fantasie van Alan. 
De toegang bedraagt 23,75 euro, 
inclusief pauzedrankje en garde-
robe. CJP 3 euro korting. Infor-
matie en reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789. 

Peuters jumpen
op Michael Jackson
IJmuiden - Peuters dansten op 
muziek uit Amelie, tieners ver-
maakten het publiek met hip-
pe dansjes op de hits uit High 
school musical en volwasse-
nen lieten hun salsakunsten 
zien in het Thalia Theater. Voor 
een compleet uitverkochte zaal 
gaven de leerlingen van dans-
school Angela Danse hun jaar-
lijkse kerstvoorstelling. 
De avond begon om 19.00 uur 
met de Rumberos. Deze jon-
ge talenten van percussieschool 
De La Coligne hielden het pu-
bliek in de ban met vrolijke rit-
mes en spannend tromgeroffel. 
Als tweede act waren de jong-
ste danseresjes van Angela Dan-
se aan de beurt. Luna en Aster, 
beiden vier jaar oud durfden het 
aan om als vlinder en lieveheers-
beestje het podium te betreden. 

Ook de kleine Jip waagde zich 
op het podium. Zij danste samen 
met haar grote voorbeeld, tiener 
Bibi, op een nummer uit de Fran-
se film Amelie.
Na de pauze was het de beurt 
aan de tieners. Angie´s An-
gels en Angie’s Angels jr. steel-
den de show. Zij dansten op de 
nummers ‘Dancehall’, ‘Zookey´en 
‘Because the Night’ de sterren 
van de hemel. De laatste groep 
op het podium waren de salsa-
cursisten. Vier paren dansten op 
het swingende Africando salsa-
numer ‘Aicha’. De grote fina-
le werd een eerbetoon aan de 
overleden zanger Michael Jack-
son. Alle dansers en danseres-
sen mochten zich voor de ogen 
van een enthousiast publiek nog 
één keer uitleven op het nummer 
‘Black or White’. 

Bedreiging en
vernieling bij 
inparkeren
Beverwijk - Een 25-jarige man 
uit Velsen-Noord heeft aan-
gifte gedaan van bedreiging 
en vernieling van zijn autoruit 
op het parkeerterrein van een 
bouwbedrijf aan de Spoorsin-
gel in Beverwijk. De man wil-
de zaterdagmiddag rond 17.45 
uur inparkeren en zag daar-
bij een man en een vrouw over 
het hoofd. Hij kon op tijd stop-
pen en maakte een veront-
schuldigend gebaar, maar dat 
was niet genoeg. De onbeken-
de man begon te schelden, 
probeerde het portier van de 
auto te openen en sloeg toen 
dat niet lukte, een ruit in. Ver-
volgens bedreigde hij de be-
stuurder van de auto. De poli-
tie is op zoek naar de agres-
sieve man en vraagt mogelij-
ke getuigen van de geweldple-
ging contact op te nemen via 
0900-8844.
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Kerstnacht op
het Dorpsplein
Santpoort-Noord - De traditi-
onele kerstnachtsamenzang in 
Santpoort-Noord zal ook dit jaar 
plaatsvinden op het Dorpsplein. 
Een groot ensemble zal de sa-
menzang begeleiden zodat over 
het gehele plein de muziek hoor-
baar is.
Een groep zangers en zangeres-
sen van Voices zal de vocale on-
dersteuning voor haar rekening 
nemen. De muzikale 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 ver-
hogen. 
Programmaboekjes met de tek-
sten 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. 
meer inforamtie via telefoon-
nummer 0255-520926.

Kerstconcert in Driehuis
Driehuis - Zondagmiddag 20 
december van 14.00 tot 16.00 
uur zal in de Engelmunduskerk 
door twee koren en pianist een 
gevarieerd Kerstconcert worden 
aangeboden. Jong en oud is dan 
van harte welkom in de sfeervol 
aangeklede kerk om te genieten 
van een aantrekkelijk program-
ma kerstliederen in uiteenlopen-
de stijlen. 
Het projectkoor Kerstkoor Joy, 
onder leiding van Hinke Hille-
ge, telt dit jaar 40 enthousiaste 
zangers. Zij zullen een program-
madeel verzorgen zowel voor als 
na de pauze. Ook dit jaar is weer 

gekozen voor carols uit verschil-
lende tijden, talen en stijlen.
Aan gezellige samenzang zal het 
zeker niet ontbreken.
De verwarmde Engelmundus-
kerk is tijdens de kersttijd weer 
bijzonder sfeervol versierd. De 
grote, zeer fraaie kerststal is tra-
ditiegetrouw in volle luister te 
bewonderen. Tijdens het con-
cert zijn koffie, thee, chocomel 
en glühwein verkrijgbaar.
Na afloop is er een deurcollec-
te om de kosten te dekken. De 
Engelmunduskerk aan de Drie-
huizerkerkweg 113 is open van-
af 13.40 uur.

Kerstconcert 
in Soli-Centrum 
Santpoort-Noord - Soli heeft  
een oude traditie in huis, want 
op tweede Kerstdag zal er voor 
de kenners en liefhebbers weer 
het alom bekende kerstcon-
cert van deze muziekvereniging 
plaatsvinden. De deelnemende 
groepen aan dit concert zijn het 
Opleidingsorkest onder leiding 
van Henk Veldt en het Harmo-
nieorkest onder leiding van Joop 
Nijholt. Dit traditioneel druk be-
zochte concert zal net als voor-
gaande jaren om 13.00 uur be-

ginnen. Om 12.00 uur gaan de 
deuren open van het Soli-Mu-
ziekcentrum. Uiteraard zal er ge-
legenheid worden geboden om 
enkele Kerstliederen mee te zin-
gen.
In het programmaboekje zul-
len dan ook de teksten worden 
weergegeven. Het Soli-Muziek-
centrum is te vinden aan de ha-
gelingerweg 325 in Santpoort-
Noord, nabij station Driehuis, al-
waar men de auto het beste kunt 
parkeren.

Adventsviering in 
Engelmunduskerk
Driehuis - Op zondag 20 de-
cember wordt de jaarlijkse Ad-
ventsviering (Advents Carol Ser-
vice) gehouden in de sfeervolle 
Engelmunduskerk aan de Drie-
huizerkerkweg in Driehuis door 
de Engelmundus Cantorij Drie-
huis. Een samenspel van koor-
zang, orgelspel en samenzang, 
afgewisseld met lezingen uit de 
bijbel en gebeden.
Een goed moment van rust en 
bezinning; en tegelijkertijd een 
fijne manier van voorbereiding 

op het komende Kerstfeest. Ge-
zongen en gespeeld zullen wor-
den werken van Joh.Seb. Bach,  
Philip Ledger, Gerard van Amstel, 
Jeanne Demessieux Max Reger, 
Toby Wardman, Zoltán Kodály, 
Hans Leo Hassler, Benjamin Brit-
ten, Bernard Huijbers, Lani Smith 
en Gregoriaanse gezangen. Aan-
vang is 19.15 uur. Voorganger is 
pastor Peter de Jong. De Engel-
mundus Cantorij Driehuis staat 
onder leiding van dirigent en or-
ganist Joop Heeremans. 

VSV speelt
bedroevend
Velserbroek - Vooraf dacht ie-
dereen dat Purmerend de ideale 
tegenstander was voor VSV om 
weer enigszins in het juiste spel-
ritme te komen. Purmerend had 
zijn elftal in vergelijking met de 
eerste wedstrijd drastisch ver-
jongd. Dit jonge team was in 
tegenstelling tot VSV wel be-
reid om in ieder geval voor ie-
dere meter te vechten. Al snel 
kwam VSV uit een hoekschop 
op 1-0 door een kopbal van Bob 
Schol. Wat het elftal daarna liet 
zien was van een zeer bedenke-
lijk niveau. Vrijwel alle passes en 
aannames gingen verkeerd. Ook 
de duelkracht en mentaliteit lie-
ten duidelijk te wensen over. Het 
was dan ook niet meer dan lo-
gisch dat Purmerend op 1-1 
kwam. Onnodig balverlies bij de 
middenlijn werd uiteindelijk af-
gestraft, mede doordat geen en-
kele VSVer zich geroepen voel-
de om uit te stappen en zodoen-
de kreeg de Purmerender Bou-
ma alle tijd om de bal langs de 
vaststaande Ebbeling in de verre 
hoek te schieten. Na deze gelijk-
maker kreeg met name El Kan-
dousi twee mogelijkheden om 
VSV op voorsprong te schieten 
maar wederom stond zijn vizier 
niet op scherp. Wie dacht dat 
VSV na de pauze beter zou spe-
len had het lelijk mis. Het bleef 
letterlijk aanmodderen en een 
goede combinatie was met een 
lichtje te zoeken. Het werd zelfs 
nog erger toen Purmerend op 1-
2 kwam. Een lange bal vanaf de 
linkerkant werd door de VSVers 
slecht ingeschat en de twee-
de tegentreffer was een feit. Pas 
na deze domper en drie wis-
sels werden de mouwen enigs-
zins opgestroopt en probeer-
de VSV de tegenstander onder 
druk te zetten door opportunis-
tisch spel en veel strijd. Dit lever-
de twee goede kansen voor Ro-
bert Schippers op maar beide 
malen wist hij de bal niet tussen 
de palen te krijgen. Vijf minuten 
voor tijd werd het dan toch 2-2. 
Een voorzet werd door een Pur-
merender met de hand beroerd 
en de scheidsrechter besloot dat 
dit een strafschop was. Twee mi-
nuten later wist Pitstra bijna de 
winnende treffer te scoren maar 
zijn inzet werd op het laatste 
moment geblokt door een ver-
dediger. Zo gingen er weer twee 
kostbare punten verloren in de 
strijd om het kampioenschap. 
Het wordt nu wel een keer tijd 
dat de spelers zich gaan reali-
seren dat van elke tegenstander 
verloren kan worden als niet ie-
dereen bereid is om tot het gaat-
je te gaan. Volgende week moet 
er van Limmen gewonnen wor-
den om in ieder geval met een 
prettig gevoel de winterstop in 
te gaan en de kampioenskansen 
levend te houden. Zondag 20 
december speelt VSV om 14.00 
uur op sportpark de Hofgeest. 
Aaneensluitend op deze wed-
strijd vindt de traditionele wild-
middag plaats.

Full Speed Darts nieuws
Velsen-Zuid - Na 15 speelwe-
ken heeft Full Speed Darts weer 
een andere leider in de eredivi-
sie van de club. Na Albert Mol en 
Sander Roos heeft nu Martin de 
Vreugd de leiding met 42 punten 
uit 14 wedstrijden. Sander Roos 
ligt tweede met 41 punten uit 14 
gevolgd door Albert Mol met 36 
punten uit 14 wedstrijden. In de 
eerste divisie heeft Paul Blanken 
de touwtjes stevig in handen. 
Met 44 punten uit vijftien wed-
strijden ligt hij ruim voor op num-
mer 2, Henk Arisz. Henk heeft 28 
punten uit 14 op de voet gevolgd 
door Mascha ter Wolbeek met 27 
punten uit 8 wedstrijden.
In de tweede divisie staat Ronald 
Pomp nog steeds aan de leiding 
met 55 punten uit 16 wedstrij-
den. Harrie de Vries ligt tweede 
met 34 punten uit 16 wedstrijden 
gevolgd door David Bakker met 

29 uit 15 wedstrijden. In de derde 
divisie staat Paul Hollander aan 
kop met 16 punten uit 13 wed-
strijden. Tweede is hier Nathalie 
van Heijst met 11 uit 12 wedstrij-
den, gevolgd door Ifor Roersma 
met 4 punten uit 12 wedstrijden. 
Ronald Pomp heeft op dit mo-
ment de hoogste finish, 119, op 
zijn naam staan. Ook heeft Ro-
nald op dit moment de mees-
te bulls 25 maal gegooid. Albert 
Mol heeft op dit moment drie 
keer 180 gegooid, gevolgd door 
Ronald Pomp twee leer, David 
Bakker en Klaas de Vries een 
keer. Ook darten? Elke dinsdag-
avond vanaf 19.30 uur is er gele-
genheid om te darten in clubhuis 
de Voltreffer, achter VV IJmui-
den in Velsen-Zuid. De minimum 
leeftijd is 16 jaar. Info: Mark van 
Loon 0255-534876 E-mail adres 
fullspeeddarts@quicknet.nl.

Vesper in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Momenten 
van muziek en momenten van 
stilte. Zingend woorden proeven 
en opnieuw proeven! Zingen als 
balsem voor hart en ziel! De ves-
pers in de Dorpskerk zijn open 
van sfeer, meditatief en flexibel 
van vorm; zij zijn bedoeld als een 
vrijplaats waar nieuwe en oude 
muziek en liturgievormen wor-
den uitgeprobeerd. 
Vaste onderdelen van een ves-
per zijn muziek, meditatieve stil-
tes en het ontsteken van ge-
bedskaarsen. Deze vesper is de 
voorbereiding voor de Kerst, op 
de (hernieuwde)komst van het 
Licht, op alles wat weer opnieuw 
kan beginnen of bekeken wor-
den. Er worden bijzondere Ad-
ventliederen vol van verwach-
ting gezongen. Onder andere 
het ‘Rorate Coeli’ (= Dauwt, he-
melen) dat ook wel de 4e zon-
dag van Advent wordt genoemd, 
vanwege het oorspronkelijk gre-

goriaanse gezang met tekst uit 
het bijbelboek Jesaja, dat van 
oudsher op deze dag werd en 
nog wordt gezongen. Zater-
dag 19 december van 19.00 tot 
19.45 uur in de Dorpskerk, Burg. 
Enschedélaan 67 in Santpoort-
Noord. Toegang is vrij.

Santpoort-Zuid - Nog geen 
kerstboom in huis, dat is mooi, 
want de Sherpa’s van scouting-
groep St. Radboud verkopen 
dit weekeinde prachtige kerst-
bomen. Bomen zijn er al vanaf 
10 euro. De verkoop is op vrij-
dag 18 december van 19.00 tot 
21.30 uur, zaterdag 19 december 
van 11.00 tot 17.00 uur en zondag 
20 december van 12.00 tot 17.00 
uur aan Middenduinerweg 74 te 
Santpoort-Zuid. 

Sherpa
kerstbomen
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Kerst Top 50 
op Seaport FM
IJmuiden - Zin om alvast in 
de kerststemming te geraken? 
Seaport FM, de eigen radiozen-
der van Velsen, haalt  de kerst-
platen weer uit de kast voor de 
gezelligste periode van het jaar. 
En om te kijken welke songs  
un de beste vindt, stelt de zen-
der een kerst Top 50 samen met 
daarin de keuze van de Seaport 
luisteraars. Stuur voor zondag 20 
december een mail met uw 3 fa-
voriete kerstnummers naar stu-
dio@seaportplaza.nl of bel ons 
op werkdagen tussen 09 en 13 
uur op nummer 0255-525390. 
Uw bijdragen worden zeer op 
prijsgesteld, of het nou een tra-
ditioneel kerstliedje of een wat 
minder bekend modern kerst-
liedje is, de redactie laat zich erg 
graag verrassen door uw keuzes. 
De Seaport Kerst Top 50 wordt 
op donderdag 24 december van-
af 12 uur uitgezonden. Wie weet 
komen uw favoriete kerstnum-
mers dan wel voorbij! Seaport 
FM is te beluisteren via de kabel 
op 89.0, FM 107.8 en wereldwijd 
via www.seaportplaza.nl. 

Velsen 
Centraal
op Seaport TV
IJmuiden - Het dagelijkse tv-
programma Velsen Centraal op 
Seaport TV is elke dag om 17.00 
en 21.00 uur te zien. Op vrijdag 
18 december starten afwisse-
lend twee programma’s, die de 
gehele week iedere dag uitge-
zonden worden. Komende week 
zijn de fractievoorzitters van Par-
tij van de Arbeid, VVD en De-
mocraten 66 Velsen van de ge-
meenteraad van Velsen de stu-
diogasten. In het andere pro-
gramma spreekt eindredacteur 
Jac. Zuurbier met drie onderne-
mers van de strandboulevard in 
IJmuiden. Deze en andere on-
derwerpen zijn te zien en te ho-
ren in de dagelijkse uitzendingen 
om 17.00 en 21.00 uur.

IJmuiden - IJmond & Omstre-
ken houdt dit jaar zijn 49ste 
tentoonstelling van hoenders, 
dwerghoenders en duiven. Op 
18, 19en 20 december zijn al 
deze dieren in het Clubgebouw 
Cor Bos te zien aan Heerenduin-
weg 6b, tegenover het dieren-
asiel. De keurmeesters mogen 
weer uit maken wie de mooiste 
is. Vrijdagavond 18 december is 
van 20.00 tot 22.00 uur de ope-
ning voor genodigden, leden en 
publiek. Op zaterdag 19 decem-
ber en zondag 20 december is de 
show voor iedereen toegankelijk 
van 12.00 uur tot 16.00 uur. De 
entree is gratis en er is genoeg 
parkeerruimte.

Hoenders 
en sierduiven Sinterklaas bedankt 

Velsen-Noord
Velsen-Noord – Gisteren ont-
ving buurtcentrum De Mel een 
e-mail van Sinterklaas vanuit 
Spanje, waarin Sinterklaas vroeg 
of alle kinderen van Velsen-
Noord namens hem wilden be-
danken voor de superleuke ont-
vangst die zij Sinterklaas in Vel-
sen-Noord hebben bezorgd. Ook 
vroeg de Sint of ook alle vrijwilli-

gers, de Corus Stoomclub, IJmui-
der Harmonie en de Onderne-
mers Vereniging Velsen-Noord 
en de overige sponsors namens 
hem wilden bedanken dat ze ook 
dit jaar zijn intocht tot zo’n suc-
ces hebben gemaakt. Tot slot liet 
de Sint weten dat hij ook volgend 
jaar zeker weer een bezoek aan 
Velsen-Noord zal gaan brengen. 

Cornelis Vreeswijk 
middag in bibliotheek
IJmuiden - Zaterdga 19 decem-
ber is van 14.00 tot 16.00 uur een 
Cornelis Vreeswijk middag in bi-
bliotheek Velsen in IJmuiden. De 
toegang is gratis. Graag van te 
voren aanmelden.
Cornelis Vreeswijk (1937-1987), 
de IJmuidenaar die als kind naar 
Zweden emigreerde en daar een 
bekend zanger werd, bereikte in 
zijn tweede vaderland een le-
gendarische status als dichter en 
troubadour. Voor Nederlanders, 
die hem vooral kennen van het 
lied De Nozem en de Non, is dit 
misschien moeilijk te begrijpen. 
De verklaring moet worden ge-
zocht in de eeuwenoude Zweed-
se liedtraditie, de visa, waarbin-
nen Vreeswijk zich ontwikkelde 
tot één van de grootste trouba-
dours die dat land heeft gekend.
Over deze traditie en de plaats 
van Vreeswijk daarbinnen gaat 
een muzikale lezing die op zater-
dag 19 december wordt verzorgd 
door de Zweeds/Nederlandse 
dichter en vertaler Hans Westin, 
bijgestaan door zangeres Wen-
dela Sterker. Daarin wordt het 
spoor gevolgd vanaf de trouba-

dour die in de achttiende eeuw 
aan de wieg stond van de mo-
derne Zweedse literatuur, via 
de grote lieddichters van de ne-
gentiende en vroege twintigste 
eeuw, tot aan de groep zangers 
die in de jaren zestig een wa-
re revolutie in de traditie ontke-
tenden en waarvan Vreeswijk de 
onbetwiste aanvoerder was. Zijn 
verdere loopbaan in Zweden en 
Nederland zal toegelicht worden, 
alsmede zijn invloed op tijdgeno-
ten en artiesten die na hem kwa-
men. Het verhaal wordt rijk geïl-
lustreerd met muziek, zowel van 
plaatopnames als live gezongen.
De lezing, georganiseerd in sa-
menwerking met het Cornelis 
Vreeswijk Genootschap, vindt 
plaats in de Centrale Bibliotheek 
van IJmuiden, Dudokplein 16, en 
begint om 14.00 uur. De zaal is 
open vanaf 13.30 uur, bezoekers 
worden verzocht om tijdig aan-
wezig te zijn. De lezing duurt in-
clusief pauze tot circa 16.00 uur, 
waarna er nog ruimte is voor vra-
gen uit het publiek.
Kijk ook op www.bibliotheekvel-
sen.nl.

Markt voor Derde Wereld
IJmuiden - Zaterdag is er weer 
een oude-spullenmarkt voor pro-
jecten in de Derde Wereld van 
9.30 tot 12.30 uur in het Solida-
riteitsgebouw aan de Eenhoorn-
straat 4 te IJmuiden. Tijdens de 
markt kunnen spullen worden 
afgegeven.
De opbrengst van deze markt is 
bestemd voor een project van 
Sams Kledingactie in Kenia. Voor 
deze stichting wordt steeds kle-
ding ingezameld. In het Solida-
riteitsgebouw zijn de volgende 
groepen ook open: Stichting Zlo-
toriya (Polen), Roemenië Hulp.
Kenia, een land in Oost-Afrika, 
wordt al jaren geteisterd door 
grote droogte, vooral de noorde-
lijk gelegen districten. In dit ge-
bied leeft 36% van de bevolking 
van Kenia (12 miljoen mensen), 
vooral nomaden die met hun vee 
rondtrekken op zoek naar ge-
schikte weidegronden.
Doordat de droogteperiodes nu 
zo snel op elkaar volgen, is er 
minder beschikbare grond. Wei-
degebieden zijn in slechte staat 
en grotendeels uitgeput, het aan-

tal conflicten tussen stammen 
over grond en water stijgt en de 
conditie van het vee holt achter-
uit waardoor het bijna geen melk 
meer produceert. Daarnaast lo-
pen de afstanden tot de drink-
plaatsen op tot 20 à 50 km en zo 
ook de wachttijden bij de drink-
plaatsen. Doel van het project is 
om de gemeenschappen beter te 
wapenen tegen de bedreigingen 
van het harde klimaat waarin zij 
leven. Diverse activiteiten wor-
den in verschillende stadia van 
droogte uitgevoerd. Zo worden 
mensen getraind in het verbou-
wen van andere gewassen. Ook 
zorgen de hulporganisaties voor 
nieuwe waterputten. Als men-
sen minder kwetsbaar zijn, als zij 
voor hun levensonderhoud min-
der afhankelijk zijn van het kli-
maat, bijvoorbeeld doordat ze 
andere inkomsten- of water-
bronnen hebben, dan kunnen ze 
de droge periodes beter doorko-
men. Sam’s Kledingactie steunt 
vanaf 2009 dit gebied met de in-
komsten afkomstig uit de kledin-
ginzameling.

Veel volleybal plezier bij 
mini’s Smashing Velsen
IJmuiden - De mini’s van Sma-
shing Velsen (van 6 tot 12 jaar) 
spelen maandelijks een toernooi 
en deze keer waren ze te gast in 
Ouderkerk, waar maar liefst 300 
kinderen uit de regio bezig wa-
ren met volleybal. Smashing Vel-
sen heeft 60 kinderen in tien 
teams die in diverse leeftijd en 
speelniveau’s spelen. Bij de oud-
sten waren de Poldervissers weer 
goed bezig. Met vlammend spel 
en een hele goede servicedruk 
hadden de tegenstanders weinig 
meer te doen dan gelaten hun lot 
af te wachten. Een mooie twee-
de plek was dan ook het resul-
taat. In de niveau 4 poules spe-
len maar liefst drie teams van 
Smashing Velsen. In de A poule 
speelden de Surfers en de Pie-
renwaaiers gelijk tegen elkaar. 
Mede door dit resultaat werden 
de Surfers een goede tweede en 
de Pierenwaaiers vierde. 
Ook in de E-poule was er goed 
volleybal te zien van de Orkanen 
en die werden tweede van de zes 

met goed verzorgd volleybal, van 
deze groep zullen we nog veel 
volleybalplezier beleven. Een 
treetje lager spelen in de super 2 
poules twee teams, te weten de 
Beachbabes en de Duintoppers. 
De Beachbabes deden het erg 
goed en werden uiteraard eerste 
in hun poule, trainster Marja kan 
trots zijn. 
De Stormlopers en de Strandjut-
ters spelen niveau 3 en toevallig 
ook nog in dezelfde poule.  Hun 
wedstrijd was er één van titanen 
met lange rally’s en mooie red-
dingen. 2-2 was de einduitslag. 
Met wat trainingen voor de boeg 
worden deze teams natuurlijk al-
leen maar beter! Als laatste na-
tuurlijk de jongste spelers in de 
teams de Zeeleeuwen en de 
Sandwiches. 
En trainster Marja kan alweer 
trots zijn want de Sandwiches 
wonnen de B-poule met snelle 
wissels en goede tactische bal-
len! Zie ook www.smashingvel-
sen.nl

Velsenaar wint WK
Velsen-Noord - Op zaterdag 
12 december is de Velsennoor-
der Maarten Duijn wereldkampi-
oen geworden karate voor clubs 
in Lignano Sabbiadoro in de ca-
tegorie Kata master  vijfde Kyu 
tot eerste Kyu. In mei afgelo-
pen jaar was Maarten reeds Eu-
ropees kampioen geworden in 
Duitsland. Maarten (52 jaar) is 
één van de leerlingen van Sport-
school Frank Philipoom uit Be-
verwijk. Sportschool Frank Phi-
lipoom heeft al menig mondiaal 
kampioen karate voortgebracht. 
Ook nu was het weer raak. Zes 

maal goud, één zilver en één 
maal brons in diverse categorie-
en. ,,Het gaf een enorme kick dat 
ik een Italiaan met de 1e kyu op 
eigen bodem kon verslaan. Ik ben 
zelf vierde Kyu. Er is enorm hard 
gewerkt door dit team naar dit 
wereldkampioenschap, met een 
mooi resultaat.” ,,Tijdens dit eve-
nement in Italië waren er, vanuit 
diverse categorieën, ruim 1050 
deelnemers actief en een zestig-
tal scheidsrechters. Ik keek m’n 
ogen uit, wat een organisatie en 
enthousiasme in deze sport”, al-
dus Maarten Duijn. 
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Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Opgeven noodzake-
lijk, uiterlijk 2 dagen van tevo-
ren bij de beheerder. Kosten 6,-. 
Vrijdag 18 december is het kerst-
diner (alleen toegankelijk voor 
mensen die vast op de lijst staan. 
Woensdag 23 december: toma-
ten/groentensoep, spruitjes met 
kip cordonblue en vla.
Internetcursus, maandagmid-
dag voor senioren. Kosten 15 eu-
ro voor drie middagen. Opgeven 
bij de beheerder.
Filmavond vanaf oktober el-
ke 3e donderdagavond van de 
maand. Aanvang 19.30 uur. Kos-
ten 2,- incl. kopje koffie/thee. De 
eerstkomende filmvoorstelling is 
op donderdag 21 januari.
Kerst-inn zaterdag 26 decem-
ber van 12.00 tot ca. 16.00 uur. 
Op 7 december, op werkdagen,  
tussen 10.00 tot 11.30 uur kan 
men kaarten à 8,50 kopen bij de 
beheerder. De nieuwjaarsrecep-
tie is op 4 januari van 14.5 tot 
16.15 uur.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend vanaf 10.00 uur. 
‘s Middags op donderdag-, vrij-
dag-, zaterdag- en zondagmid-
dag.
Oudejaarsviering van 19.30 tot 
ca. 01.00 uur. Kaarten à 10 euro 
voor een geheel verzorgde avond 
zijn maandag 7 december af te 
halen tussen 10.00 en 11.30 uur 
bij de beheerder.
Nieuwjaarsreceptie maandag-
middag 4 januari van 14.15 tot 
16.15 uur.

Wijksteunpunt De Hofstede, 

A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is geopend op 
maandag en woensdag van 12.00 
tot 13.00 uur. U kunt a la car-
te komen eten, waarbij u naast 
een hoofdgerecht ook een soep-
je vooraf en toetje geserveerd 
krijgt. Kosten 6,-. 
Open tafel. Op vrijdag 25 de-
cember, 1e Kerstdag, is er 
geen open tafel.
Kerst-inn zaterdag 26 decem-
ber vanaf 11.00 uur. Koffie met 
gebak, diverse hapjes en optre-
den Diego’s. Kosten 7,50.
Erwtensoepmaaltijd donder-
dag 7 januari tussen 12.00 en 
13.00 uur. Kosten 2,50 p.p.
Yoga voor senioren op dins-
dagmiddag. Zij kunnen zich weer 
opgeven.
Internetcursus voor senio-
ren op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aanne-
men.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffice van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Wonenplus: Voor vele vormen 
van dienstverlening: zoals klus-
jes, boodschappen en/of ver-
voer: tel. 0255-518888.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Kerstdiner op woensdag 23 de-
cember om 16.00 uur.
Oudejaarviering met Guus van 
der Berghe op donderdag 31 de-
cember om 15.00 uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

DKV jeugdwedstrijden
IJmuiden - De F1 van DKV ver-
loor afgelopen zaterdag met 0-2 
van Haarlem F1. Iedereen deed 
hard zijn best en er werd vaak 
ook goed gevangen en gegooid, 
maar Haarlem was net iets be-
ter en had ook meer kansen. De 
E1 moest tegen ROHDA E1. On-
danks het sterke spel en de vele 
kansen verloor DKV toch met 5-
4. Het leek wel of er een deksel 
op de korf zat! De D2 was kans-
loos tegen koploper MIK D1 uit 
Amsterdam. Het werd 20-0. 
De D1 speelde een leuke wed-
strijd tegen KZ D4. Het was een 
gelijkopgaande wedstrijd, dat 
blijkt ook wel uit de 2-2 uitslag. 
DKV stond met 1-2 voor door 
doelpunten van Maureen en 
Thijn, maar KZ scoorde toch nog 

de gelijkmaker. 
De C1 had zijn dag niet en ver-
loor met 9-1 van Haarlem C1. 
Alles wat er mis kon gaan ging 
ook mis. Een wedstrijd om snel 
te vergeten. 
De B1 won met 8-10 van EKVA 
B3. DKV deed goede zaken door 
EKVA te verslaan, want nu staan 
ze meteen in de middenmoot. 
De A1 heeft gewonnen met 9-3 
van Oranje Nassau. Opvallend 
was dat het met rust al 8-3 stond, 
wat dus betekent dat er de twee-
de helft maar één keer is ge-
scoord. De eerste helft was wel 
aantrekkelijk, met goed opgezet-
te aanvallen en veel kansen. De 
doelpunten zijn gemaakt door 
Nicole W., Rianne, Youri, Jordy 
en Nicole van der A. 

VVD op de koffie
bij het basisonderwijs  
Velsen - De fractie van de VVD 
Velsen heeft onlangs een werk-
bezoek afgelegd aan de Stich-
ting Bijzonder Basisonderwijs 
Velsen (BBV). Deze stichting 
heeft in Velsen acht basisscho-
len op dertien lokaties met in to-
taal circa 3000 leerlingen.  
De fractie had een gesprek met 
de algemeen directeur Leo Wij-
ker en het directielid boven-
schools management, Nico Sen-
gers, met als portefeuille finan-
cien en huisvesting.  
Diverse onderwerpen passeer-
den de revue zoals de huisves-
ting (met name Groot Helmduin) 
en de wens van het schoolbe-
stuur om de scholen de Zandlo-

per en de Klipper op twee ver-
schillende lokaties te bouwen, 
de noodlokalen die vaak wel erg 
lang (soms zelfs 15 jaar) dienst 
doen, de problematiek van de 
slechte lucht op scholen, de 
stand van zaken inzake het aan-
bod voor ‘slimme’ leerlingen, de 
hygiene op scholen, het inschrij-
vingsbeleid en het vandalisme.  
Een keur aan onderwerpen 
waar op een openhartige wij-
ze met de fractie over is gedis-
cussieerd. Het was een nuttig en 
boeiend werkbezoek aan een in-
stelling die met veel betrokken-
heid het beste met het basison-
derwijs voor heeft. Velsen kan er 
trots op zijn!

IJmuiden - Donderdag 17 de-
cember is Seaport TV weer van-
af 18.45 uur live aanwezig bij het 
Raadsplein Velsen. De agenda 
is die avond, net als twee we-
ken geleden, overvol en zeer ge-
varieerd. Voor de pauze zijn er 
vijf carrouselvergaderingen over 
wijkgerichte dienstverlening, 
dierenwelzijnbeleid, de Brede 
School en de bestemmingsplan-
nen voor De Leck en de Bergen 
in Santpoort-Zuid en Weide Wij-
develd in Driehuis. In de pauze 
van 21.00 tot 21.30 uur vatten de 
Seaport-verslaggevers deze bij-
eenkomsten samen middels in-
terviews en commentaren. Na 
de pauze beslist de gemeente-
raad onder andere over de par-
keernormen, de nota sportacco-
modaties, het ruimtelijk functio-
neel kader en de nieuwe wet RO, 
de grondprijzen en de inrich-
ting van de Grote Buitendijk en 
de Hofgeest in Velserbroek. Me-
de vanwege de naderende ver-
kiezingen zijn er weer felle de-
batten te verwachten. Seaport 
TV maakt van de live-uitzending 
een samenvatting, die vanaf vol-
gende week iedere dag zal wor-
den uitgezonden. Zie ook www.
seaportplaza.nl.

Raadsplein 
op Seaport TV

Themadienst 
eerste kerstdag
IJmuiden - Dit jaar krijgt een 
aantal werknemers van verschil-
lende bedrijven geen kerstpak-
ket, anders dan andere jaren. 
Vaak bevat zo’n pakket een aan-
tal levensmiddelen speciaal voor 
de feestdagen. Hoe is het om dit  
extraatje mis te lopen? Mis-
schien heb je nog nooit zoiets 
gehad. Veel mensen ervaren zo’n 
pakket als een teken van waar-
dering. Welk ‘pakket’ zou jij niet 
willen missen in je leven? Stel je 
eens voor dat er een kerstpakket 
zou komen met levensmiddelen 
die je leven voor altijd verande-
ren in een feest. Dat klinkt mis-
schien als een pakket dat ner-
gens te vinden is? Wil je weten 
hoe je het echt kunt ontvangen? 
Men wil daar bij stil staan in een 
dienst op vrijdag 25 december 
om 10.00 uur in de Petrakerk 
Merwedestraat in IJmuiden.

Winter-
wandeling
Velserbroek - Zondag 3 januari 
gaat de tweede editie van de Vil-
la Westend Winterwandeling van 
start. Er kunnen twee verschil-
lende routes gewandeld worden. 
Beide routes zijn ook goed te 
combineren, zodat de totale af-
stand dan 15 kilometer bedraagt. 
Vertrek en aankomst Villa Wes-
tend, Westlaan 41 in Velserbroek. 
Vertrektijd 10.00-12.00 uur. Deel-
name 3 euro, inclusief routebe-
schrijving, verzorging en herin-
nering. Inschrijving via www.vil-
la-westend.nl of op de dag zelf.

Stadsschouwburg Velsen
Muizelaar vertelt over 
leven van Ko van Dijk
Velsen - ‘Ko!’, op woensdag 16 
december (20.15 uur) te zien in 
de Stadsschouwburg Velsen, is 
een bijzondere toneelproductie 
over een van Nederlands groot-
ste acteurs: Ko van Dijk. Acteur 
Titus Muizelaar, die in de voor-
stelling in de huid kruipt van een 
oude handelsreiziger die denkt 
dat hij Ko van Dijk is, zal voor-
afgaand aan de voorstelling, van 
19.15 tot 19.45 uur, een gratis in-
leiding verzorgen in de theater-
zaal. Hij zal het publiek meer ver-
tellen over het roemruchte leven 
van deze beroemde toneelspe-
ler. 
Ruim dertig jaar geleden over-
leed een van de grootste Neder-
landse acteurs van de twintigste 
eeuw: Ko van Dijk. Hij was altijd 
openhartig over zijn privéleven 
en dat is vastgelegd in een serie 
mooie interviews en documen-
taires. Zo kunnen we nog steeds 
een goed beeld vormen van de 
passies en het weerbarstige ka-
rakter van de acteur.
In ‘Ko!’ luistert een oude han-
delsreiziger langspeelplaten vol 
gesprekken met Ko van Dijk en 
bekijkt hij videobanden over de 
acteur. 
Langzaam raakt de handelsrei-
ziger zijn eigen bestaan kwijt en 

wordt hij Ko van Dijk. Met zijn 
zoon, die hem tijdens de bezoe-
ken in zijn waan laat, haalt hij 
herinneringen op aan een ge-
adopteerd verleden en schetst 
hij een leven dat vol theater was, 
maar ook vol eenzaamheid.
Gratis voorbeschouwing van 
19.15 tot 19.45 uur in de theater-
zaal. De toegang bedraagt 23,75 
euro, inclusief pauzedrankje en 
garderobe. CJP 3 euro korting. 
Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.
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Vrolijke
feestdagen in 
De Wildeman
Santpoort-Noord - Een eenza-
me kerst hoeft het ook dit jaar 
niet te worden, met alle activitei-
ten die in De Wildeman worden 
gehouden. Het begint vrijdag-
avond al met het traditionele kla-
verjassen waarbij weer heel leu-
ke prijzen te winnen zijn. Maar 
natuurlijk gaat het om de gezel-
ligheid en het stukje denksport. 
De Wildeman is beide kerstda-
gen geopend. Op eerste kerst-
dag kan men het zich vanaf 
16.00 uur gezellig maken in De 
Wildeman. Om 20.00 uur begint 
zanger Nico (met gitaar) met 
zijn optreden. Ook tweede kerst-
dag wordt het groot feest. Dan 
kan men al vanaf 14.00 uur te-
recht in De Wildeman. Steef V., 
bekend van zijn geweldige op-
treden op de laatste dag van het 
jubileumfeest van de Harddrave-
rij komt dan optreden, dus suc-
ces is verzekerd. Ook met oud en 
nieuw kan men met plezier naar 
De Wildeman. Op oudjaarsdag is 
het feest van 21.00 tot 3.00 uur. 
Kaartjes hiervoor kosten 15 eu-
ro per persoon. Band Santo Por-
to, bestaande uit louter muzika-
le Santpoorters, zorgt dan sa-
men met een dj voor de feeste-
lijke sfeer. De entree is inclusief 
champagne op het hoogtepunt. 
Bovendien is de entreekaart ook 
een lot voor de loterij. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via De Wilde-
man, 023-5378319. Wie het fees-
ten dan nog niet moe is, of graag 
met vrienden afspreekt bij de 
Wildeman, kan op 1 januari ko-
men toasten op het nieuwe jaar. 
Dat kan vanaf 14.00 uur met mu-
ziek van Impact. Al met al belo-
ven het heel vrolijke feestdagen 
te worden bij Café Brasserie De 
Wildeman aan Hoofdstraat 142, 
natuurlijk in Santpoort-Noord.

Kansen in woelige tijden
Velsen-Zuid - Een motiverend 
en inspirerend verhaal van Marc 
Lammers, voormalig bondscoach 
van het Nederlands Dameshoc-
keyteam. De uitreiking van de 
Rabobank Startersprijs en een 
presentatie van Kees de Jong, di-
recteur Bedrijven van Rabobank 
Velsen en Omstreken. Dit waren 
de ingrediënten van het Rabo-
bank seminar voor ondernemers 
‘Kansen in woelige tijden’ dat op 
14 december in een volle zaal in 
het TATA Steel Stadion in Velsen-
Zuid werd gehouden. 
De gastvrouw, Esther van Luyn, 
accountmanager Zakelijke Re-
laties, opende de avond. Vervol-
gens begon Kees de Jong zijn 
presentatie met een persoonlijk 
verhaal over zijn aankomende 
skivakantie met familie en vrien-
den, waar hij het hele skigebied 
van links naar rechts zal door-
raggen. De Jong maakte de aan-
wezige gasten hiermee duidelijk 
dat Rabobank ook nog steeds 
doorragt als het gaat om finan-
cieringen. De Jong: ,,Wij blijven 
altijd kansen zien en deze kan-
sen willen wij benutten voor on-
ze klanten. Dat laat de toena-
me in de zakelijke financieringen 
ook bij onze bank zien.”
De avond kreeg een feestelijk 
vervolg. De Rabo Startersprijs 
werd uitgereikt aan die starten-
de ondernemer die het beste on-

dernemersplan had ingediend. In 
de zaal zaten vier genomineer-
den in spanning te wachten. De 
jury was het unaniem eens over 
de winnaar: 
Work Out Body & Mind. Oprich-
ter Steven van der Stroom kreeg 
uit handen van juryleden Kees 
de Jong en Arjen Verkaik, wet-
houder van dde gemeente Vel-
sen, de cheque voor een rente-
loze lening van 15.000 euro over-
handigd. 
Na de pauze met een gezond 
opkikkertje gaf ex-bondscoach 
van het dameshockeyteam Marc 
Lammers een levendige pre-
sentatie. Met het winnen van 
een gouden plak op de Olym-
pische Spelen in Beijing heeft 
Marc Lammers bewezen van be-
dreigingen juist kansen te ma-
ken. Vier jaar geleden dacht men 
ook dat het een crisis zou wor-
den in Beijing. Te heet, te voch-
tig en teveel smog om te kunnen 
sporten. Maar Marc Lammers 
dacht alleen maar: ‘Yes, een cri-
sis!” De ex-bondscoach ziet ook 
veel kansen voor de onderne-
mers in de zaal. Het is volgens 
hem makkelijker om je in moei-
lijke tijden te onderscheiden van 
je concurrent, dan in makkelijke 
tijden. ,,De ondernemers die de-
ze crisis als een kans zien, win-
nen over vier jaar Goud’’, aldus 
Marc Lammers.

Snacks en catering
bij Snackbar Peter
Santpoort-Noord - Ook Snack-
bar Peter pakt uit met de feest-
dagen met de allerlekkerste sa-
lades en hapjes. Neem bijvoor-
beeld de heerlijke zalmsalade, 
ruim voorzien van vissoorten zo-
als: Hollandse garnalen, haring, 
gerookte zalm en paling. De fees-
telijke kerstsalade is voorzien van 
vijf soorten vleeswaren en een 
smaakvol gevuld ei.
Snackbar Peter bestaat nu 28 jaar 
in Santpoort-Noord en staat bij 
een ieder bekend om zijn milde 
prijzen, van kroket tot koud buffet. 
Het team staat voor kwaliteit en 
service. De bekende kroketten-
dag op woensdag, met de over-
heerlijke Hollandse kroket voor 

slechts 75 eurocent is dan ook 
een topper. Zeer smakelijk zijn de 
ambachtelijke snacks: gehaktbal, 
hamburger, pikantje, gehakt met 
ui, dit alles gemaakt in eigen keu-
ken en gemaakt van 100 procent 
rundvlees. De bekende hamschijf 
is nog steeds in het assortiment, 
evenals het hamkaasding (kaas-
rolletje in ham gerold met een 
krokant jasje). Ook voor lekke-
re lunchpakketten staat Snack-
bar Peter klaar voor bedrijven en 
instellingen. Deze worden keurig 
verpakt en gratis bezorgd. Tijdens 
de feestdagen bezorgt Snackbar 
Peter tussen 12.00 en 13.00 uur 
de bestelling aan huis. Zie ook 
www.snackbarpeter.nl.

Metamorfose Expert
IJmuiden – Donderdagochtend 
opende illusionist Hans Klok de 
vernieuwde Expert Wisker. De 
zaak aan de Lange Nieuwstraat 
onderging een complete meta-
morfose. 
,,We voldoen nu aan het con-
cept van 2010, alle zaken in het 
hele land hebben dezelfde uit-
straling’’, vertelt Bert Wisker. De 
winkel oogt veel ruimer en lich-
ter, het lijkt wel of alle artikelen 
beter tot hun recht komen om-
dat ze voordeliger uitgestald zijn. 
De toonbank aan de zijkant is nu 
een servicepunt in het midden 
geworden. Voor de wand met 
plasmaschermen staat een ge-
makkelijke bank, zodat de klan-

ten op hun gemak de vele moge-
lijkheden kunnen bekijken. 
Voordat hij overging tot het of-
ficiële gedeelte, liet Klok eerst 
nog een onnavolgbare goochel-
truc zien. Hij scheurde een krant 
doormidden, in heel veel stuk-
ken. Toen rommelde hij er wat 
mee, de krant was ineens weer 
heel en er stond te lezen: ‘Expert 
Wisker heropend’. 
Hierna knipte Hans Klok samen 
met Bert Wisker het lint door, in 
het bijzijn van diens zoon Roy, 
dochter Joyce en echtgeno-
te Klazien. Daarna stroomde de 
winkel vol met belangstellenden, 
die benieuwd waren naar het 
nieuwe interieur.

Service bij TCE Products
IJmuiden – Mobiele abonne-
menten zijn er van veel merken: 
KPN, Telfort, Hi, Vodafone en 
nog veel meer. Er zijn ook veel 
mogelijkheden: onder andere 
FlexiBel, Personal Sim, Vodafone 
basis en de Hi bundel. Vaak be-
talen mensen te veel voor hun 
abonnement. De markt veran-
dert ook zo snel, vaak ziet een 
leek door de bomen het bos 
niet meer. Maar daar zijn Bram 
en Shirley van TCE Product dan 
weer voor. Zij zijn volledig op de 
hoogte van de laatste ontwikke-
lingen en experts op hun vak-
gebied, de telecommunicatie. 
Zij geven de mensen graag een 
eerlijk advies, weten welke tele-
foon en welk abonnement het 
best bij iemand past. Wie wei-
nig belt met een te duur abon-

nement, betaalt gewoon te veel 
en dat is zonde. Bram werkt al 
vanaf 1992 voor TCE Products. 
Hij heeft zich er grondig in ver-
diept en is er helemaal in thuis. 
Niet alleen voor particulieren, 
ook voor bedrijven. Bram weet 
precies welke telefooncentrale 
geschikt is voor een bedrijf en 
heeft klanten door het hele land 
heen.
Men kan er ook terecht voor di-
gitale televisie, internet in com-
binatie met telefoneren en Di-
gitenne. Tevreden klanten, daar 
staan Bram en Shirley graag 
voor klaar. Loop eens binnen 
voor een vrijblijvend advies bij 
TCE Products aan Kennemer-
laan 39, telefoon 0255 534950, 
mailen kan naar info@tcepro-
ducts.nl.

Overvallen 
in woning
Haarlem - Vorige week woens-
dag omstreeks 21.00 uur werd 
er bij een woning op de Robert 
Kochlaan aangebeld. Toen de 
19-jarige bewoner opendeed, 
drongen twee mannen met ie-
der een bivakmuts op binnen. 
De man werd met een wapen 
bedreigd en er is hem geld af-
handig gemaakt. Daarna ver-
dween het tweetal. Het volgen-
de signalement is bekend, da-
der 1: leeftijd ongeveer 22 tot 25 
jaar, grijs sportjack, lengte onge-
veer 1.80 meter, buitenlands ac-
cent. Dader 2: leeftijd ongeveer 
22 tot 25 jaar, donkere kleding. 
Bent u getuige geweest van de 
overval of heeft u anderszins in-
formatie die de politie kan hel-
pen bij het oplossen van de zaak, 
dan wordt u verzocht contact op 
te nemen met de politie in Haar-
lem, via 0900-8844 (lokaal ta-
rief). Anoniem iets melden kan 
ook, via Meld Misdaad Anoniem, 
telefoonnummer 0800-7000.
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 19 deCember

bol-Jong Hercules (3a)   - 14.30
reiger boys-IJmuiden (3a) (4-2, rest.)  - 14.45
velsen (4a)-Hoofddorp    - 14.30
vvH/velserbroek (5b)-De meteoor  - 14.30
Schoten-Dem (5b)    - 14.00
   

Chabab-aDo’20 (hoofdklasse)   - 14.30
roda’46-De Kennemers (1a)   - 14.00
SvW’27-Stormvogels (2a)   - 14.00
Kolping boys-Dem (2a)   - 14.00
Saenden-DSS (3b)    - 14.00
vSv (3b)-limmen    - 14.00
Schoten (4D)-alliance’22   - 14.00
rCH-SvIJ (4D)     - 14.00
Spaarnwoude-FC velsenoord (4D)  - 14.00
terrasvogels (5D)-DSov  - 14.00
rCZ-beverwijk (5D)    - 14.00

zondag 20 deCember

Vuurwerkcampagne
HALT van start
Velsen - U heeft het vast al ge-
hoord in uw omgeving, de vuur-
werkperiode is weer van start 
gegaan. Om overlast tegen te 
gaan en om ervoor te zorgen dat 
er veilig en verantwoord omge-
gaan wordt met vuurwerk, be-
steedt HALT in Kennemerland 
hier aandacht aan. Eind novem-
ber en in december worden bij-
na alle groepen 8 bezocht door 
de Haltmedewerkers.
De leerlingen krijgen een realis-
tische   film te zien en ontvangen 
een vuurwerkboekje, dat elk jaar 
wordt uitgegeven door HALT. Sa-
men met de leerlingen wordt in-
gegaan op de vuurwerkthema’s 
als veiligheid, vernieling, overlast, 
slachtoffers en de wetten en re-
gels.  Voor het voortgezet onder-
wijs zijn er de welbekende boe-
merang kaarten die ingaan op  
overlast, illegaal vuurwerk en het 
te vroeg afsteken van vuurwerk. 
Ook is er een website www.Hal-
trulez.nl waarop alles te vinden is 
over vuurwerk. 
Halt wijst ook ouders op hun 
rol als opvoeder. Het is goed 
om heldere afspraken te ma-

ken tussen ouders en kinde-
ren over het gebruik van vuur-
werk. Afspraken  over de plaats 
waar het vuurwerk in huis be-
waard wordt, wanneer en met 
wie het vuurwerk wordt afge-
stoken en de consequenties  als 
hij of zij  zich niet aan de afspra-
ken houdt. Kinderen en jongeren 
hebben behoefte aan duidelijk-
heid. Als ouders is het belang-
rijk om zelf het goede voorbeeld 
te geven: koop legaal vuurwerk 
in een erkende vuurwerkwin-
kel, houdt U aan de afsteektijden 
en ruim samen met uw kind en 
de buren de vuurwerkresten op! 
Wanneer de politie het kind of de 
jongere aanhoudt krijgt hij of zij 
een verwijzing naar Halt waar de 
ouders toestemming voor moe-
ten geven. Bij Halt krijgt de jon-
gere een werk- en/of leerstraf, 
de eventuele schade moet ver-
goedt worden en excuus moet 
worden aangeboden. Op www.
Haltrulez.nl staat alle informatie. 
Halt Kennemerland wenst ieder-
een een goede kerstvakantie en 
een spectaculair begin van 2010. 
Houd het leuk en houd het heel!

Christmas Carols
IJmuiden - Volgens traditie zijn 
op zondagmiddag 27 december 
om 16.00 uur de (oecumenische) 
Christmas Carols in de Oud-Ka-
tholieke Engelmunduskerk aan 
de Koninging Wilheminakade 
119 in IJmuiden. Een stijlvol-
le Kerstsamenzang volgens En-
gelse traditie, waarbij sfeervolle 

Kerstliederen en een 9-tal lezin-
gen elkaar afwisselen. De Christ-
mas Carols zijn een uitnodiging 
om stil te staan bij het verhaal 
van Kerst, te genieten van de 
sfeer en bovenal mee te zingen 
met de Nederlandse en Engel-
se kerstliederen die afwisselend 
met het koor worden gezongen. 

Doek valt in Velsen
Allerlaatste Van Vleuten 
& Van Muiswinkel
Velsen - Erik van Muiswinkel 
en Diederik van Vleuten hebben 
besloten nog één extra voor-
stelling te spelen in hun gelief-
de schouwburg. Op donderdag 
24 december om 17.00 uur speelt 
het cabaretduo de aller-aller-
laatste voorstelling voor vrien-
den, bekenden en het Velsense 
theaterpubliek. 
Met hun cabaretprogramma 
‘Mannen, het allerbeste’ neemt 
het superieure cabaretduo Van 
Muiswinkel en Van Vleuten af-
scheid van hun publiek. Op dins-
dag 22, woensdag 23 december 

(20.15 uur) en donderdag 24 de-
cember (17.00 uur) maken Erik 
en Diederik nog een laatste ge-
zamenlijke buiging in de Stads-
schouwburg Velsen, het thea-
ter waar vele onvergetelijke pro-
gramma’s van het duo in premiè-
re zijn gegaan. 
De voorstellingen op 22 en 23 
december zijn inmiddels uitver-
kocht. Voor 24 december heb-
ben fans zelfs nog de kans om 
op de eerste rij te zitten bij de al-
lerlaatste Erik en Diederik. Zie 
ook www.stadsschouwburgvel-
sen.nl. (foto: Niek Koppe)

‘Un Conte de Noël’
in het Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 18 en woens-
dag 23 december om 20.30 uur 
draait het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat de film ‘Un Conte 
de Noël’. 
Abel en zijn veel jongere vrouw 
Junon hebben twee kinderen, 
Joseph en Elizabeth. Als blijkt 
dat Joseph lijdt aan de ziekte van 
Hodgkin, is hun enige hoop een 
beenmergtransplantatie. Aange-
zien niemand geschikt beenmerg 

heeft, verwekken Abel en Junon 
een derde kind, Henri. Maar ook 
Henri blijkt Joseph niet te kun-
nen redden en Joseph sterft. Vele 
jaren later draagt de familie deze 
dramatische gebeurtenissen nog 
met zich mee. Als net voor Kerst-
mis blijkt dat Junon ook lijdt aan 
dezelfde kanker als haar overle-
den zoontje, is voor Henri de tijd 
gekomen om zijn schuld aan de 
familie af te lossen. 

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘un conte de noël’ op 18 en 
23 december 2009 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Formulieren-
brigade
IJmuiden - Mensen met een in-
komen op het minimum kunnen 
in aanmerking komen voor een 
tegemoetkoming voor deelna-
me aan Sociaal Culturele Activi-
teiten. Daarbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan het lid-
maatschap van een sportclub of 
een andere vereniging. Ook voor 
een dagje uit, een bezoek aan 
een museum, of het volgen van 
een cursus kan een tegemoetko-
ming worden verkregen. Zoals te 
lezen was in het artikel ‘Kinde-
ren doen mee’, stelt de gemeente 
extra geld beschikbaar voor de-
ze tegemoetkoming. Mensen van 
65 jaar of ouder hoeven de kos-
ten niet aan te tonen. De Formu-
lierenbrigade Velsen kan kijken 
of iemand in aanmerking komt 
voor deze tegemoetkoming en 
helpen dit formulier in te vullen. 
De Formulierenbrigade Velsen is 
gevestigd in Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, ge-
bouw ‘de Delta’, Rijnstraat 2 te 
IJmuiden. Op werkdagen zijn zij 
bereikbaar tussen 09.00-17.00 
uur op telefoonnummer 0255-
533885 en via de e-mail: for-
mulierenbrigadevelsen@madi-
mk.nl. Bij mensen die graag hulp 
willen maar niet mobiel zijn komt 
de Formulierenbrigade thuis.

Kerst-
nachtdienst 
IJmuiden - Donderdag 24 de-
cember om 22.00 uur houdt de 
Baptisten Gemeente IJmuiden 
aan de Eemstraat 28-30 een 
kerstnachtdienst. Iedereen is 
van harte uitgenodigd. Het the-
ma voor deze avond is: ‘Waarom 
kwam Jezus Eigenlijk?’ Bart Ni-
trauw gaat over dit onderwerp 
spreken. Het Statement Gospel 
Choir uit Heemskerk, onder lei-
ding van Edith Casteleyn, zal de-
ze avond een spetterend optre-
den geven. De kerkdeuren staan 
open vanaf 21.30 uur. 

IJmuiden - Onder de vele ac-
tiviteiten die het Hobbyhuis or-
ganiseert is ook darten. Kos-
ten hiervoor bedragen 7.50 eu-
ro per maand. Darten gebeurt 
met een gezellige groep. Maar 
ook is er modelbouw, uit minus-
cule onderdelen iets moois ma-
ken, kosten 10 euro per maand. 
Scrapbook maken, lekker cre-
atief bezig zijn, kosten 10 euro 
per maand. Alle activiteiten wor-
den deskundig begeleid. Ook 
kan men bij het Hobbyhuis te-
recht voor computercursus, on-
der deskundige leiding van Ar-
mand v.d. Ven ,telefoonnummer 
06-13842555. Voor alle andere 
activiteiten kan men bellen met 
Carrie Nupoort, via 06-12650716. 
U kunt ook gerust langskomen, u 
vindt ons aan de Kromhoutstraat 
50a IJmuiden. Graag tot ziens.

Activiteiten 
Het Hobbyhuis
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Overwinning 
Akrides
IJmuiden - Vorige week vrijdag-
avond speelde VBC Akrides Da-
mes 1 tegen BV Hoofddorp Da-
mes 1. Door het fantastische sa-
menspel van Lisette Suidgeest 
en Suzanne Limmen werd het 
een goede wedstrijd voor VBC 
Akrides. Zij vonden elkaar goed 
in het spel, waardoor de wed-
strijd ging lopen en er met na-
me goede aanvallen ontstonden. 
Door de enthousiaste houding 
van coach Esther Buijs werd het 
team gevoel versterkt en werd 
er goed in de verdediging ge-
speeld. Hierdoor ontstond een 
onverwachte overwinning voor 
VBC Akrides met een verschil 
van 11 punten. De eindstand 
van deze wedstrijd: 63-52. Zater-
dag speelden VBC Akrides JU20 
thuis tegen Rotterdam Challen-
gers JU20. Dit was een span-
nende wedstrijd tegen koploper 
Rotterdam. VBC Akrides staat 
de hele wedstrijd voor, echter la-
ten zij het in het vierde kwart lig-
gen en wint Rotterdam met vijf 
punten verschil. Coach Bas van 
Riessen is zeer tevreden over 
deze wedstrijd. Eindstand: 66-
71. Afgelopen zondag speelden 
VBC Akrides Select Windows 
van der Vlugt heren 1 tegen MSV 
in Noordwijk. MSV is een club 
die de afgelopen jaren in de top 
heeft meegedraaid en zelfs kam-
pioen is geworden een aantal 
keer. Vorig seizoen verloor MSV 
nog in de finale van de promo-
tie divisie tegen Goba. Geen ge-
makkelijke wedstrijd dus en dat 
bleek ook. Het eerste kwart gin-
gen VBC Akrides en MSV min of 
meer gelijk op maar begin twee-
de kwart was Akrides de contro-
le kwijt en ging MSV echt bas-
ketballen. Na de rust wist Akri-
des het niet op te pakken en ver-
loor dan ook met een groot ver-
schil.

‘The Full Monty’
in Stadsschouwburg 
Velsen - Duizenden theaterlief-
hebbers hebben al een onver-
getelijke avond beleefd aan ‘The 
Full Monty’. Hoewel de titel van 
de hitmusical misschien anders 
doet vermoeden, is de voorstel-
ling nergens plat maar juist ko-
misch en ontroerend. Voeg daar-
bij mooie ballads, swingende 
muziek, zinderende dans, gro-
te musicalnamen als Charly Lus-
ke, Musical Award-winnares El-
len Evers en topcomédienne 
Metta Gramberg (onder andere 
uit de televisiehit ‘Vrienden voor 

het Leven’) en ‘The Full Monty’ is 
hét feestelijke uitje vlak voor de 
kerstdagen! Op vrijdag 18 en za-
terdag 19 december (20.15 uur) 
kan het Velsense publiek in een 
sfeervol, in kerststijl aangekle-
de, Stadsschouwburg Velsen ge-
nieten van deze avond topenter-
tainment. De toegang bedraagt 
39,75, inclusief pauze drankje 
en garderobe. CJP 3 euro kor-
ting. Reserveer direct via www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789. (foto: Roy 
Beusker)

Produktiehuis Brabant 
speelt ‘Halfgeleiders’
IJmuiden - Donderdag 17 de-
cember om 20.30 uur staat het 
Produktiehuis Brabant op de 
planken van het Witte Thea-
ter aan de Kanaalstraat 257 in 
IJmuiden.
Een tijdsontwrichtende muziek-
theatervoorstelling van Produc-
tiehuis Brabant, November Mu-
sic en VocaalLAB Nederland 
door Peerke Malschaert, Bruno 
Nelissen en Johannes Westen-
dorp. Verloren tijd bestáát. Ver-
miste seconden zonder signa-
lement. Minuten die verdwalen 
tussen zojuist en dadelijk. Uren 
die zich terugtrekken van verve-
ling. Theatermaker Peerke Mal-
schaert heeft een fascinatie voor 
verloren tijd. Wachten op een 
bus. Een hond die zich bedenkt 
en niet blaft. Een kus die uit-
blijft. Onbelangrijke momenten. 
Zo lijkt het. Maar wie luistert, 
hoort het tikken op straat. Hor-
loges zwijgen. Vijf personages 
niet. Nog maar 42 seconden ver-

wijderd van de klap. Dreigend? 
Ha ha, said the clown. ‘Halfge-
leiders’ is een vervreemdend en 
bij vlagen humoristisch sprook-
je dat als opera verstrijkt. In een 
willekeurige straat geven vijf wil-
lekeurige voorbijgangers hard-
op prijs wat hun hoofd in beslag 
neemt. Langzaam verstrenge-
len de vijf gezongen monologen 
zich met elkaar. De tijd? Die rekt 
zich geeuwend uit en draait zich 
na 42 seconden om. Eén zeker-
heid: het leven overkomt je waar 
je bij staat. Librettist Johannes 
Westendorp en componist Bru-
no Nelissen ontwikkelden het 
muziektheaterconcept van ‘Half-
geleiders’ waarin verloren tijd 
centraal staat. Regisseur Peer-
ke Malschaert werkt dit concept 
met hen uit tot een voorstelling; 
een ontmoeting tussen vier zan-
gers, een acteur en 15 figuran-
ten uit de stad waar de produc-
tie wordt opgevoerd. Toegang 11 
euro/9 euro.

Zanggroep Voices geeft 
twee kerstoptredens
Velsen – In de winter is popkoor 
Voices actief met het geven van 
kerstoptredens. De nummers die 
hier dan ten gehore worden ge-
bracht zijn van verschillende me-
lange. Van vrolijk tot gevoelig en 
van zeer bekend tot wat minder 
bekend. De zanggroep waar-
deert een warm applaus en doet 
ook enorm haar best dit te ver-
dienen.
Op vrijdagavond 18 december 
verzorgt Voices een optreden tij-
dens de kerstmarkt in het Mu-
seum Broeker Veiling, de oudste 
doorvaar-groentenveiling ter we-
reld. Op deze historische plek in 
Broek op Langedijk is in 1887 het 
veilen bij afslag ontstaan en dit 
systeem wordt tegenwoordig bij 
alle grote veilingen toegepast. 
De Christmas en Winterfair is in 

de afgelopen jaren uitgegroeid 
tot het meest gezellige en drukst 
bezochte winterevenement van 
de regio. 
Deze sfeervolle gebeurtenis 
speelt zich onder de karakte-
ristieke spanten van Museum 
Broeker Veiling af. De Christmas 
& Winterfair biedt veel meer dan 
alleen de 55 sfeervol ingerich-
te kramen. Er is volop entertain-
ment, eten, drinken, wintervei-
lingen en gezelligheid. Het mu-
seum is die vrijdag geopend van 
12.00 tot 21.00 uur.
Zondagmiddag 20 december in 
winkelcentrum Schalkwijk zijn 
de winkels open en op het zoge-
naamde V&D-plein treedt Voices 
om 14.00 uur en om 15.00 op, 
nabij een levende kerststal. Zie 
ook www.zanggroepvoices.nl.

Tineke Schouten
komt naar Velsen
Velsen - Heel Nederland zit op 
zondag weer aan de buis ge-
kluisterd om te genieten van de 
Koningin van de typetjes. Ook 
live in het theater weet Tineke 
Schouten keer op keer de show 
te stelen. Op veler verzoek komt 
de geliefde comédienne op vrij-
dag 29 en zaterdag 30 janua-
ri (20.15 uur) terug naar Velsen 
met haar succesvolle theater-
show ‘Posi-Tien’. 
Volgens Tineke zelf ,,een show 
over een positieve instelling, 
maar ook over gezellig een 
poosje bij ‘Tien’ op bezoek.” Ti-
neke Schouten trakteert het pu-
bliek opnieuw op hilarische ty-
petjes, ontroerende liedjes, een 
sprankelend showballet, ontel-
baar veel kostuums en imitaties 
van beroemdheden als Camilla 
Parker Bowles en de Dolly Dots. 
Ook voegt zij met ‘Posi-Tien’ een 
nieuw legendarisch typetje aan 
de theatergeschiedenis toe: Le-
nie uit de Takkestraat, Bep La-
chebek en de Telefoniste krijgen 
gezelschap van de paaldanseres 
Geertruid. De vakvrouw die de 
lach aan haar broek heeft han-

gen en al decennia lang volle za-
len trekt en voor wie mensen een 
avondje thuis blijven als ze op te-
levisie is, komt op vrijdag 29 en 
zaterdag 30 januari terug naar 
de Stadsschouwburg Velsen. Er 
zijn nog prachtige plaatsen be-
schikbaar.
Entreeprijs: 35,25 euro, inclu-
sief pauzedrankje en garderobe. 
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789.

Aangehouden 
voor vernieling
IJmuiden - Een buschauffeu-
se meldde zaterdagnacht rond 
00.15 uur dat bij het Instructie-
bad op de Planetenweg een bier-
fles tegen haar bus was gegooid 
waardoor er schade was ont-
staan. Agenten hebben op aan-
wijzing van de vrouw drie ver-
dachten aangehouden. Het wa-
ren een 22-jarige Amsterdam-
mer, een 21-jarige Haarlemmer 
en een 20-jarige vrouw uit Am-
stelveen. Ze weigerden te zeg-
gen wie de fles had gegooid 
maar aan het bureau vertelden 
de Haarlemmer en de vrouw dat 
de Amsterdammer had gegooid. 
Hij was kwaad omdat ze bij een 
feestje in het oude zwembad er 
uit waren gezet. De Amsterdam-
mer is ingesloten. In de cel pro-
beerde hij de wc te vernielen 
door zijn kleding er in te prop-
pen. Zijn kleding is afgenomen. 
Tegen de man is proces-verbaal 
opgemaakt.
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Velsen is zó mooi
“Op 16 september 
ben ik hier aan de 
slag gegaan, 
hoewel ik een week 
later ben geïnstal-
leerd. Dat heeft 
alles te maken met 
openbare orde en 
veiligheid, waar-
voor je als burge-
meester verant-
woordelijk bent 
vanaf het moment 
dat het koninklij-
ke besluit ingaat, in 
dit geval dus op de 
16e.”

“Crisisbestendig? Ja, een burgemeester moet crisisbe-
stendig zijn. En als je zelf geen oplossingsrichting ziet, 
dan zorg je ervoor dat je de juiste adviseurs om je heen 
hebt. Ik heb veel crisissen meegemaakt in mijn carriè-
re. Daardoor heb ik ook veel menselijk leed gezien. En 
als je dan de hulpverleners aan het werk ziet, dan ben 
je zó trots op je mannen en vrouwen. Ik heb diep res-
pect voor wat de mensen van politie, brandweer en 
ambulances doen. De periode is te kort om de afgelo-

pen vier jaar te beoordelen. Ik ben begonnen met ont-
dekken hoe de organisatie in elkaar zit. Dat vraagt 
meer dan papieren kennis: je moet de mensen zien en 
spreken.

Ik merk wel dat er een college zit dat samen werkt, sa-
men denkt, gemakkelijk bij elkaar binnenloopt en ook 
de kritische noten durft te kraken. Alles vanuit een vi-
sie naar de toekomst, kijkend naar recreatie, toerisme, 
werkgelegenheid en bereikbaarheid. Dat zijn toch de 
grote thema’s die dit college heeft vastgehouden en bij 
elkaar houdt.”

Ongelooflijke dynamiek
“Hoe ik me hier voel? Het woord is: senang. De men-
sen hebben me van meet af warmte gegeven. De col-
legeleden staan midden in de samenleving, zijn er-
bij betrokken, ieder op z’n eigen manier en met z’n ei-
gen ideeën. Zoals dat hoort bij een politiek bedrijf. Zo-
wel formeel als informeel weten we elkaar te vinden, 
zorgen we voor elkaar. Het is een leuk, goed team. Vel-
sen heeft een ongelooflijke dynamiek. En het is zó 
mooi! Beslist geen eenheidsworst. Je hebt parken en 
duinen, je hebt kernen met een eigen smoel, de zee-
haven, de visserij en de afslag. Wát een bijzondere we-
reld. De schaalgrootte is hier anders dan onder mijn 
burgemeesterschap in de Noordkop. Daar was ik ver-

antwoordelijk voor negen dorpen, alle overwegend 
agrarisch. Hier zijn zeven dorpen met allemaal een ei-
gen karakter. Dat moet je respecteren, dat moet je le-
ren kennen en waarderen.”

Overheidsregisseur
“Als burgemeester ben je absoluut niet de man die al-
leen van het protocol en het formele gedeelte moet 
houden. Je bent ook die overheidsregisseur, die het 
moet hebben van contacten met de mensen. Daar 
moet je ook plezíer in hebben. Ik hou van dit vak, het 
is een mooi ambt. Maar als spelverdeler ben je kwets-
baar. Moet je je daarom opstellen zonder een eigen 
agenda? Zonder een visie? Absoluut niet. Ik hou ervan 
om met vraagstukken bezig te zijn en ik wil een kleur-
rijke burgemeester zijn. Kleurrijk in de betekenis van 
doordachte ideeën en visies, en die samen met het col-
lege en de raad uitdragen. Voor mij zijn college en raad 
één, samen vormen ze het gemeentebestuur.”

“Kerst is een familiefeest. Juist daarom moeten we ook 
omkijken naar eenzame mensen. Geef hen alsjeblieft 
ook wat warmte. Samen genieten, dat wens ik iedereen 
voor de komende feestdagen en in het nieuwe jaar.”

Franc Weerwind, burgemeester van Velsen

Samen werken aan Velsen
Met het einde van het jaar in zicht, mijmeren velen graag over gedane zaken en per-
spectieven voor de toekomst. Ook de collegeperiode nadert zijn voltooiing. Het huidi-
ge collegeprogramma heeft de titel ‘Samen werken aan Velsen’ meegekregen. Is die 
samenwerking tot stand gekomen? Zijn de doelen uit dit collegeprogramma bereikt? 

Hoe kijken de collegeleden op de bestuursperiode terug? Deze vragen zijn hen voor-
gelegd en gevraagd is naar wat zij bijzonder vinden aan hun vak en aan de gemeen-
te Velsen. De wethouders en burgemeester geven op deze Infopagina persoonlijk ant-
woord.
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We hebben de boel op orde
“Tijdens deze college-
periode zijn we snel onder 
het provinciaal toezicht 
uitgekomen. Dat stempel 
‘Gedegen financieel be-
leid’ is beslist een hoog-
tepunt. Sommige colleges 
kijken naar het beschik-
bare budget en bepalen 
vervolgens waaraan het 
wordt uitgegeven. Dat kun 
je omdraaien: ‘Wat willen 
we doen en hoeveel geld 
is daarvoor nodig?’ Ons 
college geeft aan dit laat-
ste de voorkeur.”

“Aan mij de taak om ervoor te zorgen dat de nuttige zaken 
die mijn collega’s willen realiseren binnen het huishoudboek-
je passen. Dit betekent, dat mijn collega’s en ik soms botsen 
in termen van pittige discussies op inhoud. Die ‘botsingen’ zijn 
vooral functioneel, want nooit op de persoon gericht. Wij kie-
zen voor samenwerking en betrouwbaarheid bij het bestu-
ren van de gemeente. Of dat is gelukt? Daarover zullen voor-
al de inwoners iets kunnen zeggen. Natuurlijk is niet álles ge-
lukt, soms is de werkelijkheid weerbarstiger dan gedacht. Het 
heeft zowel intern als extern bijvoorbeeld meer tijd gekost om 
de mensen de financiële cultuurverandering mee te geven. In-
middels is iedereen binnen de organisatie zich ervan bewust 
hoe belangrijk reële begrotingen zijn.”

Stabiliteit en rust
“Vertrouwen opbouwen vraagt tijd. Eerst moet je het waarma-
ken: nakomen wat je hebt toegezegd en ervoor uit durven ko-
men als je iets niet kunt regelen. Je hebt ook rekening te hou-
den met het administratieve besluitvormingsproces, want uit-

eindelijk ga je met overheidsgeld om, dus móeten er allerlei 
mensen naar kijken. De achterban van elk van ons blijkt ge-
lukkig veel waarde te hechten aan de stabiliteit en de rust die 
het bestuur Velsen wil geven. En de raad kan uiteindelijk altijd 
nog ‘nee’ zeggen tegen collegevoorstellen. Ik ben, in de eer-
ste plaats voor de inwoners, vooral blij dat we de boel op or-
de hebben ondanks de slechte economische situatie. We hoe-
ven geen paniekvoetbal te spelen, want de gaten die er waren, 
zijn gedicht. Bovendien hebben we een aantal langslepende 
vraagstukken van tafel gehaald, zoals het Forteiland en Bee-
ckestijn. De start van de renovatie van Oud-IJmuiden is ook 
een mooi resultaat.’’

Hét loket voor overheidsland
“Milieu, een andere hoofdmoot in mijn portefeuille, is een hot 
item, vooral de duurzaamheid van gebouwen en de CO2-uit-
stoot. Hiervoor loopt inmiddels een aantal interessante pro-
jecten. Verder zijn we druk bezig met klantgerichte dienstver-
lening. De gemeente wordt hét loket voor ‘overheidsland’. En 
maak dan maar eens duidelijk dat we hier drie miljoen in moe-
ten steken, da’s nou niet bepaald een ‘sexy’ boodschap. Dus je 
moet erover blijven communiceren. Als wethouder – dat ben je 
zeven dagen per week, 24 uur per dag – kun je ontdekken hoe 
bepaalde ontwikkelingen los van elkaar ontstaan en hoe je die 
met elkaar in verbinding kunt brengen. Dat is heel interessant. 
Ook de combinatie van op een breed niveau en op individueel 
niveau bezig zijn, is boeiend.”

“Ik hoop dat de inwoners van Velsen de Kerst kunnen vieren 
in de nabijheid en met de aandacht van de mensen van wie 
ze houden. Is dat niet mogelijk, dan hoop ik dat zij voelen dat 
wij zo goed mogelijk voor onze inwoners hebben willen zor-
gen ... als een soort veilige, warme deken, juist in deze financi-
eel moeilijke tijden.”

Karel Ockeloen, wethouder

De goede

“Hoogtepunten? Als eerste dan 
mijn installatie als wethouder, 
want daar is de rest uit voortgeko-
men! Vraag je naar mijn favorie-
te punt, dan is en blijft dat toch de 
zeehaven, waar altijd van alles ge-
beurt. Zoals de revitalisering van 
het Middenhavengebied, cruise-
schepen die voor het eerst in onze 
haven aanmeren, de windmolen-
offshore die in de IJmondhaven 
van de grond is gekomen.”

“Ik vind de contacten met onderne-
mers sowieso een van de pijlers in 
mijn portefeuille. Samen hebben we 
aan het begin van deze bestuursperi-
ode een economische agenda opge-
steld. Ik merk dat het vertrouwen in 
elkaar weer is gegroeid en we moni-
toren gezamenlijk of we op de goe-
de weg blijven. Het bedrijfsleven zoekt 
ook steeds vaker het ondernemerslo-
ket op.”

“Een andere, belangrijke ontwikkeling 
is het hoogwaardig openbaar vervoer, 
de snelle busverbinding met Haar-
lem. Het verkeer dat door Driehuis en 
Santpoort-Noord gaat, is gewoon té 
druk geworden. Met de provincie zijn 
nu afspraken gemaakt over het nieu-
we bustraject en om het doorgaande 
verkeer over de N208 – nu nog A208 
– te krijgen. De woonkernen blíjven 
goed bereikbaar, maar in feite verleg-
gen we de oorspronkelijke hoofdader 
van onze gemeente; deze ontwikke-
ling zal zich tekenen tot ver in de toe-
komst. Net als de nieuwe zeesluis. De 
intensieve samenwerking met Amster-
dam heeft geleerd dat wij een serieuze 

Zware dossiers afgerond
“Toen dit college aan-
trad, hebben we duide-
lijke afspraken met el-
kaar gemaakt. De be-
langrijkste: we zijn al-
lemaal evenveel waard, 
maakt niet uit hoeveel ze-
tels je in de raad hebt en 
het maakt ook niet uit van 
welke politieke partij je 
bent. We gaan met z’n al-
len voor het totale pakket 
aan maatregelen. Nou, 
als je iets écht wilt, dan 
lukt dat. En zo hebben we 
een aantal zware dossiers 
afgerond, waaronder het 
centrumplan.”

“Ongeveer alles tussen het Pontplein en het Moerbergplant-
soen zou worden gesloopt. De vorige collegeperiode werden 
de mensen met een koopwoning al uit dat centrumplan ge-
schreven, maar die met een huurwoning waren de klos. Dat 
is gelukkig teruggedraaid. Je breekt toch geen woningen af 
die niet aan renovatie of vernieuwing toe zijn, zeker niet als 
er grote behoefte is aan eengezinswoningen?! En dan de on-
rechtvaardigheid: koopwoningen mochten wel, huurwoningen 
mochten niet blijven staan. Zoiets ráákt me. Enfin, het is van 
de baan en ik ben blij dat er nog voor de verkiezingen duide-
lijkheid komt over het nieuwe plan.”

Collectief belang
“De Grote Buitendijk in Velserbroek is een plek, waarvan ie-
dereen al lang weet dat die ooit ontwikkeld wordt. Ik snap dat 
sommigen hun mooie uitzicht willen behouden, net zoals een 
aantal in Santpoort-Noord vroeger hun uitzicht op de polder 

wilde houden. Maar er zijn nog steeds mensen die een huis 
nodig hebben, dus moet er worden gebouwd. Ik ga over der-
gelijk collectief belang. Kijk, je maakt je als wethouder ruim-
telijke ordening niet populair door te willen bouwen, wel door 
niets te doen, want dan heeft niemand last van je. Maar zo zit 
ik niet in elkaar.

Toen ik deze periode aantrad, zijn de documenten vastgesteld 
voor de ontwikkelingen in Oud-IJmuiden, die door het vorige 
college zijn voorbereid. Procedures voor ruimtelijke ordening 
zijn ingewikkeld, lopen lang en er moet altijd nog veel worden 
gedaan om het ook werkelijk voor elkaar te krijgen. Ik kan be-
kennen dat ik daar ook niet altijd het geduld voor heb, terwijl 
ik anderen wel moet uitleggen waarom dergelijke zaken tijd-
rovend zijn. Maar, in Oud-IJmuiden wordt nu gebouwd. En 
deze ingang van Nederland wordt volgens mij tóp!”

Menselijke politiek
“Een ander hoogtepunt – ik heb ze in soorten – is Velsen-
Noord. Ja, een ingewikkelde wijk, maar de mensen gaan zó 
voor hun wijk, werkelijk fantastisch. Het openen van de Pla-
neet in IJmuiden is een ander soort hoogtepunt, ben ik ook 
hartstikke blij mee. Ben ik de mater di familia van dit college 
genoemd? Ik beschouw het gewoon als een uitdaging om de 
harde, dagelijkse politiek zo menselijk mogelijk te maken. Ik 
hoop dat de inwoners begrijpen dat wij met elkaar, voor hun, 
een zo goed mogelijk product willen afleveren en dat we dit 
op een beschaafde, fatsoenlijke manier doen. Veel gedoe en 
gegil, daar hou ik niet van.”

“Mijn kerstwens ... weet je, pas als je goed in je vel zit, kun je 
om je heen kijken en voor je omgeving iets betekenen. Dát is 
wat ik iedereen toewens. Fijne dagen!”

AnneMieke Korf, wethouder

> lees verder op volgende pagina
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‘Wat gebéurt hier?’
‘‘Wat gebéurt hier?’, 
dacht ik in het begin. 
Kijk, het is logisch dat je 
heel belangrijke, college-
brede dossiers samen 
doet. Maar dat de col-
legeleden ook elkaars 
stukken pagina voor pa-
gina lezen en van kritisch 
opbouwend commentaar 
voorzien, dat had ik nog 
niet meegemaakt. Ik vind 
de manier waarop wij el-
kaar steunen heel bijzon-
der.”

“Een beetje eng vond ik het 
wel, toen ik hier op driekwart van de bestuursperiode aan-
trad. De warme ontvangst heeft me echter geholpen ge-
woon op de rijdende trein te springen. Een kwestie van aan 
de slag gaan en inwerken tegelijkertijd. Met maatschappe-
lijke ondersteuning, cultuur en het verenigingsleven in mijn 
portefeuille, kun je eerst níet anders dan ongelooflijk veel in-
vesteren in mensen.  Als bestuurder loop ik al een tijdje mee 
in de IJmond, ik ben onder meer 6,5 jaar wethouder geweest 
in Uitgeest. Maar ik had niet vermoed hoe sterk de zeven 
verschillende dorpen Velsen kenmerken. Zo was ik blij ver-
rast met het voorzieningenniveau als de Stadsschouwburg, 
het Witte Theater, Thalia, het Mosterdzaadje en al die kruis-
bestuivingen: ook uit de andere kernen komen de bewoners 
naar die locaties. Zo zit je bij de IJmuider Harmonie of So-
li, dan is er een korenfestival, treedt een musicalgroep op of 
ga je naar het Havenfestival. En dan ook nog een popbun-
ker met tachtig ruimtes waar bands kunnen oefenen zonder 
overlast te veroorzaken. Welke gemeente heeft dat?!”

Iedereen doet mee
“Het klinkt misschien gek: je weet pas echt wat zo leuk is aan 
het wethouderschap als je het niet meer bent. Dán kom je er 
pas aan toe om erop terug te zien. Als je er middenin zit, ben 
je gewoon druk bezig. Zeker in Velsen vreet het je helemaal 
op! Ik ben heel blij dat we mét de voorzitters van de wijkplat-
forms en de maatschappelijke organisaties weer een geza-
menlijke toekomst voor wijkgerichte dienstverlening zien. Ver-
anderingen gaan niet vanzelf, mensen moeten eraan wennen. 
Dat geldt ook voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
Voorheen was dit een verzameling van losse onderdelen zoals 
‘voorzieningen voor mensen met een beperking’, ‘jongerencen-
tra’, ‘het organiseren van vrijwilligers’ en ook van ‘mantelzor-
gers’. De WMO is meer dan een zorgwet, het is een totale par-
ticipatiewet: iedereen doet mee. Dat vraagt een andere manier 
van denken én aanpassingen binnen de organisatie.”

Naar elkaar omkijken
“Ik denk, ik hoop, dat de WMO er ook aan bijdraagt dat we 
over het toppunt van de individualisering raken en dat men-
sen weer meer naar elkaar omkijken. Hier in Velsen heb ik 
trouwens al enorm veel gemeenschapszin aangetroffen, dus 
dat komt vast goed. Het afgelopen jaar zijn we, wat volksge-
zondheid betreft, tegen de Mexicaanse griep aangelopen. Hier 
moesten we veel tijd voor vrijmaken, want het is belangrijk dat 
de mensen correcte voorlichting krijgen. Daar hebben ze recht 
op. Tijdens de zomervakantie hebben de medewerkers op het 
stadhuis ook flink doorgewerkt aan bijvoorbeeld het opstel-
len van draaiboeken en continuïteitsplannen voor als de griep 
zwaar zou toeslaan. Ik waardeer hun betrokkenheid zeer.”

“Het zal u niet verbazen dat ik alle Velsenaren op de eerste 
plaats een goede gezondheid wens. Fijne kerstdagen en een 
voorspoedig 2010!”

Ineke Edzes-Altena, wethouder

‘Jongens, help eens even!’
“Eigenlijk ben ik er wel 
trots op, dat ik de eerste 
wethouder voor jeugdbe-
leid ben. Voordat je hele-
maal thuisbent in dit on-
derwerp, vliegen de ja-
ren om. Er zijn veel instel-
lingen, hoe vinden kinde-
ren of hun ouders daar-
in hun weg? Hier ligt nog 
een mooie klus voor de 
gemeente.”

“Ik vind het énig dat sport in 
mijn portefeuille zit en aan 
onderwijs en jeugdbeleid is 
gekoppeld, een heel mooie 

combi. De Jeugdsportpas slaat enorm aan. Sport is zó be-
langrijk voor je sociale vaardigheden. Van toerisme dacht ik: 
dat is alleen maar leuk. Maar ik zat hier nog geen drie weken, 
toen er een extra bezuinigingsslag overheen moest. Achter-
af gezien zorgde die prikkel ervoor dat we nog eens heel kri-
tisch naar toerisme keken, met een ander beleid als resultaat. 
Sindsdien komen er meer bezoekers naar ons strand, óók uit 
de regio Amsterdam.”

Megastap
“Het wethouderschap is een leuke maar drukke baan. Ik roep 
soms: ‘Ik ben wethouder jeugdbeleid, maar als ik niet uitkijk, 
verwaarloos ik mijn eigen kinderen!’ Nee hoor, dat zit heus 
wel goed. De betrokkenheid is leuk en de omvang van Velsen 
is leuk, waardoor je veel mensen kent en het heel tastbaar is 
wat je doet. Dat merk ik bijvoorbeeld als wijkwethouder voor 
Velserbroek. Dit college heeft ook bewust gewerkt aan goe-
de externe relaties. Er komen nu ook wethouders van Am-
sterdam naar Velsen om te praten, dat is nog nooit gebeurd. 

We hebben achter een aantal hardnekkige dossiers een punt 
kunnen zetten, dan wel ze zó in de steigers gezet, dat er weer 
vooruitgang in zit. Beeckestijn staat qua hoogtepunten aan de 
top, dat was behoorlijk gymnastieken; ik ben heel blij dat we 
het openbare karakter ervan hebben kunnen behouden. Dit is 
overigens niet alleen mijn verdienste, maar van het hele colle-
ge. Zo heeft Arjen verkeer in zijn portefeuille en ik openbaar 
vervoer. Ook zo’n dossier dat voor de nodige spanning zorg-
de. Juist die spanning heeft een goed plan opgeleverd én 60 
miljoen van de provincie voor het hoogwaardig openbaar ver-
voer. Ook een megastap: van die oude spoorbaan kan nu een 
mooie busbaan worden gemaakt.”

Gezamenlijke visie
“We zitten met vier partijen in het college, een brede verte-
genwoordiging van de inwoners dus. Wij worden niet betaald 
om rollebollend over straat te gaan, wél om vanuit een geza-
menlijke visie dingen te doen, dingen die de burgers van ons 
verwachten. Ons bestuur is collegiaal en brengt rust en over-
zicht. Al kun je natuurlijk niet iedereen tevreden stellen, zo 
werkt de democratie nu eenmaal. Als ik een probleem heb, 
kan ik rustig zeggen: ‘Jongens, help eens even, want ik kom 
er alleen niet uit’. Ik vind het ook érg leuk dat ik nu met zo-
veel vrouwen werk, onder wie AnneMieke, die als een mater 
di familia voor ons nieuwkomers een ware steun is geweest. 
Ach, we zijn nog niet klaar... ik wil de kustvisie ook nog wel 
zien bouwen... eigenlijk ben ik nog helemaal niet toe aan ver-
kiezingen...”

“Ik wens iedereen fijne feestdagen en een sportief nieuwjaar!”

Annette Baerveldt, wethouder

richting
gesprekspartner zijn. We zitten er echt 
bóvenop wat deze geweldige ontwik-
keling voor onze gemeente betekent 
en kan betekenen.”

Groeiend vertrouwen
“Natuurlijk had ik verwacht dat een 
aantal zaken, zoals de Kromhoutstraat, 
sneller zou gaan. Maar vaak moe-
ten eerst heel wat procedures wor-
den doorlopen. Ha, zullen we dan met-
een het woord ‘hoogtepunt’ nuance-
ren? Meestal gaat dat predikaat naar 
afgeronde zaken, maar in dit werk ben 
je overwegend met vóórtgaande pro-
cessen bezig. Dus ik ben ook blij als 
een proces de goede richting is opge-
bogen, met het groeiend vertrouwen 
in en van het bedrijfsleven en dus ook 
met het vormgeven van arbeidsmarkt-
beleid. Met de oprichting van het Plat-
form Arbeidsmarkt en Onderwijs heb-
ben we dat steentje in de IJmond op-
gepakt. Het moet verder worden uit-
gewerkt, maar de basis is gelegd. Het 
leerwerktraject van het ministerie van 
Sociale Zaken voeren we eveneens 
met de andere IJmondgemeenten, de 
onderwijsinstellingen en het bedrijfs-
leven uit.”

Intense samenwerking
“Als wethouder wil je vanuit je wezen 
iets bijdragen aan de maatschappij. Ik 
neem graag sámen met de inwoners 
en ondernemers de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op me, maar in 
de eerste plaats moet je hen dan wel 
in staat stellen om die verantwoorde-
lijkheid te kúnnen nemen. Het is ge-
weldig om met mijn collega’s beleid te 
maken voor hoe de maatschappij in 
Velsen zich zou moeten ontwikkelen. 
Er wordt weleens onderschat hoe goed 
de samenwerking in het college is. Die 
is dusdanig goed, dat wij onmogelijk 
voor elkaars karretje kunnen worden 
gespannen. Door samenwerking – en 
die is bij ons en met veel Velsense or-
ganisaties intens – krijg je meer voor 
elkaar. Samen werken aan Velsen, heet 
ons collegeprogramma. Qua college 
klopt dat en qua samenwerking met 
het bedrijfsleven klopt dat.”

“Mijn kerstwens? Ik wens zowel bur-
gers als ondernemers dat ze het fijn 
vinden in Velsen, dat ze zich hier hele-
maal thuisvoelen.”

Arjen Verkaik, wethouder
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Landelijke
Naturalisatiedag
Op dinsdag 15 december 2009 was 
het Landelijke Naturalisatiedag. Voor 
die dag had de gemeente Velsen 14 
personen uitgenodigd die in de afge-
lopen zes weken Nederlander zijn ge-
worden. Samen met hun partner wer-
den zij om 13.30 uur op het Stadhuis 
ontvangen voor een feestelijke natu-
ralisatieceremonie.

Burgemeester Weerwind sprak hen har-
telijk toe. In zijn toespraak ging hij in op 
wat het betekent om de Nederlandse na-
tionaliteit te hebben en op de bijzondere 

verbondenheid met ons land die daarmee 
gepaard gaat. Na het officiële gedeelte 
volgde een bezoek aan het Zee- en Ha-
venmuseum te IJmuiden. Het programma 
duurde tot 17.00 uur.

Alle gemeenten en eilanden moeten op 
15 december - tevens Koninkrijksdag 
– een naturalisatieceremonie houden. 
Daarnaast organiseert elke Nederlandse 
gemeente deze ceremonie minstens één 
keer per zes weken als onderdeel van de 
procedure om Nederlander te worden. 
(foto: Reinder Weidijk)

Gemeentegids in voorjaar
De nieuwe gemeentegids van Velsen 
verschijnt in het voorjaar van 2010. 
Door een fout bij de drukkerij was de 
gids dit najaar nog niet af. Als de nieu-
we gids verschijnt – na de gemeente-

raadsverkiezingen op 3 maart – kunnen 
de namen van het nieuwe gemeentebe-
stuur erin worden opgenomen. De ad-
verteerders hebben inmiddels bericht 
gehad.

Samenwerking met Uitgeest
De wethouders Arnold Sely en Karel Ockeloen ondertekenen de intentieverklaring 
voor samenwerking tussen beide gemeenten op het gebied van netwerk-, gegevens-, 
applicatie- en systeembeheer (ICT). De samenwerking moet tijd en geld besparen, en 
de kennis en slagkracht op het gebied van informatisering, beheer en automatisering 
vergroten. (foto: Reinder Weidijk)

Feest voor inwoners Velsen-Noord
Velsertraverse klaar
Sinds mei 2009 stond de Velsertraver-
se op zijn kop. De herinrichting van deze 
belangrijkste toegangsweg naar Bever-
wijk, Velsen-Noord en Corus maakte on-
derdeel uit van de aanleg van de Weste-
lijke Randweg Beverwijk, de N197. Inmid-
dels is het werk aan dit deel van de rand-
weg afgerond.

Vooral de inwoners van Velsen-Noord 
hadden veel last van de omleidingen en 
verkeershinder. Om hen te bedanken 
voor hun begrip organiseert de provincie 
op zaterdag 19 december a.s. een evene-
ment voor hen. De feestelijkheden duren 
van 10.00 tot 13.00 uur. De feesttent staat 
naast de Emplacementsweg.

OV-Taxi tijdens de feestdagen
De OV-Taxi verwacht extra drukte tij-
dens Kerst en Oud & Nieuw. Om te-
leurstelling te voorkomen op deze 
drukke dagen is het verstandig daar 
rekening mee te houden. 

Kerstdagen
Het is raadzaam om ritten voor de Kerst 
ruim van tevoren te boeken; dat kan van-

af vandaag al. Ritten voor beide Kerstda-
gen kunnen tot uiterlijk dinsdag 22 de-
cember 18.00 uur worden besteld. Als er 
door drukte geen rit beschikbaar is op het 
gewenste tijdstip wordt in overleg met de 
klant naar een ander geschikt tijdstip ge-
zocht.

Oud & Nieuw
Het is raadzaam om ritten voor Oud & 
Nieuw ruim van tevoren te boeken; dat 
kan vanaf vandaag al. Op 31 december 
rijdt de OV-Taxi tot uiterlijk 20.00 uur ’s 
avonds. Op 1 januari 2010 rijdt de OV-Taxi 
weert vanaf 08.00 uur ’s ochtends.

Wie vragen heeft kan bellen met 0900-
8684.

Dwangsom voor gemeenten
als beslissing uitblijft
Wie een aanvraag of een bezwaar-
schrift indient bij de gemeente heeft 
recht op een beslissing binnen een 
bepaalde termijn. Als het college of 
de burgemeester over die termijn 
heengaat, kan hen dat geld gaan kos-
ten (dwangsom). Het bedrag kan op-
lopen tot maximaal 1260 euro. Dat 
staat in de Wet dwangsom die geldt 
sinds 1 oktober 2009.

De regeling geldt voor aanvragen en be-
zwaarschriften die op of na 1 oktober 
2009 zijn ingediend. Voor sommige aan-

vragen geldt een wettelijke antwoordter-
mijn, voor andere een ‘redelijke’; dat is af-
hankelijk van de soort beslissing.

Als de gemeente in gebreke blijft – niet 
tijdig een beslissing neemt – moet er wel 
aan een aantal voorwaarden worden vol-
daan voordat zo’n vergoeding wordt uit-
gekeerd. Burgers moeten bijvoorbeeld 
een brief schrijven waarin ze de gemeen-
te wijzen op de uitgebleven beslissing. Er 
zijn ook omstandigheden waarin de ge-
meente geen vergoeding verschuldigd is. 
De regeling staat op www.velsen.nl. 

Markt Santpoort-Noord
één keer op woensdag
In de laatste twee weken van het jaar 
vervalt de vrijdagse weekmarkt in Sant-
poort-Noord. Dat komt omdat de markt-
dagen op Eerste Kerstdag en Nieuw-

jaarsdag vallen. In plaats daarvan is 
er markt op woensdag 23 december. 
De eerste markt in het nieuwe jaar is op 
vrijdag 8 januari.
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Openingstijden stadhuis
in december en januari
Rond de feestdagen gelden er andere openingstijden op het stadhuis:

Woensdag 23 december  Extra openstelling van 18.00 tot 20.00 uur

Donderdag 24 december  Gesloten vanaf 16.00 uur (ook ‘s avonds)

Vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag) Gesloten (gehele dag)

Donderdag 31 december (Oudjaar)  Gesloten vanaf 12.00 uur (ook ’s avonds) 

Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)  Gesloten (gehele dag)

Maandag 4 januari Geopend vanaf 10.00 uur 

Iedereen is welkom
Nieuwjaarsbijeenkomst
gemeentebestuur Velsen
De jaarlijkse traditionele nieuwjaars-
bijeenkomst van het College van bur-
gemeester en wethouders en de 
raadsleden is op maandag 4 janua-
ri 2010.

Tijdens deze openbare bijeenkomst in de 
burgerzaal van het Stadhuis is er gelegen-
heid tot het persoonlijk uitwisselen van 

nieuwjaarswensen tussen inwoners, ver-
tegenwoordigers van het bedrijfsleven, or-
ganisaties en maatschappelijke instellin-
gen en leden van college en raad. De bur-
gemeester houdt de traditionele nieuw-
jaarstoespraak. De avond wordt muzikaal 
omlijst door Stephan Pronin, die op de pi-
ano sfeermuziek ten gehore brengt. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Samenspraak in Velsen
Ruimte voor samenspraak tussen ge-
meente en burgers over bepaalde 
projecten of plannen, en meer moge-
lijkheden om burgerinitiatieven op de 
politieke agenda te krijgen – dat is de 
kern van de nota ‘We houden contact’ 
waarmee het college van B&W heeft 
ingestemd.

Mensen willen hun kennis, creativiteit en 
ideeën kwijt over onderwerpen die hen in 
de  gemeente aangaan. Daar worden pro-
jecten en beleidsplannen vaak beter van. 
Het college wil dit vaker mogelijk maken 
door vooraf duidelijk aan te geven wel-
ke projecten of plannen in samenspraak 
ontwikkeld worden. Zo wordt het een-
voudiger om hierover mee te praten en 
ook duidelijker wat er met de opbrengst 

hiervan gebeurt. Daarnaast  wil het col-
lege het ook makkelijker maken om bur-
gerinitiatieven op de politieke agenda te 
krijgen. Het gemeentebestuur heeft ver-
volgens de verantwoordelijkheid om over 
de opbrengst van de discussies heldere 
besluiten te nemen, die mede gebaseerd 
zijn op het maatschappelijk draagvlak. 

De nota ‘We houden contact’ beschrijft 
de spelregels voor die samenspraak. De 
nota zelf is – conform zijn eigen princi-
pes – tot stand gekomen in samenspraak 
met inwoners van Velsen, maatschappe-
lijke organisaties, bedrijfsleven en wijk-
platforms. Het plan wordt nu voorgelegd 
aan de gemeenteraad, die er naar ver-
wachting op 11 februari 2010 een besluit 
over neemt.

Inzameling en 
verbranding kerstbomen
Net als vorig jaar kunnen de kerstbo-
men weer bij de gemeente worden in-
geleverd om verbrand te worden. El-
ke ingeleverde boom is 50 eurocent 
waard. De inleverplekken staan hier-
onder. Op 6 januari is de kerstboom-
verbranding aan de Heerenduinweg in 
IJmuiden; op die dag mogen IJmuide-
naren hun kerstboom alleen nog daar 
naar toebrengen. Op 7 januari is de 
verbranding aan de Hagelingerweg in 
Santpoort-Noord. 

Inleveren: wanneer, hoelaat en waar?
• Maandag 4 januari tussen 13.00 en 17.00 

uur op alle inleverplekken
• Dinsdag 5 januari tussen 13.00 en 17.00 

uur op alle inleverplekken
• Woensdag 6 januari tussen 13.00 en 

17.00 uur: Let op: IJmuidenaren mogen 
dan alleen nog inleveren op de brand-
locatie aan de Heerenduinweg (zie hier-
onder); andere inwoners van Velsen 
kunnen nog op alle inzamelplekken te-
recht.

• Donderdag 7 januari tussen 13.00 en 
17.00 uur: alleen afleveren op brandlo-
catie Santpoort-Noord, Hagelingerweg.

• Op 6 en 7 januari kunnen kerstbomen 
nog tot 19.00 uur op de brandlocaties 
worden aangeleverd.

Inleverplekken
• Driehuis: station NS
• IJmuiden: parkeerplaats Kennemerplein, 

Wilgenstraat, en de Eenhoornstraat 
(wijkpost van de afdeling wijkbeheer) 

• Santpoort-Noord: Burg. Weertsplant-
soen

• Santpoort-Zuid: Wynoldie Daniëlslaan
• Velsen-Noord: Bleyenhoevelaan
• Velsen-Zuid: Brandweerkazerne
• Velserbroek: Vestingplein

Kerstboomverbranding
• Op woensdag 6 januari vanaf 19.00 uur 

aan de Heerenduinweg in IJmuiden, 
voor inwoners van IJmuiden, Velsen-
Noord en Velsen-Zuid.

• Op donderdag 7 januari vanaf 19.00 uur 
aan de Hagelingerweg tegenover de 
tuincentra, voor inwoners van Driehuis, 
Santpoort-Noord en –Zuid, en Velser-
broek.

Niet verbranden?
Op zaterdag 2 januari en zaterdag 9 janu-
ari 2010 neemt ReinUnie kerstbomen mee 
die’s morgens vóór half 8 bij de onder-
grondse ophaallocaties liggen of op de 
plek waar de grijze en groene afvalbak-
ken horen te  staan. ReinUnie stelt de Vel-
senaren daar zelf ook van op de hoogte.

‘We houden contact’
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rechtsgevolg.
Het vastgestelde actieplan zal voor 1 januari 2010 aan 
het Ministerie van VROM worden toegezonden.
 
Velsen, 17 december 2009

KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort 
Wijnoldy Daniëlslaan 40 1 cedrus 
Nicolaas Beetslaan 4 1 kronkelwilg en 1 moerbei 
Ir. Krijgerstraat 34 2 coniferen 
Vlietweg 2 8 populieren 
P.C. Hooftlaan 51 1 conifeer 

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
15 december 2009.
 
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 elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 
Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-
vergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.
 
BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-226-2009  Dokweg 9 te IJmuiden; het veranderen van 

een truckwash naar 4 autowash boxen
BP-227-2009  Trawlerkade 80 te IJmuiden; het veranderen 

van een restaurant

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester Franc Weerwind

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 

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening 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, project 
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden 
tot wethouder Annette Baerveldt

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 

Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

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

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid 

WET GELUIDHINDER
 
Kennisgeving vaststelling EU Actieplan Geluid
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Velsen heeft op 14 november 2009 een 
‘Definitief Actieplan Geluid IJmondgemeenten 
Beverwijk, Heemskerk en Velsen in de agglomeratie 
Haarlem-Amsterdam vastgesteld. Het ontwerpplan heeft 
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Inwoners van 
de gemeente en de gemeenteraad hebben gedurende 
6 weken de gelegenheid gehad hun zienswijze op het 
ontwerpplan te geven. In het definitieve actieplan zijn 
daarom enkele wijzigingen aangebracht (zie hoofdstuk 
12 van het definitieve actieplan). 
 
Het actieplan is vastgesteld als gevolg van de Europese 
richtlijn 2002/49/EG die is gericht op de evaluatie en 
beheersing van omgevingslawaai waaraan mensen 
worden blootgesteld. 
Eerder heeft de gemeente een geluidsbelastingkaart 
laten opstellen. Hierbij is het geluid in kaart gebracht 
dat wordt veroorzaakt door weg- of railverkeer, industrie 
en luchtvaart.
Met deze vaststelling hebben Burgemeester en 
Wethouders voldaan aan artikel 122 van de Wet 
geluidhinder.
Tegen de definitieve vaststelling is geen beroep mogelijk. 
Het actieplan is namelijk een (eigen) beleidsvoornemen 
met maatregelen en is niet gericht op een direct 

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

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

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

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

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 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- 
en grofvuil.

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

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m 
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, 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 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 
uur en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 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 Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)



 Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG LICHT
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-232-2009  Meervlietstraat 48 te Velsen-Zuid; 

het veranderen van een gemeentelijk 
monument (indeling en zijgevel)

BL-233-2009  Duinvlietstraat 28 te Velsen-Noord; het 
veranderen en vergroten van een woning

BL-234-2009  Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden; het 
vernieuwen van balkon-/galerijhekken 
alsmede privacyschermen

BL-235-2009  Zandhaver 34 te IJmuiden; het legaliseren 
van een uitbouw (achtergevel)

BL-236-2009  Linnaeusstraat 30 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-237-2009  Louise de Colignylaan 16 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van een 
woning (uitbouw, berging en carport)

BL-238-2009  Dinkelstraat 6 te IJmuiden; het plaatsen 
van een dakkapel (voorgevel)

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
WELSTANDSVERGADERINGEN
 
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare 
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 23 
december 2009.
BL-233-2009  Duinvlietstraat 28 te Velsen-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning

BL-234-2009  Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden; het 
vernieuwen van balkon-/galerijhekken 
alsmede privacyschermen

BL-235-2009  Zandhaver 34 te IJmuiden; het legaliseren 
van een uitbouw (achtergevel)

BL-236-2009  Linnaeusstraat 30 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-237-2009 Louise de Colignylaan 16 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van een 
woning (uitbouw, berging en carport)

BL-238-2009  Dinkelstraat 6 te IJmuiden; het plaatsen 
van een dakkapel (voorgevel)

BP-226-2009  Dokweg 9 te IJmuiden; het veranderen 
van een truckwash naar 4 autowash 
boxen

BP-227-2009  Trawlerkade 80 te IJmuiden; het veranderen 
van een restaurant

 
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website 
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mede-
delingen op www.velsen.nl, waarop alle recente 
informatie wordt bijgewerkt.
 

ONTWERP VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse 
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
PS-49-2009  Meerweidenlaan 7 te Velsen-Noord; 

verzoek ontheffing aan huis gebonden 
beroep (nagelstudio)

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter 
inzage van 18 december 2009 t/m 28 januari 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
STARTEN VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BINNENPLANS
 
Het volgende plan is 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 de 
afdeling Vergunningen en Uitvoering van 18 t/m 31 
december 2009 ter inzage.
BP-156-2009  Piet Heinstraat 56 te IJmuiden; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw en het veranderen 
van de erker

 
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-208-2009  Huis te Wissenlaan 27 te Santpoort-

Noord; het veranderen van de voor- en 
achtergevel, het plaatsen van een erker 
en een carport en het veranderen van 
een dakkapel (voorgevel)

BP-138-2009  Oranjestraat ong. te IJmuiden; 
het oprichten van 2 appartementen-
complexen (52 appartementen)

BP-174-2009  Industriestraat ong. te IJmuiden; het 
gewijzigd uitvoeren van BP-170-2008 
(het oprichten van een bedrijfsloods)

BP-207-2009 Vinkenbaan 17 te Santpoort-Zuid; het 
gewijzigd uitvoeren van BP-14-2009 
(het veranderen en vergroten van een 
woning)

 
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 (3.22/3.23 Wro)
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-195-2009  Keetberglaan 2 t/m 288 te IJmuiden; het 

plaatsen van een houten bouwschutting 
(tijdelijk)

BP-123-2009  Hagelingerweg 210 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van vuurwerk opslag-
plaatsen

BP-140-2009  Koningin Wilhelminakade 219 te IJmuiden; 
het veranderen van een gemeentelijk 
monument tot Thomashuis

BP-155-2009  Huygensstraat 61 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-166-2009  Wijkeroogstraat ong. te Velsen-Noord; 
het oprichten van een ketenpark 
(tijdelijk)

 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 
SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-94-2009  Visstraat 2 en 4, Bik- en Arnoldkade 4, 

4A, B, C, D, E, F, 5 en 7, Prins 
Hendrikstraat 10, 10ZW en 10RD te 
IJmuiden; het slopen van bedrijfs-
ruimten/woningen

SL-96-2009  S.P. Kuijperplantsoen 23 te IJmuiden; 
het verwijderen van asbesthoudend zeil

SL-97-2009  De Wetstraat 15 te IJmuiden; het 
verwijderen van asbesthoudend zeil

 
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).
 
SLUITINGSTIJDEN HORECA TIJDENS 
JAARWISSELING 2009/2010
 
De burgemeester van Velsen verleent ontheffing van 
het gestelde in artikel 2.21 van de Algemene plaatse-
lijke verordening aan alle horecabedrijven, met of 
zonder horecaconvenant, om in de nacht van donder-
dag 31 december 2009 op vrijdag 1 januari 2010 de 
gehele nacht bezoekers in hun inrichting toe te laten.
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