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Staatssecretaris bezoekt 
Maritieme Academie
IJmuiden - Maandag 1 decem-
ber kwam staatssecretaris On-
derwijs Marja van Bijsterveldt op 
werkbezoek in de IJmond. Het 
programma bestond onder meer 
uit een bezoek aan het SSPB 
(Stichting Samenwerkingsver-
band Praktijkopleiding Bouw) 
en het Corus Training Centre. 
De opening van het middagpro-
gramma vond plaats op de Mari-
tieme Academie locatie ROC No-
va College in IJmuiden. Samen 
met Jaap Bond en Sascha Bag-
german, gedeputeerden van de 
provincie Noord-Holland, maak-
te de staatssecretaris kennis met 
de lespraktijk van een maritieme 
beroepsopleiding. Met een be-
zoek aan de brugsimulator en 
later aan boord van opleidings-
schip prinses Màxima kreeg zij 
hiervan een levendig beeld. Tij-
dens de tocht over het Noord-
zeekanaal sprak Van Bijster-

veldt  uitgebreid met acht leer-
lingen van de Maritieme Acade-
mie die in Harlingen de opleiding 
tot Matroos volgen. Als matroos 
in opleiding kennen zij het schip 
prinses Màxima als geen ander 
en zij leidden de staatssecretaris 
en gedeputeerden dan ook met 
plezier rond.
Het werkbezoek sloot aan bij 
het initiatief van ‘IJmond Veel-
zijdig’, een samenwerkingsver-
band tussen de gemeenten Uit-
geest, Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen, de Provincie, de Kamer 
van Koophandel, de Fed IJmond 
en Corus NV. Gezamenlijk zet-
ten de partners in op het verster-
ken van de regionale economie. 
Dit doen zij via het uitvoeren van 
bovenlokale, economische pro-
jecten. Meer informatie hierover 
staat op:  www.ijmond-veelzijdig.
nl; www.ijmond-veelzijdig.nl en 
www.novacollege.nl.

Try out nieuwe musical in Stadsschouwburg

Publiek dol op ‘Joseph’
IJmuiden – In het televisie-
programma ‘Op zoek naar Jo-
seph’ streden tien kandidaten 
om de hoofdrol in de musi-
cal ‘Joseph and the Amazing 
Technicolor Dreamcoat’. Win-
naar werd uiteindelijk Freek 
Bartels (22) en hij stond af-
gelopen dinsdag naast Si-
mone Kleinsma op het podi-
um van de Stadsschouwburg, 
waar het publiek de eerste try 
out zag.

Deze schouwburg wordt va-
ker voor een try out uitgekozen. 
Gezelschappen vinden het een 
prettig theater om een show uit 

te proberen met altijd een en-
thousiast publiek, bovendien is 
het centraal gelegen en goed 
bereikbaar. Van dinsdag tot en 
met zaterdag is de musical in de 
Stadsschouwburg te zien, vol-
gende week is de première in 
Utrecht.

Een laaiend enthousiast publiek 
kwam dinsdag na afloop de zaal 
uit. ,,Ik heb geweldig genoten, 
er zijn kosten noch moeite ge-
spaard’’, zegt Sjaan Kruiswijk 
uit IJmuiden. Mevrouw van der 
Leek, eveneens uit IJmuiden, vult 
aan: ,,Het was echt een spekta-
kelstuk. Prachtige muziek, decor 

en dans en het ging maar door, 
ik heb me geen moment ver-
veeld.’’ Elly en Marja zijn onder 
de indruk van de zang van Freek 
Bartels: ,,Wat een stem, wat een 
volume’’.

Joseph, alias Freek Bartels, 
komt ook nog even in de foyer. 
Hij wordt belaagd door hordes 
jonge meiden, die allemaal een 
handtekening willen en ook met 
de ster op de foto willen. Gewillig 
poseert de musicalster voor di-
verse camera’s. Een meisje be-
kijkt het van een afstandje en 
verzucht: ,,Wat issie leuk.’’ (Car-
la Zwart)

Gewillig poseert musicalster Freek Bartels voor diverse camera’s 

VMBO biedt meer
Velsen - Woensdag 10 decem-
ber organiseren drie VMBO 
scholen in Velsen een interes-
sante avond over de mogelijk-
heden van het VMBO als spring-
plank naar een breed scala aan 
verdere beroepsopleidingen.
Het Vellesan College, Technisch 
College en Maritiem College Vel-
sen houden de avond in Tech-
nisch College Velsen aan Brinio-
straat 12 in IJmuiden, van 19.30 
tot 21.00 uur.  Vooraf aanmelden 
is niet nodig.
Tijdens de avond zal worden 
verteld wat de mogelijkheden 
van het VMBO zijn naar verde-
re (beroeps)opleidingen. Er ko-
men ook enkele leerlingen aan 
het woord. De avond is bijzonder 
geschikt voor ouders van leer-

lingen in de laatste jaren van de 
basisschool, maar ook voor an-
deren die informatie zoeken.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt bezocht in de IJmond onder 
meer de Maritieme Academie (foto: Carel Anderson)
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Strings & More gaat stoppen
IJmuiden – Op twee maanden 
na stonden ze tien jaar in hun 
lingeriezaak Strings & More aan 
de Lange Nieuwstraat. Nog een 
paar weken, vlak voor kerst, dan 
valt het doek voor Elly en Hen-
nie. Met pijn in hun hart moes-
ten ze die beslissing nemen. Het 
was gewoon niet rendabel meer. 
De laatste drie jaar was het meer 
een hobby dan een baan, waar 
een boterham in te verdienen 
was. Het was, omdat ze het zo 
leuk vonden, dat ze het nog zo’n 
tijd volgehouden hebben. Maar 
het houdt een keer op.
IJmuiden verpaupert in alle op-
zichten, vinden ze. Alles ver-
dwijnt en steeds meer mensen 
gaan inkopen in Haarlem of Be-
verwijk doen. En dat merkten ze 
aan de klandizie en aan de om-
zet. Zelfs Santpoort heeft tegen-
woordig een beter winkelcen-
trum dan IJmuiden. Elly en Hen-
nie hadden lange tijd nog hun 
hoop gevestigd op het nieuwe 
stadscentrum. Nieuwe winkels 

zouden nieuwe klanten aantrek-
ken. Maar dat duurt allemaal 
veel te lang en ze moesten de 
knoop doorhakken. Veel mensen 
zullen de zaak missen, vooral de 
wat oudere dames. Want Strings 
& More was de enige lingerie-
zaak die nachtmode, badmode 
en ondermode van de klassie-
ke merken verkocht. Deze klan-
ten moeten voortaan buiten de 
plaats hun inkopen doen.
De opheffingsuitverkoop is in-
middels in volle gang. Alles gaat 
weg tegen scherpe prijzen en de 
rekken beginnen al lege plekken 
te vertonen. Wie nog iets leuks 
zoekt voor een heel zacht prijsje, 
die moet er dus snel bij zijn.
Elly en Hennie willen al hun 
klanten bedanken voor het ver-
trouwen. 
Het waren er veel, maar net niet 
genoeg. Ze hebben al die ja-
ren altijd met veel plezier voor 
de mensen klaar gestaan en ze 
wensen iedereen het allerbes-
te toe. 

Aanbieding DFDS Seaways  
Mountainbike clinic 
met Bart Brentjens
IJmuiden - Mountainbikelief-
hebbers kunnen in het weekend 
van 13 tot en met 16 maart  2009 
deelnemen aan een clinic van 
Bart Brentjens in Noordoost-En-
geland. Bart  Brentjens, tienvou-
dig Nederlands kampioen moun-
tainbiken, vaart met  cruisefer-
rymaatschappij DFDS Seaways 
naar Newcastle en geeft een 
weekend lang  workshops in het 
Kielder Water & Forest Park. De 
vierdaagse shortbreak is te boe-
ken vanaf 197 euro per persoon, 
inclusief overnachtingen, vervoer 
van eigen auto en clinic. 
Door een nauwe samenwerking 
met het officiële verkeersbureau 
North East England kan DFDS 
Seaways de mountainbiker een  
professionele reis aanbieden. 
Naast de clinic door Brentjens is 

er op zaterdag en zondag volop 
gelegenheid om zelf tours te ma-
ken. Het Kielder Water &  Forest 
Park bestaat uit acht verschil-
lende routes, variërend in leng-
te en moeilijkheidsgraad. Hier-
door is het mountainbiken een 
uitdaging voor zowel de begin-
nende als gevorderde biker. Op 
de heen- en terugreis  overnach-
ten de reizigers aan boord bij 
DFDS Seaways. De cruiseferries 
van DFDS  Seaways zijn van alle 
gemakken voorzien en de over-
tocht is ideaal voor mountain-
bikers die met eigen vervoer en 
uitrusting een bike-trip in Enge-
land willen maken. Overnachting 
vindt plaats in het luxe landhuis 
Slaley Hall, inclusief driegangen 
diner en ontbijt. Meer informatie 
over de clinic op dfds.nl/mtb.
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Huisartsen: Ten Zuiden van 
het Noordzeekanaal 023-
5453200.
Verloskundigen: 023-
5201205
Tandarts: Spoedgevallen 
buiten kantoortijden 0900-
8212230 of 020-5709595. 
Voor inwoners van Velsen-
Noord het Rode Kruiszieken-
huis 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 9.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Midden Kennemerland 24 uur per dag 06-
51174089.
Pastoraal Counselor: J. Milo 0255-512592 van 19.00-
20.00 uur, www.milocounsel.nl.
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: zowel 
thuis als in het Bijna Thuis Huis 023-5493214.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over zorg voor 
een zieke, iedere ochtend 0251-287733. Inloopspreekuren: 
Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Per 1 oktober zijn de openingstijden van de dienst-
doende apotheken in IJmuiden en Velserbroek veranderd. Ze 
houden het bestaande dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de 
hele nacht, voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaarneming wordt 
vervolgens, uitsluitend voor spoedrecepten, overge-
nomen door de Centraal Apotheek, Gedempte Oude 
Gracht 103-105 te Haarlem 023-5319148. Op werk-
dagen is de apotheek geopend vanaf 08.00 uur, op zaterdag 
vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 10.00 uur. Dit weekein-
de heeft dienst: Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 
200-220 in Velserbroek 023-5201212.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD 
dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105, Haarlem 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Ziekenhuis, Bever-
wijk 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: Beursge-
bouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, ingang achterzijde) , 
IJmuiden. Ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten deze 
tijden op afspraak 0255-548548 www.vrijwilligerswerk-
velsen.nl, vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag 18.00-
20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):  023-5554764, www.klachtenop-
vangzorg.nl
RIO IJmond: Aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, ver-
pleeghuis, aanleunwoning 8.30-17.00 uur 0251-257450.
Milieuklachten Provincie N-H: 023-5310200.
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
melden via 0255-567575, meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen: 9.00-16.30 uur 0255-518888, www.
wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land (Alg. Maatschap. Werk): Van den Vondellaan 1a, 
Driehuis. Voor afspraken en informatie  0255-519107/023-
5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg:
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden.
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlie-
den, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandi-
captenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoe-
kenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor spreek-
uurtijden 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin: Van 08.00 tot 17.00 uur 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
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Rabobank schenkt uniek 
doe-, voel- en luisterboek
Regio - ‘De wereld van Winnie 
de Poeh.’ Dat is de titel van het 
tweede doe-, voel- en luister-
boek, dat is bedoeld voor kinde-
ren met én zonder visuele han-
dicap. 
Het boek is een initiatief van 
NLBB, Vereniging van Lees-
gehandicapten. De Rabobank 
Foundation, het maatschappelijk 
fonds van de Rabobank, schenkt 
alle 8.700 basisscholen (inclusief 
het speciaal onderwijs) in Ne-
derland deze bijzondere uitga-
ve met een speciaal ontwikkel-
de lesbrief om kinderen bewust 
te maken dat lezen niet voor ie-
dereen vanzelfsprekend is. 
De uitgave is deel twee in de se-
rie Onbeperkt Lezen voor alle 
kinderen – met of zonder lees-
handicap. In dit unieke concept 
zijn de aangepaste leesvormen: 
braille, grootletter en audio op-
genomen, bovendien zijn de te-
keningen ook voelbaar gemaakt. 
Het boek bevat een cd waarop 
Prinses Laurentien, bescherm-
vrouwe van NLBB, drie klassieke 
Winnie de Poeh verhalen voor-
leest. 
Als betrokken bank heeft de 
Rabobank oog voor kwetsbare 
groepen in de maatschappij, zo-

als ouderen en mensen met een 
geestelijke of lichamelijke han-
dicap. 
Zo ondersteunt de bank onder 
meer tal van maatschappelijke 
projecten, de gehandicapten-
sport, zorgboerderijen en helpt 
ze als grondlegger van de Stich-
ting Lezen & Schrijven mee in de 
strijd tegen laaggeletterdheid.
,,De bank juicht het initiatief van 
NLBB dan ook van harte toe”, 
aldus Franca van Winkel, di-
rectievoorzitter Rabobank Vel-
sen en Omstreken. Ook in haar 
dienstverlening houdt de Rabo-
bank rekening met ouderen en 
gehandicapten. Dat blijkt bij-
voorbeeld uit initiatieven zoals 
de voorleesfunctie op internet, 
een speciaal apparaatje waar-
mee blinden en slechtzienden 
kunnen internetbankieren en de 
recente introductie van een pra-
tende geldautomaat.
NLBB Vereniging van Leesge-
handicapten heeft als doelstel-
ling dat mensen met een visu-
ele handicap of leesbeperking 
gelijkwaardige toegang krijgen 
tot dezelfde bronnen van ken-
nis, taal, cultuur en educatie als 
(goed)zienden. www.nlbb.nl 
Uitgeverij Rubinstein is de luis-

Woon- en zorgcentrum Breezicht

Rijbewijskeuringen
voor 70-plussers 
IJmuiden - Verloopt uw rijbewijs 
binnen een half jaar en heeft u 
een medische keuring nodig om-
dat: - U op dat moment 70 jaar of 
ouder bent; - U jonger bent dan 
70 en een medische aantekening 
heeft in uw rijbewijs B/E.

Maak dan nu alvast een afspraak 
voor een van de voordelige rij-
bewijskeuringen georganiseerd 
door bureau Regelzorg in sa-
menwerking met R. Kloek, voor-
malig huisarts. Deze vinden een-
maal per maand plaats bij Zorg-

257 IJmuiden: Foyerconcert met 
optreden van Sponk. 17.00 uur. 
Toegang gratis.
Zangdienst in de Hervormde 
Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250 
IJmuiden. Aanvang 19.00 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Café: People You 
Know. 21.30 uur. Toegang gratis.

Maandag 8 december

Voorlichtingsavond over psy-
chische problemen, Openbare 
Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
16 IJmuiden. Van 13.30 tot 15.00 
uur.
Parkinson Inloopmiddag in 
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp, 
14.00-15.00 uur.
Adventsbijeenkomst in de Ich-
thusburcht, Fahrenheitstraat 
IJmuiden. Aanvang 14.30 uur. 
Toegang 1,50 incl. kopje koffie 
of thee.

Dinsdag 9 december
 

Inloopochtend voor rugpa-
tiënten in het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp, 10.30-12.30 uur.
Papierinzameling Parnassia-
school van 16.00 tot 16.30 uur 
en van 18.30 tot 19.30 uur op het 
grasveld bij dekerk, Dinkgrevel-
aan. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Jon van Eerd en Lone van Roo-
sendaal in doldwaze komedie 
‘Boeing Boeing’. Aanvang 20.15 
uur. Voorstelling is inmiddels uit-
verkocht.
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden: Maria Fernandes 
‘Clube de Fado’. Aanvang 20.30 
uur.

Woensdag 10 december 

Parkinson Inloopmiddag in 
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp, 
14.00-15.00 uur.
Papierinzameling Parnassia-
school van 18.30 tot 19.30 uur op 
het grasveld bij dekerk, Dinkgre-
velaan. 
Fakkelwake op Plein 1945 in 
IJmuiden. Verzamelen 19.00 uur, 
aanvang 19.30 uur. Zelf dient zelf 
een fakkel mee te nemen.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.pa-
tronaat.nl): Café: De Broodkast. 
20.00 uur. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Cees Geel in toneelversie van 
Siebelink’s bestseller ‘Knielen op 
een bed violen’. Aanvang 20.15 
uur. Voorstelling is inmiddels uit-
verkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Het Zuidelijk Toneel 
speelt ‘Gewürztraminer’. Aan-
vang 20.15 uur.

Donderdag 11 december

Informatieavond over drugs-
verslaving bij de Brijderstich-
ting, Spaarne 106, 19.30 uur. In-
fo: 023-5307400.
Stadsschouwburg Velsen: Fla-
mencoster María Juncal - ‘La 
Hora de Los Milagros’. Aanvang 

20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Hanneke de Jong met 
‘Night Bright Days, Shakespea-
rience II’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Kleine zaal: Boris 
en Sand Dane. 20.30 uur. Toe-
gang 10,-. LOS! 23.00 - 04.00 uur. 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Café: 
The Goodnight Loving. 21.30 uur. 
Toegang gratis.

Donderdag 4 december
 

Extra koopavond in winkel-
centrum IJmuiden. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Estômago. Aan-
vang 20.30 uur. 2 Euro korting 
met de kortingsbon uit deze 
krant.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal: 
LOS! met dj Paullie en Co. 23.00-
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar. Café: Born in a Barn. 21.30 
uur. Toegang gratis.

Vrijdag 5 december

Winkels in winkelcentrum 
IJmuiden sluiten om 17.00 uur 
Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Estômago. Aanvang 
20.30 uur. 2 Euro korting met de 
kortingsbon uit deze krant.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal: 
German Metal Invasion met In 
Extremo. 19.00 uur. Toegang 20,-
. 23.00 - 04.00 uur. Grown Up. 
Toegang 9,-/12,50 vanaf 16 jaar. 
Kleine zaal: Balkan Beatz. 23.00 
- 04.00 uur. Toegang 10,- vanaf 
18 jaar. Café: Dewolff. 22.30 uur. 
Toegang gratis.

Zaterdag 6 december
 

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Speelman & Speel-
man spelen ‘Thuis’. Aanvang 
20.30 uur.
M.I.S. in de Zeewegbar, Zee-
weg IJmuiden. Aanvang 21.00 
uur. Toegang gratis.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Kleine zaal: Jaya 
The Cat. 20.30 uur. Toegang 9,-
. Café: Patronaat presenteert 
i.s.m. De Hallen, Marha Col-
burn. 22.00 uur. Toegang gratis. 
Dommelsch zaal: Electric Trash. 
Teenage Bad Girl. 23.00 - 04.00 
uur. Toegang 11,- vanaf 18 jaar.

Zondag 7 december
 

Optreden strijkkwartet EnAc-
cord in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk.
Jamsessie in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
16.30 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 

Wat is
er te 
doen

terboekenuitgeverij van Neder-
land, zowel voor kinderen als 
volwassenen.
Daarnaast geeft Rubinstein pren-
tenboeken, dvd’s, spellen en de 
Gouden Boekjes uit. www.rubin-
stein.nl. Rabobank Foundation is 
het maatschappelijke fonds van 
de Rabobank dat zich inzet voor 
kansarme en kwetsbare groepen 
in de samenleving, zowel in Ne-
derland als in een groot aantal 
ontwikkelingslanden. www.ra-
bobankfoundation.nl.

balans, locatie woon- en zorg-
centrum Breezicht, Keizer Wil-
helmstraat 1 in IJmuiden. De 
keuring kost 30 euro. De eerst-
volgende keuringsdatum is 5 de-
cember. Voor verdere informatie 
en aanmelding: Regelzorg, tele-
foon 0251-231793 (tussen 09.00 
– 12.00 uur). Van te voren dient 
men een Eigen Verklaring formu-
lier met medisch verslag te ko-
pen bij de gemeente en de Eigen 
Verklaring zelf in te vullen. Meer 
informatie over dit onderwerp op 
www.regelzorg.nl.

Expositie Vogelvrij
in RC de Ruimte
IJmuiden - Van 7 tot en met 21 
december is in RC de Ruimte de 
tentoonstelling Vogelvrij te zien. 
Dit kan op donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13 uur 
tot 17.00 uur en volgens afspraak. 
Exposanten zijn Jeffrey Zijlstra, 

Karla Brouwer, Jarah Stoop, Ge-
orge & Anita Anderson en Joop 
Stoop
RC de Ruimte is aan de J.P. 
Coenstraat 51-55. Tel. nr. is 0255 
527435, zie ook: www.rcderuim-
te.com

Poppenspel Sinterklaas 
op Seaport TV
IJmuiden - Speciaal voor 
Seaport TV speelt de poppen-
speler van Sesamstraat Jo-
chem Jalink een kindervoorstel-
ling over en met Sinterklaas ge-
titeld: ‘Piet Doe Dat Nou Niet!’. 
Waar is de kleding van Sinter-
klaas gebleven? Waarom geeft 
Piet de mijter weg? Is Sinter-

klaas door dit alles nog wel op 
tijd? De voorstelling die live werd 
gespeeld in het Candletheater in 
Haarlem duurt 45 minuten en zal 
van het begin tot het eind ab-
soluut de aandacht van de al-
lerkleinste kijkers vasthouden. 
Aansluitend kan men nog een 
keer genieten van de feestelijke 

intocht van Sinterklaas op 15 no-
vember. Deze twee Sinterklaas-
uitzendingen zijn te zien op don-
derdag 4 en vrijdag 5 december 
om 13.00, 15.00 en 19.00 uur op 
Seaport TV. 
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ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30 
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dins-
dag vanaf 20.00 uur en vrijdag 
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag 
13.00 uur. Schilderen, donderdag 
09.00 tot 12.00 uur. Alle activitei-
ten vinden plaats in dorpshuis 
Het Terras.

ANBO Afdeling IJmuiden, 
Driehuis, Velsen-Zuid:
Kerstlichttoer Amsterdam, 
Landsmeer en Den Ilp. Donder-
dag 18 december. Vertrektijd 
15.00 uur, Thuiskomst 20.30 uur. 
Prijs p.p. 28,50 euro. Inlichtin-
gen: B. Wit, 0255-510797 of 06-
22197237.

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

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Vrijdag 5 december: 
champignonsoep, pilaf met per-
zikken en rijst. Vrijdag 12 decem-
ber: garnalencocktail, Hongaar-
se zuurkool met worst en vanil-
levla met aardbeiensaus toe. Al-
tijd een kopje koffie/thee. Kosten 
5,-. Uiterlijk 2 dagen van tevoren 
opgeven. 
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 
uur aanwezig zijn). U kunt genie-
ten van een 3-gangen a la car-
te menu inclusief drankje voor 
5,50. Maandag 15 december is 
er i.v.m. een excursie van de re-
saurantmedewerkers geen res-
taurant.
Elke 2e woensdag van de 
maand erwtensoep. Woensdag 
10 december. Kosten 1,50 euro. 
Aanvang 12.00 uur. U hoeft zich 
niet aan te melden.
Cinema Zeewijk elke derde 

donderdag van de maand. Aan-
vang 19.30 uur. Kaartjes 2,- p.st. 
incl. kopje koffie of thee. Kaart-
jes zijn dagelijks verkrijgbaar 
aan het buffet tussen 09.00 en 
17.00 uur. in het weekend van 
13.30 tot 16.30 uur. Eerstvolgen-
de filmvoorstelling donderdag 15 
januari.
Woensdag 17 december een 
gezellige kerstkien vanaf 19.00 
uur.
Vrijdag 26 december Kerst-inn 
van 12.00 tot 16.00 uur. Kaartver-
koop start maandag 8 decem-
ber op werkdagen van 10.30 tot 
11.30 uur bij de beheerder.
Oudejaarsviering (31 decem-
ber) van 19.30 tot circa 01.00 uur. 
Kosten voor een geheel verzorg-
de avond 10,-.

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

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel. Dinsdag 9 decem-
ber: groente- tomatensoep, boe-
renkoolstamppot met spekjes 
en rookworst, ijs met slagroom 
toe. Aanvan 17.30 uur. Kosten 5,-
. Vrijdag 12 december: groente-
soep, hachee, rodekool, appel-
moes, aardappelen en ijs met 
slagroom toe. Aanmelden maan-
dag 8 december tussen 11.00 en 
12.00 uur. Aanvang 12.30 uur. 
Toegang 5,-.
Restaurant geopend op maan-
dag en woensdag vanaf 12.30 
uur. Opgeven vooraf niet nodig. 
Kosten 5,-.
Erwtensoep donderdag 11 de-
cember tussen 12.00 en 13.00 
uur. Kosten 2,50, vooraf aanmel-
den niet nodig.
Thuisbiosoop om 19.30 uur. 
Kosten 2,- incl. kopje koffie of 
thee en een hapje. 
Internetcursus is vol, er zijn 
geen plaatsen meer beschik-
baar. 
Cadeautjesmarkt, zaterdag 13 
december. Aanvang 11.00 uur. 
Toegang gratis.
Exposanten van de Boshoek 
tonen hun veelal kleurige en bij-
zonder werk. Dagelijks te be-
zichtigen van 09.00 tot 16.30 uur, 
zondag van 11.30 tot 14.00 uur. 
Toegang gratis.
Stoelhonkbalgroep zoekt nog 
enthousiaste deelnemers op 
woensdagmiddag vanaf 14.00 
uur.
Kerstzang door leerlingen van 
GBS Het Anker. Aanvang 10.30 
uur. Toegang gratis.
Het wijksteunpunt is naarstig 

op zoek naar een kok voor de 
open tafel. 

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Sinterklaasfeest vrijdag 5 de-
cember om 14.30 uur. Toegang 
5,-.
Bezoek kersmarkt Lisse. 
Maandag 8 december. Vertrek 
13.30 uur. Kosten 12,- incl. koffie, 
appelstrudel en vervoer.
Menu van de dag: Pannenkoe-
ken. Woensdag 10 december om 
12.30 uur.
Optreden Grace Darling, zon-
dag 14 december vanaf 14.30 
uur.
Menu van de dag om 12.30 uur 
en om 14.30 uur optreden van 
kerstkoor Joy. 
Kerststukje maken (zelf een 
bakje meenemen). Vrijdag 19 
december om 14.30 uur. Kosten 
2,25.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Kerstkien zondag 14 december 
. Kaartverkoop start vrijdag 28 
november vanaf 10.00 uur.
Inloopspreekuur ouderenad-
viseur maandag- en vrijdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden hou-
den iedere werkdag spreek-
uur op afspraak, telefoon 0255-
533885.
Vragen over zorgverlening kunt 
u terecht bij Frontoffice van 
Zorgbalans. Tenslotte kunt u te-
recht voor vele vormen dienst-
verlening. Telefoon wonenplus 
0255-518888.

Stichting Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2 Sant-
poort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag 
voor 55plus. Voorgerecht, hoofd-
gerecht en nagerecht. Kosten 5,-
. Vanaf 16.00 uur bent u welkom. 
Opgeven maandagmorgen tus-
sen 9.00 en 10.00 uur. 
Bingo- en loterij-middag don-
derdag 11 december om 13.30 
uur. Kaarten 1,50.

KBO Velsen, Wally de Vries-
Ooms. Tel. 023-5384997 06-
17044490
Kerstdagtocht, 18 december 
naar verschillende locaties. Kof-
fie in Harmelen, lunch in Rens-
woude. Bezoek museumboer-
drij in Epe en een 3-gangen di-
ner in restaurant Kaagzicht. Kos-
ten 46,50. 

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

De Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, tele-
foon 0255-510652, e-mail de.brulboei@quicknet.nl
Kerststuk maken op dinsdag 16 december van 19.30 tot circa 
21.30 uur. Kosten 20,-. inclusief materiaal.
jcdekoe.nl of e-mail jongerencentrum@dekoe.nl

De Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden, 
telefoon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl.
Kerstworkshop maandag 15 december van 13.00 tot 15.30 uur. U 
kunt een kerstster met kaars maken. Opgeven kan tot donderdag 
11 december. De kosten bedragen 15,50 euro.
Rommelmarkt, zaterdag 13 december van 09.00 tot 12.30 uur. Re-
serveren van een tafel kan op maandag 8 december vanaf 8.00 uur 
via 0255-512725.
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Ouderennieuws

Woningbedrijf Velsen 
geeft bus weg
IJmuiden - Sinterklaas heeft op 
2 december 2008 om 14.00 uur 
namens Woningbedrijf Velsen 
een onderhoudsbus overgedra-
gen aan Stichting Welzijn Vel-
sen. De handeling vond plaats 
op Plein 1945, tegenover num-
mer 81. 
In plaats van de bus in te ruilen, 
geeft Woningbedrijf Velsen de 
onderhoudsbus weg. Woning-
bedrijf Velsen geeft hiermee in-
vulling aan haar bedrijfsvisie. De 
corporatie kiest er voor zich bre-
der in te zetten voor Velsen. Een 
goed dak boven je hoofd is be-
langrijk, maar een fijne leefom-
geving en goede voorzieningen 
dragen ook bij aan een goed 
woonklimaat. Stichting Welzijn 
Velsen is zo’n voorziening. Wo-

ningbedrijf Velsen weet nu zeker 
dat de bus een goed tweede le-
ven krijgt. 
Ook andere bedrijven hebben 
hun diensten gratis aangeboden. 
Ropa autopoetscentrale heeft de 
oude stickers verwijderd en de 
bus goed schoongemaakt. Van 
der Heijden reclame heeft voor 
de nieuwe bestickering gezorgd. 
Stichting Welzijn Velsen is erg 
blij met deze bus. 
De oude bus was echt op. De 
bus wordt gebruikt voor het ver-
voeren van spelmateriaal voor 
kinderen, voor het vervoeren van 
materiaal voor de huttenbouw en 
allerlei andere transportklussen 
voor de buurtcentra. En wordt 
ook ingezet voor het buurtsport-
project.

Kerstkien bij Full Speed
Velsen-Zuid - Zaterdagavond 
13 december kunnen kienlief-
hebbers weer terecht in het 
clubhuis van sportvereniging Full 
Speed aan de Toslduinerlaan in 
Velsen-Zuid. 
Er zullen dan drie rondes ge-
kiend worden en er wordt een 
loterij gehouden. Het kienen be-
gint om 20.15 uur. Het clubhuis 
is geopend vanaf 19.30 uur. De 

kienblaadjes kosten 2,50 euro 
voor een heel velletje en 1,25 eu-
ro voor een half velletje. De loot-
jes voor de loterij bedragen 0,50 
eurocent per lootje.
Bij binnenkomst staat er een 
kopje koffie klaar.
Voor informatie: Veronica Tromp, 
telefoon 0255–531230, Sonja Ver-
does, telefoon 0255–523592 of 
Lia Boot telefoon 0255–510085.
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Nieuwe ster in het Thalia Theater

Maria Fernandes - 
‘Clube de Fado’
IJmuiden - In het oude gedeelte 
van Lissabon is ‘Clube de Fado’ 
een begrip. In het fadoparadijs 
kan iedereen in ongedwongen 
sfeer genieten van de prachtig-
ste, echt traditionele fado. Voor 
het eerst brengt de Nederland-
se fadozangeres Maria Fernan-
des dit unieke fadogevoel naar 
de theaterzalen onder de naam 
‘Clube de Fado’. Het eerste op-
treden is op dinsdag 9 december 
(20.30 uur) in het Thalia Theater 

te IJmuiden.
De Portugese fadomuziek heeft 
een grote en mooie plek in de 
Nederlandse theaters verworven. 
Sterren als Ana Moura en Cristi-
na Branco betoveren het Neder-
landse publiek met hun gepas-
sioneerde liederen over de oer-
gevoelens als heimee, verdriet, 
liefde, haat en vergankelijkheid. 
In de fadohuizen in Lissabon is 
een nieuwe ster aan het firma-
ment verschenen: Maria Fernan-

des. Net als fadovedetten Ma-
riza en Ana Sofia Varela is zij een 
graag geziene gast in Pacheco’s 
‘Clube de Fado’. Het fadoparadijs 
in hartje Lissabon waar de be-
kroonde componist en meester-
gitarist Mário Pacheco de scep-
ter zwaait.
Na afronding van haar zangop-
leiding aan de Academie Voor 
Lichte Muziek, begint Maria Fer-
nandes (1975), inmiddels be-
toverd door de fado, een muzi-
kale reis door Portugal. Zij reist 
van het noorden van Portugal 
naar de Alentejo en van Lissa-
bon weer terug naar huis. Niet 
alleen met een rugzak vol mooie 
herinneringen, heimwee én mu-
ziek rijker, maar vooral ook met 
de bewustwording dat zij haar 
‘bestemming’ heeft gevonden. 
Sindsdien brengt zij samen met 
haar ensemble Os Solitarios het 
publiek in vervoering. Traditio-
nele fado’s worden omlijst met 
moderne fado’s, composities 
van Jeroen Becx op gedichten 
van Portugal’s bekendste dich-
ter Fernando Pessoa en compo-
sities van Hans van Gelderen op 
gedichten van Maria Fernandes. 
Alles gebaseerd op ‘saudade’, 
het sleutelwoord van de fado.
Prijs: 23,75 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Locatie: 
Breesaapstraat 52, IJmuiden
Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789.

Strijkkwartet EnAccord  
in ’t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Zondag 7 
december om 15.00 uur zijn te 
gast het EnAccord Strijkkwar-
tet,  de klarinettiste Fleur Bouwer 
en de pianist Martijn Willers. Een 
hele eer deze top musici te ont-
vangen. Het kwartet bestaat uit: 
Ika van der Plas, Helena Druwé, 
Rosalinda Kluck en Mette Sei-
del. Op het programma Haydn 
(Strijkkwartet), Debussy (kla-
rinet), Haydn (pianosonate) en 
Weber (klarinetkwintet).
Fleur Bouwer en Martijn Willers 
werden al jaren geleden uitge-
roepen tot Jong Muziektalent 

Nederland. 
Zij maakten deze belofte hele-
maal waar. Het Enaccord Strijk-
kwartet speelt ook deze mid-
dag, dit kwartet bestaat uit jon-
ge, veelbelovende musici.  
Zie ook: www.enaccord.nl en 
www.fleurbouwer.nl 
’t Mosterdzaadje aan de Kerk-
weg 29 is telefonisch te bereiken 
op 023-5378625
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. De toegang is 
vrij, een bijdrage in de onkosten 
wenselijk. Zie ook:www.mos-
terdzaadje.nl. 

Film ‘Estômago’ draait 
in het Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 4 en vrij-
dag 5 december om 20.30 uur 
draait het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257 in IJmuiden de 
film ‘Estômago’.
Liefde gaat door de maag en dat 
is het geluk van de naïeve der-
tiger en antiheld Raimundo. Hij 
is zonder geld en vooruitzichten 
in een nieuwe stad terecht ge-
komen en blijkt over onvermoed 
kooktalent te beschikken. 
Hij begint in een eenvoudige 
snackbar om vervolgens door de 
eigenaar van een Italiaans res-

taurant in dienst te worden ge-
nomen. Met zijn formidabe-
le kookkunsten weet Raimundo 
bovendien de prostituee Iria te 
verleiden. Zijn onverwachte car-
rière en bloeiende seksleven is 
uitermate goed voor het zelfver-
trouwen van de eenvoudige Rai-
mundo, maar dat duurt niet lang. 
Ook hij kan de harde les van het 
leven niet ontlopen. Deze koste-
lijke fabel over macht, seks en 
eten werd een van de grootste 
kaskrakers aller tijden in Brazi-
lië.

e2,- korting 
bij inlevering van deze bon voor ‘EstômagE’ op 4 en 5 december 
2008 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Jongeren Actief
Cadeaus uitgedeeld
aan jonge vrijwilligers
Regio - De eerste cadeaus zijn 
uitgedeeld aan jongeren die vrij-
willigerswerk hebben gedaan. 
Bij Jongeren Actief kunnen zij 
vrijwilligerswerk doen voor Hu-

manitas, Tandem Mantelzorg en 
Stichting Thuiszorg Gehandicap-
ten. Na twaalf uur te hebben ge-
holpen mogen zij een cadeau 
uitkiezen, van bioscoopbonnen 

tot verzorgingspakketten of cir-
cuit en ijsbaan entreekaarten. 
Het hoofdkantoor zit in Haar-
lem, er wordt bemiddeld in vrij-
willigerswerk in heel Zuid-Ken-
nemerland, van Heemskerk tot 
aan Lisse. 
Wie tussen de 16 en 25 jaar is en 
wil weten wat Jongeren Actief 
voor ze kan betekenen, kijk dan 
op: www.vrijwilligershulp.nl/jon-
gerenactief of bel 06-34573643, 
06-34573645.

Neem vrijblijvend een kijkje 
Originele kerstcadeaus 
bij ‘Ook Voor Jou’
Beverwijk - De stichting ‘Ook 
Voor Jou’ verzorgt dagbesteding 
voor mensen met een verstan-
delijke beperking en niet aan-
geboren hersenletsel die be-
drijfsmatig zouden willen wer-
ken, maar dit qua druk en snel-
heid niet aankunnen. Dit gebeurt 
in het pand aan de Diezestraat 
18 in Beverwijk. In dit pand is te-
vens de cadeaushop van ‘Ook 
voor Jou’ gevestigd. Hier worden 
de producten die de deelnemers 
op de dagbesteding maken ver-
kocht. In het assortiment zit o.a. 
badschuim, letterzeepjes, kaar-
ten, badzout, douchegel, moza-
iekstukken, geurzakjes, opge-
maakte gaasbakken, schilderij-
en, enz. Ook kunt u er een eigen 
cadeaupakket laten samenstel-
len. Leuk om te geven maar ze-
ker ook leuk om te krijgen.

Tevens worden er seizoensge-
bonden producten verkocht zo-
als kransen met vogelvoer en nu 
natuurlijk kerststukjes.
Ook is er de mogelijkheid om op 
bestelling cake en taart te laten 
bakken voor uw feest of verjaar-
dag. De winkel is op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag 
geopend van 10.00 tot 12.00 uur 
en van 14.00 tot 16.00 uur. In het 
weekend is de winkel gesloten. 
Iedereen kan vrijblijvend bin-
nenlopen en naar de mogelijk-
heden vragen. Op de dagbeste-
ding wordt naast het werk voor 
de winkel ook arbeidsmatig werk 
gedaan voor derden. Zo is er een 
postwijk waarbij post gesorteerd 
en gelopen moet worden, inpak-
werk voor een speelgoedfabri-
kant, in elkaar zetten van cursus-
boeken, op bestelling maken van 

zeepproducten, enz. ‘Ook voor 
Jou’ is altijd op zoek naar diver-
se werkzaamheden die door de 
bezoekers van de dagbesteding 
kunnen worden gedaan, zoals in-
pakwerk, verzorgen van mailings 
of ander werk dat geen spoed 
heeft en aansluit bij de doel-
groep. Heeft u als bedrijf werk 
dat geschikt kan zijn neem dan 
contact op met één van de coör-
dinatoren Brenda of Letty. Stich-
ting ‘Ook voor Jou’ biedt ook bui-
tenschoolse opvang en individu-
ele thuisbegeleiding voor kinde-
ren met een beperking (o.a kin-
deren vanuit het speciaal onder-
wijs), Aangezien hier veel vraag 
naar is is de stichting doorlo-
pend op zoek naar geschik-
te (oproep)medewerkers om 
aan deze vragen te kunnen blij-
ven voldoen. Geïnteresseerden 
kunnen een brief met cv mailen 
naar: mvanderploeg@ookvoor-
jou.com. Voor meer informatie 
over dit en alle andere activitei-
ten kan een kijkje genomen wor-
den op de website: www.ook-
voorjou.com of bellen naar num-
mer 0251-208238. 
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Professionele cd-opname 
van zangroep Sparkle
Velsen - De wens bestond al 
enige tijd: een echte, professio-
nele cd opnemen. Op zaterdag 8 
november was het zover. Zang-
groep Sparkle Velsen dook een 
hele dag de studio in om de-
ze wens te verwezenlijken. Me-
de dankzij het Schiphol-fonds is 
dit financieel mogelijk gemaakt. 
In de E-Sound studio in Weesp, 
voorheen Dureco, de oudste Ne-
derlandse geluidsstudio, stond 
het koor en dirigent Frank Ane-
pool om 09.30 uur startklaar. On-
danks een zangtechnische voor-
bereiding van enkele maanden 
en een proefopname in oktober 
begon de opnamedag toch nog 
wat gespannen, maar al gauw 
kwam het koor los. De techni-
cus en de studio-eigenaar com-

plimenteerden het koor met de 
hoge moeilijkheidsgraad van 
de stukken. Acht uur lang heb-
ben de zangeressen alles gege-
ven. Nu ligt het in handen van 
de technici, die de cd gaan ‘af-
mixen. De opnames van de ver-
schillende instrumenten die eer-
der dit jaar al in de computer zijn 
gezet, worden samengevoegd 
met de zang. Daarna volgt nog 
de ‘mastering’; hierbij worden de 
puntjes op de i gezet. Vervolgens 
gaat het geheel naar de druk-
ker en de perser en komt er een 
mooie cd uit. 
Deze wordt op 9 en 10 februari 
gepresenteerd in het Witte The-
ater aan de Kanaalstraat 257 in 
IJmuiden. Voor meer informatie 
zie: www.sparklevelsen.nl.

Internationale danssterren  
in december naar Velsen
IJmuiden - De Stadsschouw-
burg Velsen presenteert jaarlijks 
het beste van wat er op dansge-
bied te zien is. In het kader van 
‘het seizoen van de dans’ ko-
men in de feestmaand december 
twee grote internationale dans-
voorstellingen naar de schouw-
burg. 
Op donderdag 11 december 
(20.15 uur) verwacht het theater 
aan de Groeneweg bezoek van 
dé sensatie van de hedendaag-
se flamenco: María Juncal. Zij is 
alles waar flamenco voor staat: 
beeldschoon, vol vuur en teder-
heid. Maria Juncal won bijna al-
le grote prijzen, die in de wereld 
van flamenco te winnen zijn. De-
ze avond brengt zij haar nieuw-
ste show ‘La Hora de los Mi-
lagros’, samen met vijf muzikan-
ten en twee gastdansers.
Een week later, op woensdag 17 
december (20.15 uur), brengen 
de stersolisten van Bolshoj Bal-
let, samen met het St. Petersburg 
Ballet, het romantische sprook-
jesballet ‘De Notenkraker’. Twee 

voorstellingen waarvan zelfs de 
‘meest verwende’ dansbezoeker 
zal watertanden.
Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789.

Maria Juncal

Jamsessie in Zeewegbar
IJmuiden - Na een goed ge-
slaagde vorige jamsessie is het 
zondag 7 december weer jam-
men geblazen in de Zeewegbar 
aan de Zeeweg in IJmuiden.
In de met podium en stagelights 
verrijkte bar zullen jonge en en 
oudere jongere muzikanten weer 
hun meest geliefde muziek ten 
gehore brengen, waarbij de va-
riëteit van de muziek in het mid-

delpunt staat. Afwisseling, in-
teractie met publiek en zo goed 
mogelijk uit de verf komen zijn 
dus de keywords voor deze in-
middels vijfde sessie nieuwe stijl 
in de Zeewegbar (ook nieuwe 
stijl!). Soep en hapjes zijn gra-
tis. Aanvang 16.30 uur. Backline 
aanwezig, wie een setje wil spe-
len kan dat aanmelden via ijmui-
denrockstar@hotmail.com.

M.I.S. in de Zeewegbar
IJmuiden - Coverband .M.I.S. 
(Made In Santpoort) treedt aan-
staande zaterdagavond 6 decem-
ber op in de Zeewegbar, Zeeweg 
149 in IJmuiden. Vanaf 21.00 uur 
zal de Santpoortse groep, inmid-
dels bekend van veel succesvolle 
optredens in de regio, ‘de betere’ 
covers spelen uit de jaren ’60 tot 
nu. Geen standaard ‘inkoppers‘ 
maar nummers die reacties op-
roepen als ‘oh ja dat was ook een 
hartstikke goed nummer’. 
Voor iedere muziekliefhebber 
wordt het dus moeilijk om stil 

te blijven staan. Veel onvervals-
te rock, swingende soul en enke-
le ballads, gespeeld door ervaren 
muziekanten die hun sporen op 
allerlei vlakken verdient hebben.
Aan uitstraling en beleving ont-
breekt het de band niet. 
De nummers spetteren het podi-
um af en worden gespeeld als-
of ze door de band zelf gecom-
poneerd zijn. 
Alle ingrediënten zijn dus aan-
wezig voor een op en top muzi-
kale en gezellige avond. De toe-
gang is gratis.

Sinterklaas bezoekt Seasons
IJmuiden – Hoe druk Sinter-
klaas het ook elk jaar heeft, hij 
maakt altijd tijd vrij om samen 
met zijn Pieten een bezoekje aan 
Seasons aan de Kennemerlaan 
te brengen. Omdat hij het daar 
gewoon reuze gezellig vindt. Ook 
dit jaar was het weer een groot 
feest met heel veel kinderen die 
aan het dansen en aan het zin-
gen waren. 
Er waren zelfs twee jongens die 
een speciale tekst hadden ge-
maakt op een lied van Nick en 
Simon. Sint vond dat geweldig. 

Uiteraard was er ook dit keer 
weer voor elk kind een cadeau-
tje. Het is ieder jaar weer een he-
le strijd: alle Zwarte Pieten willen 
wel mee naar Seasons. Dat kan 
natuurlijk niet. 
Daarom vindt er elk jaar een lo-
ting plaats, die bepaalt welke 
Pieten mee mogen. 
Op speciaal verzoek werd er een 
groepsfoto gemaakt van de Pie-
ten, die dit jaar mee mochten 
naar Seasons en die daar za-
terdag, samen met de kinderen, 
een geweldige middag hadden.

Het was weer dolle pret bij het Sinterklaasfeest van Seasons

Kerst
samenzang
IJmuiden - Zondag 14 decem-
ber is er weer de jaarlijkse kerst-
zangavond in de Ichthuskerk 
aan de Snelliusstraat in IJmui-
den. Samen worden weer be-
kende advent- en kerstliederen 
gezongen met medewerking van 
het interkerkelijk koor I Belie-
ve uit Purmerend, onder leiding 
van Hannie Wagter. De organist 
is Barend van der Kamp. De kerk 
is open om 19.00 uur, aanvang 
19.30 uur.

Kerststuk 
maken
IJmuiden - In buurthuis De 
Brulboei is er dinsdag 16 de-
cember de gelegenheid om een 
kerststuk te maken. Naar keu-
ze is dat rond of rechthoekig. De 
workshop begint om 19.30 uur 
en duurt tot circa 21.30 uur. De 
kosten zijn 20,00 euro, inclusief 
materialen. Buurthuis De Brul-
boei, Kanaalstraat 166, IJmuiden, 
tel. 0255-510652 en www.buurt-
huisdebrulboei.nl 

Alzheimercafé
Regio - Op dinsdagavond 9 de-
cember is er een bijzonder Alz-
heimercafé, waarin theaterma-
ker Marijke Kots een toneelstuk 
opvoert over dementie. In het 
stuk ‘is dat uw moeder?’ speelt 
Marijke Kots drie rollen: een de-
menterende moeder, haar doch-
ter en een vrouw die vergeetach-
tig wordt. Zij zitten in de wacht-
kamer van een huisarts. Kom kij-
ken naar deze theatervoorstel-
ling in het Alzheimercafé in Cas-
tricum in Serviceflat ‘Sans Sou-
ci’. Adres: Sans Souci 113. Tijd-
stip: van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
De deur is open vanaf 19.00 uur. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Wie 
er nog nooit eerder is geweest, 
moet beslist komen kennisma-
ken. De toegang én het eerste 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig. De be-
zoekers krijgen informatie van 
hulpverleners en van mensen die 
uit eigen ervaring spreken. Bij elk 
café worden deze geïnterviewd 
door onze vaste gespreksleider. 
Na dit gesprek is er gelegenheid 
om vragen te stellen. Er is een ta-
fel met brochures en andere lite-
ratuur om thuis eens rustig na te 
lezen. Werkgroep Alzheimercafé 
is overdag bereikbaar onder te-
lefoonnummer 06-33631872.

Arm gebroken
Velserbroek - Een 66-jarige 
man uit Velsen heeft zondagoch-
tend zijn arm gebroken bij een val 
met zijn bromfiets. De man ging 
rond 10.00 uur door de gladheid 
onderuit op Dammersboog. Hij is 
voor behandeling naar een zie-
kenhuis gebracht.
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100.000 Kerstbomen 
bij GroenRijk Santpoort
Santpoort-Noord - Dit jaar 
heeft GroenRijk Santpoort 
100.000 kerstbomen ingekocht 
uit het Sauerland, Denemar-
ken, Ierland en de Belgische Ar-

dennen.Iedere zomer is Joost 
van Duijn op pad om de kerst-
bomen uit te zoeken. “Voor ons 
geldt de kwaliteit en prijsver-
houding en dat was dit jaar weer 

moeilijk. Maar het is gelukt”. De-
ze week wordt met 174 trailers 
bij 231 Tuincentra in Nederland 
maar ook in België (van Delf-
zijl tot voorbij Parijs!) uitgele-
verd: Kerstbomen van 60 centi-
meter tot 12 meter. ,,Een mega-
operatie”, aldus Joost van Duijn. 
Daarnaast heeft GroenRijk Sant-
poort uiteraard ook voor de ei-
gen verkoop ‘het neusje van de 
Kerstboom’. De klanten kunnen 
een keuze maken uit 23 soorten 
en in alle maten. De boom wordt 
uiteraard keurig ingepakt. Pri-
meur voor GroenRijk is de kerst-
boom standaard die ervoor zorgt 
dat iedere kerstboom recht komt 
te staan. ,,Wij hebben het ex-
clusieve verkooprecht voor de-
ze unieke kerstboomstandaard. 
Nooit meer de ergernis over de 
boom die u niet recht krijgt in uw 
standaard.” GroenRijk Santpoort 
aan de Biezenweg in Santpoort 
Noord, biedt daarnaast ook een 
grote en gezellige kerstshow met 
de nieuwste trends. En parkeren 
is er geen probleem met 200 ei-
gen parkeerplaatsen. Aanstaan-
de zondag is de kerstshow ook 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Dertig jaar Kaasmarkt
IJmuiden – Els en Gert van Zel-
deren van De Kaasmarkt aan de 
Kennemerlaan voelden zich vo-
rige week donderdag even be-
hoorlijk oud. Ze kregen ook 
complimenten van klanten, dat 
ze er nog zo goed uitzagen voor 
hun leeftijd.
Er stond abusievelijk in de ad-
vertentie in deze krant, dat De 
Kaasmarkt vijftig jaar bestond, in 
plaats van dertig jaar. 

De zaak, waar allerlei overheer-
lijke delicatessen verkrijgbaar 
zijn, bestaat dus dertig jaar. Veel 
klanten kwamen Els, Gert en 
hun medewerkers het afgelo-
pen weekeinde feliciteren en zij 
kregen een mooie bos bloemen 
mee naar huis. 
Het was een gezellige bedoening 
en het hele team van De Kaas-
markt zal nog vele jaren met ple-
zier voor de klanten klaar staan. 

Op de foto van links naar rechts: Monique, Sylvia, Anneke, Els, Lili-
an en Iris

Vaarbewijs halen in de 
winter, varen in de zomer
Regio - Een vaarbewijs in de 
winter? Juist in de winter is het 
wijs om te leren voor je vaarbe-
wijs. Als gestart wordt in janua-
ri, is het examen in februari. En 
wie voldoende scoort heeft in 
maart het vaarbewijs aan boord. 
Als dan in het voorjaar de boot 
te water wordt gelaten, is men 
klaar voor de zomer. De deelne-
mers aan de cursus weten dan 

hoe zij moeten uitwijken en hoe 
zij naar het weer moeten kijken. 
Manoeuvreren gebeurt dan vaar-
dig en men gedraagt zich  vooral 
zeewaardig. In vijf lessen bekwa-
men de cursisten zich en daarna 
doen zij snel examen. De cursus 
kost 140 euro en wordt gegeven 
in Alkmaar en Haarlem. Aanmel-
den kan op www.toplicht.nl of 
bel 0251-239832.Fiscale aftrek voor

grafsteen van de baan
Regio - Na een overlijden wor-
den behoorlijke kosten gemaakt, 
denk hierbij aan de kosten van 
begrafenis of crematie en alles 
wat daarbij hoort. Dus ook de 
aanschaf van een monument.
In het verleden waren deze bui-
tengewone kosten nog onder 
bepaalde voorwaarden aftrek-
baar bij de belastingdienst. Van-
af 2009 wordt deze regel ge-
schrapt. Het kan dus interessant 
zijn om bepaalde zaken nog dit 
jaar te regelen. 
Meer informatie is te vinden 
bij de eigen belastingadviseur 
en op de site van de belasting-
dienst, www.belastingdienst.nl 
of bij Troupin Natuursteen B.V. 
Troupin Natuursteen B.V wordt 
geleid door vader Hans Troupin 
en zijn zoon Guy Troupin. Sa-
men met hun medewerkers zor-
gen zij dat persoonlijke aandacht 
en optimale dienstverlening cen-
traal staan. 
Na het overlijden van een dier-

bare is het vinden van een pas-
send gedenkteken erg belang-
rijk. De familie Troupin heeft een 
jarenlange ervaring met het ver-
vaardigen van allerlei grafmonu-
menten. Vader en zoon hebben 
zich in de jaren nog meer gespe-
cialiseerd in persoonlijke en bij-
zondere monumenten. Samen 
met de opdrachtgever wordt ge-
keken wat de wensen zijn en uit-
eindelijk ontstaat dan een mooi 
gedenkteken. Eigen ontwerpen 
zijn natuurlijk mogelijk.
In de uitgebreide showroom in 
de Lange Herenstraat in Haar-
lem, vlakbij het station, worden   
talloze materialen, accessoires 
en gedenktekens in elke prijs-
klasse getoond. De openingstij-
den zijn dagelijks van 8.00 uur 
tot 17.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 13.00 uur. Buiten deze 
reguliere openingstijden is een 
bezoek op afspraak zeker moge-
lijk, evenals een eventueel huis-
bezoek.

Mishandeling
IJmuiden - Politieagenten hiel-
den in de nacht van vorige week 
zaterdag op zondag omstreeks 
02.10 uur een 26-jarige IJmuide-
naar aan op de Koningstraat. Hij 
wordt ervan veracht kort daar-
voor twee mannen te hebben 
mishandeld. De man was onder 
invloed van alcohol en drugs en 
verzette zich tegen de agenten. 
Hij is geboeid en overgebracht 
naar het politiebureau. Daar is 
hij voor nader onderzoek inge-
sloten.

Alcoholcontrole
Santpoort-Noord - Bij een al-
coholcontrole op de Vlietweg, 
zaterdag tussen 19.30 en 21.30 
uur is van 112 bestuurders een 
blaastest afgenomen. Eén be-
stuurder is aangehouden en be-
keurd.

Drankrijder (4)
Velsen-Zuid - Politieagenten 
stelden in de nacht van vorige 
week zaterdag op zondag om-
streeks 02.55 uur na een melding 
een onderzoek in naar een on-
geval op de Rijksweg Santpoort. 
Een 27-jarige Almeerse automo-
bilist bleek van de weg te zijn ge-
raakt en het talud af te zijn ge-
reden. 
De verdachte werd op korte af-
stand van zijn auto gevonden. 
Bij onderzoek door ambulan-
cepersoneel bleken geen ver-
wondingen. Omdat hij wel dron-
ken bleek werd hij overgebracht 
naar het politiebureau. Daar was 
hij niet in staat tot medewerking 
aan een ademanalyse waarna 
van hem een bloedproef is afge-
nomen. Ook zijn rijbewijs is inge-
vorderd en er wordt proces-ver-
baal tegen hem opgemaakt.

Politie lost twee
geweldsdelicten op
Zandvoort/Santpoort-Noord 
- De politie heeft, na uitgebreid 
onderzoek, vier verdachten aan-
gehouden voor berovingen met 
geweld en heling. Twee van hen, 
20-jarige Haarlemmers, kwa-
men in beeld in het onderzoek 
naar een beroving van een 16-
jarige jongen op 26 oktober op 
de Hagelingerweg in Santpoort-
Noord. Het slachtoffer was des-
tijds samen met een vriendje on-
der bedreiging van een mes van 
geld en zijn mobiele telefoon be-
roofd. Daarnaast was hij gesla-
gen. In de eerste helft van no-
vember werd het tweetal, één 
van de berovers en een ver-
dachte die de gestolen telefoon 
had gekocht, aangehouden. Een 
derde verdachte, een 20-jarige 
Haarlemmer, meldde zich enkele 
dagen later bij een politiebureau. 

Zijn identiteit was inmiddels bij 
de politie bekend, alleen zijn ver-
blijfplaats was onbekend.
Tijdens de verhoren van de twee 
verdachten bleek dat beiden te 
koppelen waren aan een ande-
re beroving, op 17 oktober in de 
Kamerlingh Onnestraat in Zand-
voort. Hier waren twee jongens 
onder bedreiging van een sa-
moeraizwaard beroofd van on-
der meer een portemonnee. In 
dit onderzoek kwam een vierde 
verdachte naar voren, een even-
eens 20-jarige Haarlemse ver-
dachte. Hij is aangehouden en 
ingesloten voor verhoor.
Drie van de verdachten zijn in 
verzekering gesteld, de aange-
houden verdachte voor wat be-
treft de heling is heengezonden 
en moet zich te zijner tijd voor de 
rechter verantwoorden.
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Expositie Helen van 
Vuure in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Geduren-
de de maand december hangen 
in ’t Mosterdzaadje de kleurrij-
ke schilderijen van een even-
eens zelf nogal kleurrijk stel. Zij, 
Helen van Vuure, schildert vrou-
wen, bloemen, landschappen en 
poezen. Hij, Wim Herkemij, schil-
dert onder meer vogels, kippen 
en landschappen.
Kunst, vinden zij, is een vorm van 
communicatie. Samen heeft dit 
stel een missie, in ieder geval ‘t 
Mosterdzaadje op te fleuren met 
hun inspiratie bronnen. Voor He-
len zijn de bronnen van inspi-
ratie de vakanties in Spanje en 
Frankrijk, die zij in vele kleuren 
sprankelend vrolijk met acrylverf 
op doek zet. Het werk van Wim is 
geïnspireerd door de natuur, met 
vogels en kippen in mooie hel-
dere kleuren. Hij werkt met acryl 

op doek en paneel.
Het werk is te bezichtigen voor 
en na afloop tijdens de concer-
ten, maar vooral ook tijdens de 
concerten.

Programma Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 6 decem-
ber, 20.30 uur: Thuis van Speel-
man en Speelman. In hun nieu-
we programma zoeken de broer-
tjes uit wat thuis voor hen be-
tekent en dat gaat gepaard met 
absurde scènes, pittige cros-
stalks en verrassende liedjes. 
Woensdag 10 december, 20.30 
uur: Het Zuidelijk toneel met Ge-
würztraminer. Een jonge vrouw 
komt op bezoek bij haar vrien-
din. Ze heeft ruzie met haar man 
en wil eventjes weg zijn van huis. 
De vriendin heeft een absurd 

grote zorgbehoefte en gaat daar 
zo in op, dat de vrouw zich onge-
makkelijk voelt. 
Donderdag 11 december, 20.30 
uur: Hanneke de Jong. Zij ont-
hult in woord, beeld en zang het 
verhaal rondom Shakespeare’s 
mystieke vraag over het zijn en 
het niet zijn. En dan vooral de 
vraag waar dat ‘zijn’ begint, en 
waar dat ophoudt. ‘Night Bright 
Days’ is een muzikale voorstel-
ling waarin de grenzen tussen 
het ‘u’ en het ‘ik’ onherroepelijk 
met elkaar verweven worden.

Kat Paco aangereden,
dader rijdt door
Velserbroek - Donderdag 27 
november rond 16.45 uur is on-
ze kater Paco, van nog geen 7 
maanden oud, aangereden op 
de Zeiler te Velserbroek. 
Hij werd gevonden door een 
vrouw die per auto passeerde. 
Twee attente jongens die even-
eens passeerden hebben de 
dierenambulance ingeschakeld. 

Helaas bezweek onze kat al aan 
zijn verwondingen.
Wij moeten het verlies van onze 
Paco nu verwerken. Paco, een 
Spaans weesje, dat wij toch een 
kans op een fijn leven wilden 
bieden en daarom meegenomen 
hadden van onze camping.
Veel liefde en verzorging la-
ter werd hij steeds meer Hol-

Ingezonden brief
lands welvaren. Wat bitter om 
dan zo aan je einde te moe-
ten komen. Zeer schrijnend vin-
den we het dat degene die on-
ze kat heeft aangereden blijk-
baar gewoon is doorgereden. 
Dan dringt toch de vraag op of 
er nog een kans op overleving 
had bestaan als de dader direct 
hulp had gezocht. We zullen het 
nooit weten. 
Tenzij de dader naar aanleiding 
van dit bericht nog zal reageren. 
In ieder geval willen we een ie-
der oproepen direct hulp in te 
schakelen als je mens of dier 
aanrijdt. Dat is toch het minste 
dat je kunt doen?

Corinne van der Velden, Velser-
broek

Waar bleef de politie?
IJmuiden - Woensdagavond 
rond 23.30 uur word ik wakker 
van geschreeuw in de straat. Ik 
kijk uit het raam en zie drie jon-
gens een bus proberen aan de 
praat te krijgen, wat niet lukt. 
Dit gaat gepaard met veel her-
rie, ze zijn duidelijk dronken. 
Ze zijn kwaad en gooien met 
een lege GFT bak die nog bui-
ten staat. Ze halen een krat bier 
ergens vandaan en gaan zit-
ten drinken in de auto. Ze gaan 
de bus aanduwen en als dit niet 

lukt, duwen ze hem terug en ne-
men de zijkant van een auto 
mee die daar staat geparkeerd, 
de hele zijkant beschadigd. 
Ondertussen bel ik de politie 
die zeggen dat ze al een mel-
ding hebben gehad en ze ko-
men eraan. Na een half uur nog 
geen politie, ik weer gebeld, de 
meldkamer zegt tegen mij, ik 
weet ervan ik stuur nu een auto, 
maar al wat gebeurde er kwam 
geen politie. 
Die jongens hebben ondertus-

Ingezonden brief
sen versterking gebeld, uitein-
delijk hebben ze de bus de hoek 
om geduwd en was ik het zicht 
kwijt. De volgende ochtend om 
10.30 uur heeft mijn man de po-
litie gebeld om te vragen waar-
om er geen politie is komen kij-
ken. 
Dit is toch van de zotte, moe-
ten we dan volgende keer toch 
maar het recht in eigen handen 
nemen? Is het niet belangrijk 
genoeg als er een auto wordt 
vernield? Ik snap dat de poli-
tie onderbezet is, maar zeg dan 
we sturen geen auto we hebben 
geen mankracht. Jammer hoor, 
ben je een oplettende burger 
wordt dit niet gewaardeerd. 

Naam en adres bekend bij de 
redactie

Discussieavond
over kredietcrisis
IJmuiden – Vorige week woens-
dagavond was er in de biblio-
theek een discussieavond geor-
ganiseerd  over de huidige kre-
dietcrisis. Aan de forumtafel 
hadden plaatsgenomen wethou-
der financiën Karel Ockeloen, di-
recteur Rabobank Velsen en om-
streken Franca van Winkel en 
Pieter Bas Bredius, directeur van 
containeroverslagbedrijf Ceres.
Ockeloen kon de toehoorders 
verzekeren dat de gemeente-
lijke financiën op orde zijn en 
geld wegzetten op buitenland-

se bankrekeningen was, volgens 
hem, niet aan de orde: ,,Wij heb-
ben als standpunt dat je geld dat 
afkomstig is van Nederlandse 
belastingbetalers niet in het bui-
tenland moet bewaren’’. Ook lo-
pende (woning)projecten, waar 
onlangs contracten voor zijn af-
gesloten lopen volgens hem 
geen gevaar, tenzij de betreffen-
de ontwikkelaar omvalt. Franca 
van Winkel kon echter niet ver-
hullen dat er vanuit de bank-
wereld kritischer wordt geke-
ken naar geldleningen en hypo-

Achter de forumtafel (vlnr) wethouder financiën Karel Ockeloen, Fran-
ca van Winkel  directeur Rabobank Velsen en omstreken en Pieter Bas 
Bredius, directeur containeroverslagbedrijf Ceres

theken:  ,,Als mensen een hypo-
theek willen afsluiten kijken de 
banken meer naar het basisloon. 
Inkomsten door overwerk van ie-
mand die bijvoorbeeld bij Corus 
werkt worden niet meer meege-
rekend”.
Ook econoom Bredius waar-
schuwde  voor komende aan-
passingen door bedrijven in de 
IJmond. Grote bedrijven in de re-
gio halen hun personeel uit de 
continudiensten, beperken over-
werk tot een minimum en be-
eindigen kortlopende contrac-
ten met ingehuurde firma’s. Als 
treffend voorbeeld van de hui-
dige crisis noemde hij de inzak-
kende autoverkopen: ,,Normaal 
staan er in het hele havengebied 
zo’n vijfduizend nieuwe Nissans 
klaar, nu zijn dat er dertigdui-
zend en die oplopende voorraad 
begon al in juli van dit jaar”. Ver-
der pleitte hij voor het naar vo-
ren halen van grote investerin-
gen, zoals bijvoorbeeld het aan-
leggen van een nieuwe sluis. Dat 
levert werkgelegenheid op en de 
garantie dat het achterliggende 
havengebied weer honderd jaar 
verder kan. Ook Corus ontkomt 
niet aan ingrijpende maatrege-
len met een geplande productie-
vermindering van 30 procent.
Afsluitend werd door zowel de 
forumleden als de aanwezige 
toehoorders geconcludeerd dat 
hebzucht één van de belangrijk-
ste veroorzakers van de huidige 
crisis is geweest.

Gewonnen en verloren
IJmuiden - Los van de discus-
sie of de waterschapsverkiezin-
gen nu zinnig of zinloos waren/
zijn kan de balans nu worden 
opgemaakt. 
Landelijk heeft de lijst Water Na-
tuurlijk gewonnen (101 van 502 
zetels). Het CDA tweede en de 
PVDA derde. In Rijnland heeft 
het CDA gewonnen (5 van 21 
zetels) met de VVD op de twee-
de plaats en Water Natuurlijk op 
de derde (allebei met 4 zetels). 
Uit de gemeente Velsen ston-
den acht mensen kandidaat, 
waarvan alleen Marlies de Vries 

(CDA, Velserbroek) in het be-
stuur komt. 
Haar partijgenoot M. van Vee-
len redde het niet, net zo min als 
de Santpoorters Nico Thijssen 
en Bob Sassen, die voor de Al-
gemene Waterschapspartij kan-
didaat stonden. Ook Floor Bal 
en Vincent Albers (VVD) en Di-
mitri Arpad en Hans Schut (Wa-
ter Natuurlijk) komen niet in het 
bestuur van het hoogheemraad-
schap. 
Zij blijven het bestuur kritisch 
volgen en zijn aanspreekbaar om 
uw stem door te laten klinken.
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Autobedrijf Schweitzer:
Sterk in elk merk
Velsen-Zuid – Ruim twintig jaar 
werkervaring in zowel het bin-
nen- als buitenland heeft Alwin 
Schweitzer. Hij werkte in de au-
toracerij en bij garage Stormvo-
gels, zowel in IJmuiden als in Be-
verwijk. Daar kwam hij in aanra-
king met diverse automerken en 
deed hij veel vakkennis op. Voeg 
daarbij zijn enorme knowhow, 

zijn liefde voor het vak en zijn 
dienstverlenende instelling naar 
klanten toe. Genoeg redenen 
om voor zichzelf te beginnen en 
daarom begon Schweitzer vier 
maanden geleden zijn eigen be-
drijf: Autobedrijf Schweitzer aan 
het ’s Gravenlust 37b. En dat be-
valt prima, veel mensen wisten 
de weg er naar toe al te vinden. 

Alwin Schweitzer staat voor goede service en tevreden klanten

Hij begon er alleen, maar het 
gaat zo goed dat hij op termijn 
wil gaan uitbreiden.
Klanten kunnen bij Autobedrijf 
Schweitzer terecht voor onder-
houd, reparatie en de verkoop 
van zowel nieuwe als gebruikte 
auto’s van alle merken en voor 
een APK-keuring. Alwin is een 
kei in het oplossen van storin-
gen en blijft steeds op de hoog-
te van de nieuwste ontwikkelin-
gen op het gebied van de auto-
techniek. Hij staat voor het verle-
nen en service en tevreden klan-
ten, hij staat altijd voor ze klaar, 
de klant is koning. Loop er dus 
gerust voor een vrijblijvend ad-
vies binnen, Alwin denkt graag 
met de mensen mee.
Naast een vertrouwd adres voor 
serviceverlening en persoonlijk 
contact, zijn er ook altijd aan-
trekkelijke aanbiedingen bij Au-
tobedrijf Schweitzer. Zo is nu de 
winteraanbieding van kracht: 30 
procent korting en maar liefst 35 
procent korting op ruitenwisser-
bladen.
Autobedrijf Schweitzer is ge-
opend van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, op 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur 
en donderdagavond op afspraak. 
Het bedrijf is telefonisch bereik-
baar via 0255 527222. Kijk ook op 
www.autobedrijfschweitzer.nl.

Juist nu motorrijles
Regio - Het lijkt niet de meest 
ideale tijd van het jaar om te 
starten met motorrijles en toch, 
als je alles op een rijtje zet, zul je 
zien dat ’t toch wél zo is:
Verreweg de meeste motoron-
gelukken gebeuren door een 
gebrek aan voertuigbeheersing 
(lees: zelfoverschatting) en een 
verkeerde (of géén) kijktech-
niek. Deze twee essentiële on-
derdelen voor een motorrijder 
zijn uiteraard het best te trainen 
in het najaar en de winter in ver-
band met de wisselende weers-
omstandigheden en de daarmee 
samenhangende toestand van 
het wegdek.
Het idee van ‘even het motorrij-
bewijs halen’ zit er bij veel men-
sen nog steeds in, maar is al ja-
ren achterhaald. Het motorrijbe-
wijs is echt (en terecht) een seri-
euze zaak geworden en is zeker 
niet meer in een paar lesjes te 
halen. Door nú te beginnen kun 
je met het voorjaar cq de zomer 
lekker zelfstandig rijden.
In het voorjaar en het begin van 
de zomer heeft men bij het CBR 
altijd last van oplopende wacht-
tijden. Zeker met het aanstaande 
bromfietsexamen en het nieuwe 
theorie-examen zal men waar-
schijnlijk examinatoren op ande-
re posten moeten inzetten.
Net als bij het CBR worden de 
wachttijden bij de rijscholen 
richting het voorjaar weer langer. 
Nu is dus de tijd om regelmatig 
te kunnen lessen.

Welke rijschool moet je kie-
zen? 
Ga niet in op stuntaanbiedin-
gen. Ook een rijschool is een 
commercieel bedrijf en zal dus 
winst moeten maken om te kun-
nen overleven en om de werkne-
mers te betalen. Zie hier de re-
den dat rijscholen vroegtijdig 
failliet gaan. Je zult maar (een 
deel) vooruit betaald hebben of 
halverwege je opleiding zijn.
Kijk eens op www.rijschoolgege-
vens.nl naar de aantallen en de 

slagingspercentages van de di-
verse rijscholen. Sommige rij-
scholen doen zich voor als ge-
weldig, de werkelijkheid ligt 
vaak anders. Je kunt je afvragen 
of een rijschool met een à twee 
examens per jaar of met een sla-
gingspercentage van minder dan 
40 procent zichzelf wel rijschool  
mag noemen.
Anders dan een autoleerling, laat 
een motorleerling zich niet mak-
kelijk in een hokje stoppen. Los-
se lessen is vaak verstandiger 
dan een pakket. Zo betaal je ook 
nooit teveel. Neem niet te weinig 
lessen. Héél veel motorrijders 
hebben in hun leven al eens een 
schuivertje gemaakt. Velen kun-
nen dit helaas niet meer naver-
tellen. Liever twee lessen teveel 
dan één te weinig en opnieuw 
examen doen, of erger.
Een motorrijder is een van de 
kwetsbaarste verkeersdeelne-
mers. Kies een rijschool waar de 
instructeur met de motor volgt. 
Bochten- en kijktechniek kun je 
nu eenmaal niet vanuit een volg-
auto voordoen. Ook kan een in-
structeur op de motor je, door 
zijn wendbaarheid, beter be-
schermen dan met een auto. 
Bij een Bovag erkende rijschool 
heb je de zekerheid van een 
keurmerk. Zeker als deze rij-
school ook nog eens het drie 
sterren label heeft. Met de Bovag 
Garantie Regeling is je investe-
ring veilig. Een BOVAG erkende 
rijschool wordt regelmatig zelf 
gecontroleerd.

Zeker in deze tijd van economi-
sche en financiële malaise kun je 
maar beter zorgen dat als je je 
geld uitgeeft, je ook zeker weet 
dat je het goed uitgeeft. Liever 
100 procent rijles dan 50 procent 
korting.
Meer weten? Auto- en motor-
rijschool Animo-Nr.1, Steen-
bok-straat 37, 2024 RH  Haarlem, 
023-5254509 of 5270197. Zie 
ook www.animo-nr1.nl of e-mail 
naar: info@animo-nr1.nl.

Witte winterse Kerst
Royaal genieten met 
rondom echte sneeuw
Velsen-Zuid - Droomt u ook 
al van een witte Kerst met een 
vleugje nostalgie? Echte sneeuw, 
rode neuzen, koude oren en 
daarna opwarmen bij de open 
haard met een heerlijk kerstdi-
ner. Bij Kerst hoort een witte we-
reld, sneeuwpret en lekker eten. 
SnowPlanet biedt ieder jaar een 
sneeuwzekere kerst met lekker 
eten en drinken!
SnowPlanet biedt voor ieder wat 
wils tijdens de donkere winter-
maanden. Ook dit jaar kan men in 
de winterse wereld terecht voor 
een uitgebreid culinair program-
ma. De gezellige kerstbrunch is 
zeer geschikt voor families, deel-
name 29,50 euro per persoon. 

Wie liever geniet van een diner-
buffet is eerste en tweede kerst-
dag welkom bij het zeer uitge-
gebreide kerstbuffet, deelna-
me  39,50 euro per persoon. Ook 
kan de hele familie genieten van 
een ouderwets gezellige steen-
grill of kaasfondue voor maar 
27,50 per persoon. Voor een cu-
linaire ervaring op topniveau kan 
men terecht in het à la carte res-
taurant The Lodge. De chefkok 
heeft voor kerst een verrassend 
nostalgisch viergangen diner sa-
mengesteld voor maar 39,50 eu-
ro per persoon. 
Niet alleen met kerst, maar ook 
de rest van het jaar is het goed 
vertoeven in de sfeervolle ambi-

The Lodge is slechts een van de smakelijke en sfeervolle mogelijkhe-
den voor kerstarrangementen bij SnowPlanet

ance van The Lodge bij de knis-
perende open haard. Het à la 
carte restaurant ligt uit de drukte 
van SnowPlanet. Bij binnenkomst 
voelt u zich al hoog in de Alpen 
door de geur van de open haard 
en de houten rustieke omgeving. 
Het creatieve keukenteam van 
The Lodge werkt met seizoens-
gebonden, dagverse producten 
van kleine, lokale leveranciers. 
Zo is er altijd een smaakverras-
sing voor de terugkomende gast. 
Weliswaar is The Lodge in het-
zelfde pand gevestigd, maar ver-
der staat het restaurant los van 
SnowPlanet. Wie alleen de sfeer 
zoekt en sportieve verrichtingen 
liever van een afstandje bekijkt, 
is van harte welkom. Want skiën 
mag, maar hóeft niet.
Wie graag met de kerstdagen wil 
genieten, kan beter nu al reser-
veren, via afdeling Sales & Re-
serveringen. Als feestelijke toe-
gift ontvangen gasten die voor 
de kerstbrunch of -diner reser-
veren ruim 28 procent korting 
voor een waardebon van een uur 
toegang in de echte sneeuw. The 
Lodge / SnowPlanet ligt in Re-
creatiegebied Spaarnwoude aan 
Heuvelweg 6-8 in Velsen-Zuid, 
0255-545848 of e-mail: info@
snowplanet.nl. Zie www.snow-
planet.nl.

AED’s bij DekaMarkt
Regio - Vanaf  8 december han-
gen in veertien winkels van De-
kaMarkt Automatische Externe 
Defibrillators (AED’s). Indien el-
ke seconde telt, kunnen speciaal 
daarvoor opgeleide medewer-
kers bij een hartstilstand de be-
nodigde eerste hulp bieden.
Een AED is een medisch instru-
ment dat bij een hartstilstand 
een schok kan toedienen aan het 
slachtoffer. In combinatie met re-
animatie vergroot het de overle-
vingskans van het slachtoffer 
aanzienlijk. Hoe sneller adequa-
te hulp wordt geboden, hoe be-
ter. Vandaar dat DekaMarkt een 
start maakt met de plaatsing van 
AED’s in haar winkels.
In de filialen waar een AED 
hangt, zijn medewerkers opge-
leid om het apparaat te bedie-
nen en de juiste handelingen uit 
te voeren. De AED komt bij de 

infobalie van de geselecteerde 
winkels. 
De AED’s komen in de volgen-
de regionale winkels: Beverwijk, 
Spoorsingel; IJmuiden, Zeewijk-
passage; Haarlem, Planetenlaan 
en Santpoort-Noord, Hagelin-
gerweg.
DekaMarkt is een supermarkt-
keten met 84 winkels in de pro-
vincies Noord- en Zuid-Holland, 
Gelderland, Overijssel, Flevoland, 
Drenthe en Friesland. Daarnaast 
heeft DekaMarkt eigen produc-
tiebedrijven zoals twee eigen 
bakkerijen, een eigen vee- en 
landbouwbedrijf en een slagerij. 
Ook diverse distributiecentra en 
verscentrales, een tuincentrum, 
een wijnmarkt en een tanksta-
tion zijn onderdelen van het be-
drijf. Speerpunten zijn lage prij-
zen, uitstekende kwaliteit en het 
beste in vers.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 13 decem-
ber van 9.00 tot 12.30 uur is er 
een gezellige rommelmarkt in 
buurtcentrum de Dwarsligger. 
De vrijwilligers van de Dwars-
ligger zorgen ervoor dat het op 
rolletjes loopt. Een tafel reserve-
ren kan op maandag 8 december 
vanaf 8.00 uur via 0255-512725. 
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Sinterklaas met de Sint Express 
Velserbroek - Het paard van 
Sinterklaas, Amerigo, wordt al-
tijd goed verzorgd maar wat zag 
de stalpiet nou? Allemaal rode 
stipjes op Amerigo’s rug en, gos-
sie nog aan toek eentje precies 
op zijn neus.
,,Nee dat kan echt niet”, jammer-
de de arme stalpiet, ,,Zo hoog op 
de daken zijn paardenvoetjes in 
de kou!” ,,Wees maar niet bang”, 
zei Sinterklaas tegen de trillende 
stalpiet, ,,Ik weet wel een oplos-
sing. Heus!”
De Sint belde met zijn goede 

vriend in Velserbroek. Want wie 
helpt Sint waar hij kan? Inder-
daad dat is Het Motorhuis. ,,Dag, 
lieve man”, zei de Sint bezorgd, 
,,De kindjes moeten hun cadeau-
tjes krijgen, dat staat voorop.”
,,Ik weet de oplossing”, zei de lie-
ve man. ,,Bij MultiRent hebben 
ze veel auto’s. O, zo mooi. Daar 
zoeft u mee door straat en sluis.”
,,Hoera”, zei de stalpiet blij, ,,Het 
paard kan rusten en door Het 
Motorhuis en MultiRent wordt 
niemand vergeten, een eigen 
Sint Express, ,,Wauw wat Top!”

RC Shiatsu en 
Natuurgeneeskunde
IJmuiden – Ooit had Rob Cap-
tijn zelf baat bij de natuurge-
neeskunde. Hij kwam toen ook 
tot de conclusie, dat hij meer de 
tijd voor zichzelf moest nemen. 
Mensen rennen en vliegen maar 
en hollen zichzelf vaak voorbij. 
Dit kan tot allerlei klachten lei-
den.
Rob ging zich meer verdiepen 
in de natuurgeneeskunde, is nu 
erkend natuurgericht therapeut 
en heeft een praktijk aan huis. 
Hier neemt hij ruimschoots de 
tijd voor zijn cliënten. Een con-
sult duurt een uur en daarin is 
ook veel ruimte voor persoonlijke 
aandacht. Hij begon kleinscha-
lig en zijn behandelingen had-
den succes. Mensen die bij hem 
kwamen voelden zich er goed 
bij en spoorden hem aan, om 
er meer mee te gaan doen. Dit 
deed Rob besluiten, om plaats 
vrij te maken voor meer men-
sen in zijn praktijk. Hij geeft di-
verse soorten massage bij aan 
stress gerelateerde klachten, zo-
als nek-, schouder- en rugklach-
ten. Ook behandelt hij personen 
die uit balans zijn en niet lekker 
in hun vel zitten. Dit doet Rob 
op de vijf op de natuur gerichte 
principes: energie, prikkelover-
dracht, drainage, voeding en de 
psyche. Ook behandelt hij kinde-
ren: baby’s die te vroeg zijn ge-
boren of kinderen die met span-
ningen te maken hebben of ge-
pest worden op school. 
Daarnaast ontwikkelde hij een 
methode voor het onderwijs om 
het pesten op school tegen te 
gaan, waarbij kinderen leren 
meer begrip en respect voor el-
kaar te hebben. Een dergelijke 
methode wordt al jarenlang met 
succes in het onderwijs in Dene-
marken en Zweden toegepast.
Rob geeft onder andere stoel-

massage. Dit werkt ontspan-
nend, bevordert de bloedsom-
loop en verhoogt het zelfver-
trouwen en welzijn. Sportmas-
sage bevordert na inspanning 
het herstel, maar kan ook toe-
gepast worden bij pijnlijke be-
nen of gevoelige schouders. Ook 
is Rob bedreven in Anma, dit is 
de oudste massagevorm ter we-
reld en komt uit China. Het be-
tekent letterlijk ‘druk en wrijf’ of 
‘kalmeren door wrijven’. Er kwa-
men mensen bij Rob in de prak-
tijk, die al heel lang bij een fy-
siotherapeut liepen, zonder re-
sultaat. De behandeling van Rob 
sloeg wel aan. Aan de andere 
kant: hij houdt mensen niet aan 
het lijntje. Als hij denkt dat hij ie-
mand beter door kan verwijzen, 
dan zegt hij dat eerlijk.
Op de website www.rcshiatsu.net 
is alles duidelijk beschreven. De 
site biedt mensen ook de moge-
lijkheid om on line een afspraak 
te maken, zij krijgen dan vijf eu-
ro korting. De praktijk aan huis 
van Rob Captijn is aan de Velser-
duinweg 207, hij is telefonisch te 
bereiken via 0629 115498.

Werken in de zorg? 
Aquilae heeft de baan
Regio - Aquilae is in 2002 op-
gericht uit onvrede over de be-
perkte keuzemogelijkheden die 
gehandicapten hebben op het 
gebeid van wonen, werken, trai-
ning, vrijetijdsbesteding en be-
geleiding. Aquilae heeft bijvoor-
beeld het project Aquilae-Ni-
do. Dat is een proef met bege-
leid wonen en een training met 
logeeractiviteiten. Aquilae orga-
niseert tevens vakantieweken, 
logeerweekenden, uitstapjes 
en er wordt elke week gerepe-
teerd voor de tweejaarlijkse op-

voering van een musical (musi-
calgroep Ludamus). Op de nieu-
we locatie aan de Peperstraat in 
Beverwijk worden de activiteiten 
van de dagbesteding uitgebreid 
met een lunchroom waar de cli-
enten zelfgebakken lekkernijen 
aan gasten zullen serveren. 
Kortom, zij bieden een creatieve 
en inspirerende werkplek voor 
iedereen die graag wil werken 
binnen de zorgverlening. Lees 
meer in de advertentie op de pa-
gina KennemerJob elders in de-
ze krant.  

De levenskunst 
van afscheidnemen
Op 23 november vierde Alice 
Loeters Persoonlijke Uitvaart-
zorg haar 10-jarig bestaan in de 
Naaldkerk in Santpoort-Noord. 
Pastor Fons Captijn schonk on-
der andere aandacht aan vor-
men van rouw. Tijdens het ritu-
eel met licht werd stilgestaan bij 
dierbare overledenen. Spiritueel 
therapeut Janet Werner gaf een 
lezing, waarin de ziel centraal 
stond. De expositie van kunst-
werken van cursisten van het 
Kunstencentrum Velsen toonden 
hoe sfeervol het thema leven en 
dood kan worden vormgegeven. 
De viering werd muzikaal om-

lijst door Teke Bijlsma op de pi-
ano en vocaal door Lolita Hoog-
lugt en Michaela Bijlsma.Tot slot 
werd bij de uitgang een gedich-
ten - en kunstbundel uitgereikt 
met een selectie van ingezon-
den gedichten en kunstwerken, 
geïnspireerd op het afscheid ne-
men van of rouwen om iemand 
die dierbaar was. Een viering 
waarin de levenskunst van af-
scheidnemen kon worden erva-
ren in woord, beeld en zang - 
individueel en toch met elkaar - 
troostrijk en inspirerend. 

Evelyn Kreuger

Ingezonden brief

Papiercontainer 
Parnassiaschool
Santpoort-Noord - Op dinsdag 
9 en woensdag 10 december 
wordt er weer oud papier inge-
zameld voor de Parnassiaschool.
De papiercontainer staat van 
18.30 tot 19.30 uur op het gras-
veld bij de kerk aan de Dinkgre-
velaan. 
Op dinsdag is de papiercontai-
ner ook geopend van 16.00 tot 
16.30 uur. Wie oud papier inle-
vert, dingt mee naar een slag-
roomtaart, die maandelijks ver-
loot wordt.

Workshop 
Schrijf & Dans
IJmuiden - De workshop Schrijf 
& Dans voor kinderen van vier 
tot en met acht jaar zit vol be-
weging en muziek, verf scheer-
schuim, wasco, krijt, potloden, 
pennen en stiften. 
Vanuit muziek en beweging pro-
beren kinderen hun eigen ritme 
te vinden en dit op papier te zet-
ten. 
De workshop is op woensdag 
10 december van 13.15 tot 15.00 
uur. De kosten bedragen 1 eu-
ro. Aanmelden voor 9 december. 
Let op: kleding kan vies worden. 
De workshop wordt gehouden 
in buurtcentrum de Spil, Frans 
Naereboutstraat 29 in IJmuiden.

Kerstworkshops 
De Spil
IJmuiden - Woensdag 10 de-
cember zijn er Kerstworkshops 
van 19.00 tot 21.00 uur. Kinderen 
vanaf 8 jaar kunnen een kaars 
versieren of glas verven. De 
kosten bedragen 3,00 euro per 
workshop. Deze workshops mo-
gen ook samen met een ouder of 
grootouder worden gedaan. 
Volwassenen kunnen digita-
le kerstkaarten maken, Indische 
hapjes bereiden of glas graveren. 
De kosten hiervoor bedragen 10 
euro per workshop. Aanmelden 
voor deze workshops graag voor 
5 december. De workshop wordt 
gehouden in buurtcentrum de 
Spil, Frans Naereboutstraat 29 in 
IJmuiden.

Advents-
bijeenkomst
IJmuiden – Op 8 december is 
er een adventsbijeenkomst in 
de Ichthusburcht in de Fahren-
heitstraat (nabij de Ichthuskerk).
De aanvang is om 14.30 uur. De 
toegang bedraagt 1,50 euro, dit 
is inclusief een kopje koffie of 
thee. 
Bij de uitgang is een collecte 
voor Lief & Leed Aan deze mid-
dag werken mee: J. Feenstra, Ds. 
Wielsma, Hennie Hofstra-Hof-
kamp en Ineke van Ee. Iedereen 
is van harte welkom.

Laden en lossen Neptunus 
Bastion verruimd
Velserbroek – Op verzoek van 
de Rabobank wordt de laad- en 
losplaats achter het Neptunus 
Bastion verruimd. 
Eerder was een maatregel geno-
men om het mogelijk te maken 
daar ’s middags na twee uur te 
kunnen parkeren. Deze maatre-
gel wordt teruggedraaid. Reden 
is de veiligheid rond geldwa-

gens. Niet alleen wordt laden en 
lossen toegestaan tussen 8.00 
en 17.00 uur, maar ook gaat dit 
gelden voor de hele laad- en los-
strook, dus achter de nummers 4 
tot en met 22 van Galle Prome-
nade.
Daarmee wordt de mogelijkheid 
om hier te parkeren beperkt tot 
’s avonds en ’s nachts.

Voetbalclubs Zeewijk betalen 
niet méér voor kunstgras
Velsen – Met de komst van twee 
kunstgrasvelden in Zeewijk zijn 
de eigenlijke huurkosten voor de 
gebruikers fors verhoogd.
Maar aangezien de kunstgras-
velden zijn aangelegd omdat 
het sportcomplex twee voetbal-
velden moest inleveren voor de 

bouw van Groot Helmduin, heeft 
de gemeente een afspraak ge-
maakt over de vergoeding van 
de huurkosten. 

De twee voetbalclubs zullen niet 
extra hoeven betalen voor het 
gebruik van de kunstgrasvelden
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Digitaal Medisch Dossier bij 
Kring-apotheken in Velsen
Velsen - Met het nieuwe Di-
gitaal Medicatie Dossier van 
Kring-apotheek Kuylman, Ple-
ijler, Zeewijk en de Willemsbeek 
kunnen patiënten altijd en over-
al beschikken over hun actuele 
medicatiegegevens. Gewoon via 
de website van uw Kring-apo-
theek, die geheel vernieuwd is.
Bij een bezoek aan de specialist 
in het ziekenhuis of de huisart-
senpost wordt er standaard ge-
vraagd welke medicijnen een 
patiënt gebruikt. In deze geval-
len is het uitermate praktisch di-
rect een overzicht van de actue-
le medicatie bij de hand te heb-
ben. Met het Digitaal Medicatie 
Dossier van de Kring-apotheken 
in Velsen kan iedereen nu 24 uur 
per dag, zeven dagen per week 
beschikken over alle actuele me-
dicatiegegevens.
Door voor het Digitaal Medicatie 
Dossier gebruik te maken van in-
ternet kunnen klanten van Kring-
apotheek gemakkelijk terecht bij 
hun medicatiegegevens. Dat is 
niet alleen heel erg praktisch in 
eigen land, maar eigenlijk over-
al ter wereld. Dus ook voor de 

wintersporter die op vakantie in 
Oostenrijk een arts bezoekt. Of 
de pechvogel die bij aankomst 
op het vliegveld zijn medicijnen 
kwijt is geraakt.  Een computer 
met internetverbinding biedt uit-
komst!
Om gebruik te kunnen maken 
van het Digitaal Medicatie Dos-
sier hebben patiënten naast een 
persoonsgebonden e-mailadres 
ook een mobiel telefoonnum-
mer nodig. Nadat dit nummer 
op onze website is ingevoerd, 
ontvangt de aanvrager een sms 
tekstbericht met een verificatie-
code. Door die code in te voe-
ren op het volgende scherm, be-
vestigt hij of zij dat het mobiele 
nummer goed is om de sessie-
codes te ontvangen.
Patiënten kunnen het Digitaal 
Medicatie Dossier raadplegen 
via de website van Kring-apo-
theek Kuylman, Pleijler, Zeewijk 
of de Willemsbeek. Om toegang 
te krijgen tot hun dossier, moe-
ten ze zich wel eerst legitimeren 
en in de apotheek een toestem-
mingsverklaring tekenen. Met 
uw persoonlijke gegevens gaat 

uw Kring-apotheek uiterst zorg-
vuldig om. Dat is de reden dat 
een patiënt om toegang te krij-
gen niet alleen moet inloggen, 
maar hiernaast de via gsm ver-
kregen code moet invoeren.
Apotheken hebben de wette-
lijke plicht hun klanten op ver-
zoek inzage te geven in hun me-
dicatiegegevens. Met het Digi-
taal Medicatie Dossier bieden de 
Kring-apotheken patiënten een 
extra instrument om hier invul-
ling aan te geven. Daarmee komt 
de apotheek tegemoet aan de 
wens van de klanten. Deze vorm 
van dienstverlening beschouwt 
Kring-apotheek dan ook echt 
als een belangrijke toegevoegde 
waarde voor de apotheek.
Bij Kring-apotheek Pleijler, Kuyl-
man, Zeewijk en de Willems-
beek staat kwaliteit hoog in het 
vaandel. Met de introductie van 
het Digitaal Medicatie Dossier, 
ook wel ‘DMD’ genoemd, laat 
de Kring-apotheek opnieuw zien 
dat zorg meer is dan alleen het 
verstrekken van een doosje me-
dicijnen. 
De zorg van Kring-apotheek 
gaat veel verder! Dit staat voor 
de zorgvuldige controle van re-
cepten, het geven van gedegen 
advies, de uitleg over genees-
middelengebruik en de voortdu-
rende aandacht voor kwaliteit.

Velsen Centraal
op Seaport TV
IJmuiden - In het tv-program-
ma Velsen Centraal op Seaport 
TV gaan iedere week raadsleden 
met elkaar in debat over actue-
le Velsense zaken onder leiding 
van eindredacteur en presenta-
tor Jac. Zuurbier. Deze week zijn 
de fractievoorzitters van de VVD, 
Democraten 66 Velsen en Chris-
ten Unie. Beryl Dreijer (VVD), 
Henk Wijkhuisen (Democraten 
66 Velsen) en Frits Korf (Chris-
ten Unie) zitten in de theaterzaal 
van de Bibliotheek aan tafel met 
Jac. Zuurbier.
Ingegaan werd op het terugtre-
den van Velsense burgemeester 
Peter Cammaert. Alle drie frac-
tievoorzitters zullen met de an-
dere fractieleiders zitting hebben 
in de vertrouwenscommissie, die 
in overleg met Harry Borghouts, 
de commissaris van de konin-
gin, de tweevoudige voordracht 
zullen voorbereiden voor de ge-
meenteraad en de minister van 
Binnenlandse Zaken.
Een ander discussiepunt was de 

bebouwing van de Velserbroek-
polder tussen de rijkswegen en 
de Grote Buitendijk. Ook de ge-
volgen van de kredietcrises voor 
de gemeente Velsen kwam aan 
de orde. Vooral de financiering 
van de multifunctionele acco-
modaties aals Groor Helmduin 
en De Binnenhaven bezagen de 
fractievoorzitters zeer kritisch.
Deze en andere onderwerpen 
zijn te zien en te horen in de uit-
zendingen op dinsdag 9 decem-
ber om 17.00 uur, woensdag 10 
december om 19.00 uur, donder-
dag 11 december om 17.00 uur, 
dinsdag 16 december om 17.00 
uur, woensdag 17 december om 
19.00 uur en donderdag 18 de-
cember om 17.00 uur. Kijkers 
kunnen deze uitzendingen van 
Velsen Centraal zien via de ana-
loge Velser TV-kabel op S12++ 
(frequentie 240 mHz) en op de 
internetsite van Seaport TV. Ook 
op de teletekstpagina’s 331 en 
332 van Seaport TV staan de 
programma’s vermeld.

Brugklassers Vellesan trekken 
rode kaart tegen pesten
IJmuiden – Vorige week vrij-
dag ondertekenden meer dan 
200 brugklasleerlingen van het 
Vellesan College het anti-pest-
protocol. Eerst was er een op-
treden van theatergroep Switch. 
Vijf jonge spelers bootsten een 
pestsituatie na in een klas. En-
thousiast door het spel reageer-
den de leerlingen van de brug-
klassen luid en duidelijk op de 
pestkoppen in het stuk. Uitge-
floten en boegeroep, de pesters 
uit het stuk konden niets meer 
goed doen. Na het stuk kwam er 
een opname van een talkshow. 
Hier werden door de gespreks-
leider stellingen voorgelegd. De 
leerlingen konden reageren door 
een groene of rode kaart om-
hoog te steken . 
Hierna ging elke klas met één 
van de spelers naar een lokaal 
om te praten over pesten, wat 
voor gevolgen dit heeft en wel-
ke rol de leerlingen kunnen heb-
ben in het pestgedrag. Eerder 
werd dit in de mentorlessen be-

sproken. Hoe kun je elkaar hel-
pen, hoe ga je met elkaar om en 
wat zorgt voor een veilig gevoel 
in de klas. Naar aanleiding hier-
van hebben de leerlingen per 
klas regels opgesteld.
Aansluitend kwamen de leerlin-
gen weer terug naar de aula voor 
het ondertekenen van het pest-
protocol. Een pestvrije school is 
helaas onmogelijk, maar er kan 
wel van alles aan gedaan wor-
den om het zoveel mogelijk te 
beperken. Ook wil de school dat 
de leerlingen zich veilig voelen 
en dat ze weten dan ze altijd bij 
iemand terecht kunnen, als ze er 
zelf niet uit komen. 

Brochure wijst de weg 
naar vogelkijkpunten
Velserbroek - In de geheel ver-
nieuwde brochure ‘Vogels kij-
ken’ beschrijft de Vogelwerk-
groep Zuid-Kennemerland de 
17 meest interessante vogelkijk-
punten in de regio. Uit de bro-
chure blijkt dat ook in de win-
ter veel interessante soorten zijn 
te zien: Dodaars, Wilde Zwaan, 
Wintertaling, Grote Zaagbek, 
Havik, Slechtvalk, Witgatje en 
Klapekster.
Het meest bekende vogelkijk-
punt in de regio is de Zuidpier 
van IJmuiden. Vogelaars uit het 

hele land zorgen er voor om min-
stens eenmaal per jaar de pier te 
bezoeken, al was het maar om 
de zeldzame Paarse Strandloper 
op hun jaarlijst te kunnen zetten. 
Andere goede vogelkijkpunten 
zijn het Vogelmeer en het Duin-
meer in Nationaal Park Zuid-
Kennemerland, het Landje van 
Gruijters en de Houtrakkerbeem-
den bij Spaarndam, de Heksloot-
polder bij Haarlem-Noord, de 
Zwaneplas en het Renbaanveld 
in de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen, het Poelpolderpark 

in Schalkwijk en opmerkelijk ge-
noeg ook het fietspad langs de 
Driemerenweg bij de Polderbaan 
in de Haarlemmermeer.
De brochure vertelt beknopt hoe 
het vogelkijkpunt eruit ziet, waar 
het ligt en welke vogels men er 
kan zien in de verschillende jaar-
getijden. Ook de toegangsvoor-
waarden, de beste tijd van het 
jaar en eventuele vogelobserva-
tiehutten zijn beschreven.
De brochure is te bestellen door 
3 euro over te maken op giro-
nummer 1849914 ten name van 
J.J. Stuart. Vergeet daarbij niet 
het eigen adres te vermelden. 
Wie besluit om lid te worden van 
de Vogelwerkgroep, ontvangt de 
brochure als welkomstgeschenk. 
Meer informatie: www.vwgzkl.nl 

Opname speciale 
Kerstuitzending Velsenarij
IJmuiden - Op zondag 7 de-
cember a.s. wordt voor Seaport 
TV de Kerstuitzending van Vel-
senarij opgenomen in Jongeren-
centrum Branding in buurthuis 
De Dwarsligger in IJmuiden.
Het wordt een sfeervol program-
ma met vele gasten die, ieder op 
zijn of haar eigen manier,  iets 
moois doen of hebben gedaan 
voor de medemens het afgelo-
pen jaar. 
Ook maakt de stadsdichter van 
Velsen zijn opwachting evenals 
een sneltekenaar en een zeer 
jonge goochelaar. Natuurlijk is 
Jogchem Jalink van de partij met 
één van zijn poppen-creaties. Ui-
teraard wordt stil gestaan bij de 
kerstgedachte. Verder wordt het 

programma geheel omlijst met 
prachtige muziek uitgevoerd 
door diverse musici en artiesten. 
Het publiek wordt verwend met 
lekkere hapjes en drankjes en 
wie weet komt de kerstman nog 
wel even langs.
Publiek, dat de opname gra-
tis mag bijwonen, is vanaf 13.30 
van harte welkom in Jongeren-
centrum Branding in buurthuis 
De Dwarsligger aan Planeten-
weg 338 in IJmuiden. De ingang 
is aan de achterkant van het ge-
bouw in de Betelgeuzestraat. 
De uitzending van deze speciale 
KerstVelsenarij zal meerdere ma-
len rondom de feestdagen wor-
den uitgezonden op Seaport TV. 
Velsenarij geeft mensen, organi-

saties en verenigingen uit de ge-
meente Velsen de kans om te la-
ten zien waar ze mee bezig zijn, 
waar ze trots op zijn of wat ze 
hebben meegemaakt. Heeft u 
leuke tips voor het programma 
Velsenarij, neem dan contact op 
met  Leny Ketting van de redac-
tie: lenyketting@zonnet.nl.

Overval mislukt
Velsen-Noord - Maandagavond 
omstreeks 22.30 uur trachtte een 
aantal  mensen met geweld een 
bedrijf aan de Wijkerstraatweg 
binnen te komen. Met  schoppen 
en slaan probeerde men de gla-
zen toegangsdeur kapot te krij-
gen. Op  dat moment waren er 
bezoekers in het bedrijf aanwe-
zig. Het lukte echter niet  binnen 
te komen, waarna men weer ver-
trok. De politie stelt een onder-
zoek in.
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Prijswinnaars krijgen 
waardebonnen uitgereikt
Velserbroek - Tijdens het vijf-
de 123 makelaar  dames stra-
ten zaalvolleybaltoernooi welke 
op 13 oktober in het Polderhuis 
in de Velserbroek is gehouden 
werd er door veel kinderen ter-
wijl de moeders aan het volley-
ballen waren hard gewerkt aan 
een tekening. Inzet was het win-
nen van één van de speelgoed-
waardebonnen die door de or-
ganisatie van het dames stra-
ten zaal volleybaltoernooi ter be-
schikking waren gesteld.

In totaal werden er door de orga-
nisatie ruim 40 tekeningen ont-
vangen.
Het was zeker niet eenvoudig 
voor de organisatie om te ko-
men tot de uiteindelijke keuze, 
want er zaten hele mooie teke-
ningen bij!
De prijzen werden vrijdag 28 no-
vember bij 123 makelaar/Nieuw 
Velsen (hoofdsponsor van het 
toernooi) in het winkelcentrum 
Velserbroek uitgereikt aan de 
kinderen. 

Patrick Rippens  en Wim Loos van 123 makelaar/Nieuw Velsen en de 
prijswinnaars met hun tekeningen  

Extraatje voor mensen 
met laag inkomen
Velsen - Voor mensen met een 
laag inkomen is er in deze pe-
riode een extraatje beschikbaar 
gesteld, de zogenoemde 50 eu-
ro regeling voor de minima. De 
regeling is bedoeld voor men-
sen met een inkomen niet bo-
ven de 120 % van het bijstands-
niveau. Daarnaast wordt er reke-
ning gehouden met het vermo-
gen. Deze grens is gelijk aan de 
vermogensgrens volgens de Wet 
Werk en Bijstand. De mensen die 
al een uitkering hebben krijgen 
de 50 euro automatisch. Verder 

krijgt iedereen die bekend is bij 
de gemeente een formulier thuis 
gestuurd. Wie wil weten of hij of 
zij ook in aanmerking komt, kan 
contact opnemen met de Formu-
lierenbrigade Velsen, gevestigd 
in gebouw ‘de Delta’.
Op werkdagen bereikbaar tus-
sen 9.00 en 17.00 uur op tele-
foonnummer 0255533885 en via 
de e- mail: formulierenbrigade-
velsen@madi-mk.nl. Voor men-
sen die graag hulp willen maar 
niet mobiel zijn komt de formu-
lierenbrigade aan huis.

Peuters zingen met 
ouderen sinterklaasliedjes
IJmuiden - Het sinterklaasfeest 
is een echte Hollandse traditie. 
Jong en oud zingen al jaren lang 
dezelfde sinterklaasliedjes. Zo 
ontstond het idee om samen met 
de bewoners van diverse woon-
centra en de peuters sinterklaas-
liedjes te gaan zingen. Donder-

dag 27 november vertrokken de 
peuters van Humpie Dumpie met 
hun ouders en juffen naar het 
Visserhuis. De peuters waren op 
school al geschminkt als Pieten 
en Sinterklaas. En zo kwamen ze 
de koffieruimte in het Visserhuis 
binnen. De Pietjes mochten bo-

ven op een grote tafel zitten en 
Sinterklaas zat zelf op een stoel 
die ook op een tafel stond. Zo 
kon iedereen elkaar goed zien. 
De bewoners waren meteen ver-
tederd door deze mini Pieten en 
Sinterklaas en genoten dan ook 
zichtbaar. Er werden vele liedjes 
uit volle borst meegezongen. Het 
geheel werd muzikaal begeleid 
door Dhr. J. Schotvanger (diri-
gent van het Goede Herderkoor). 
Er waren ook enkele peuters die 
helemaal alleen een liedjes durf-
den te zingen. De peuters moch-
ten als echte Pieten zakjes snoep 
aan de bewoners uitdelen. Het 
was leuk om te zien hoe zowel 
de kinderen als de ouderen ge-
noten van dit onderlinge contact. 
De kinderen kregen wat te drin-
ken om de kelen weer te sme-
ren en ze kregen ook wat lekkers 
mee naar huis. 
Toen Sinterklaas bijna in slaap 
viel, was het tijd om naar huis te 
gaan. Nadat ‘Dag Sinterklaasje’ 
was gezongen kwam er een ein-
de aan een leuk samenzijn tus-
sen jong en oud. Dinsdag 2 de-
cember zullen de peuters een 
bezoek brengen aan de Moer-
berg. 

De Kindertelefoon 
zoekt vrijwilligers
Regio - De Kindertelefoon is 
een organisatie die het belang-
rijk vindt dat er een plek is waar 
kinderen en jongeren in vertrou-
wen kunnen praten en hulp, ad-
vies en informatie kunnen krij-
gen. 
De Kindertelefoon is landelijk 
actief sinds 1979 en destijds op-
gezet om kinderen en jongeren 
op een laagdrempelige manier te 
informeren, ondersteunen, advi-
seren en waar nodig te verwij-
zen. Tegenwoordig wordt er niet 
alleen gebeld met de Kinder-
telefoon, maar kan er ook wor-
den gechat via www.kindertele-
foon.nl, en kunnen kinderen de 
Kindertelefoon zelfs toevoegen 
op msn! In alle gevallen gaan de 
kinderen in gesprek met vrijwilli-
gers van de Kindertelefoon. Ook 
zijn er vrijwilligers die gastlessen 
geven op basisscholen. 
Werken als vrijwilliger bij de Kin-

dertelefoon is leuk. Je hebt aan-
dacht en zorg voor kinderen, ter-
wijl je tegelijkertijd jezelf ont-
plooit.
De Kindertelefoon Noord-Hol-
land is elke dag, dus ook in de 
weekenden en op feestdagen, 
geopend van 14.00 tot 20.00 uur. 
Momenteel zijn zij voor de loca-
tie Haarlem op zoek naar nieu-
we vrijwilligers. Mannen of vrou-
wen die met kinderen en jonge-
ren in gesprek willen gaan over 
allerlei onderwerpen zoals pes-
ten, seks, drugs, verliefdheid et 
cetra. De minimumleeftijd om te 
kunnen solliciteren als vrijwilli-
ger is 19 jaar. 
Als vrijwilliger bij de Kinderte-
lefoon beschouw je kinderen 
en jongeren als gelijkwaardige 
gesprekspartners, heb je goe-
de communicatieve vaardighe-
den en ben je bereid bent om vijf 
keer per maand een telefoon- of 

chatdienst van drie uur te draai-
en. De Kindertelefoon biedt vrij-
willigers een intensieve training, 
die gebaseerd is op een beproef-
de gesprekmethodiek voor zowel 
telefoon als chat.  
Interesse om als vrijwilliger bij 
de Kindertelefoon aan de slag te 
gaan? Vraag dan nu de kennis-
makingsreader en het aanmeld-
formulier aan via noordholland@
kindertelefoon.nl.

Get Together Again geeft 
spetterend kerstconcert
IJmuiden - Dit enthousiaste 
gospelkoor uit IJmuiden timmert 
alweer een tijdje met veel succes 
aan de weg. 
Het koor bestaat inmiddels uit 
zo’n 50 dames en heren en men 
is drukdoende om wekelijks 
swingende gospels in te stude-
ren. Het werd dus de hoogste tijd 
om zich eens aan het publiek te 
presenteren.
 Op 14 december verzorgt Get 
Together Again een spetterend 
optreden, samen met de Brass-

band Haarlem. 
Het concert vindt plaats in de 
Oosterkerk aan de Zomerkade 
193 in Haarlem. De aanvang van 
dit concert is 14.30 uur.

Get Together Again heeft het 
voornemen om in de komen-
de maanden meer optredens te 
gaan verzorgen. 
Lokatie en data zullen via deze 
kranten op een later tijdstip be-
kendgemaakt worden. Voor ver-
dere info: eijbersen@live.nl.

Vertrouwen krijgen in jezelf:
Cursus voor Turkse 
vrouwen 50plus
IJmuiden - Voor Turkse vrouwen 
is het, vanuit hun cultuur en po-
sitie, vaak moeilijk om voor zich-
zelf op  te komen of om ‘nee’ 
te zeggen of kwaadheid te ui-
ten. Problemen met deze socia-
le vaardigheden kunnen het ook 
moeilijk maken andere proble-
men op te lossen. In de cursus 
leren vrouwen de verschillende 
sociale vaardigheden één voor 
één systematisch aan. Doordat 

in de cursus gewerkt wordt met 
de eigen ervaringen van deelne-
mers kan de cursus goed aan-
sluiten op de eigen situatie en de 
eigen leerwens. De cursus is in 
het Turks en wordt begeleid door 
een Turkse hulpverleenster. De 
training is bedoeld voor Turks-
talige vrouwen (50+), die het 
moeilijk hebben met een of meer 
van de genoemde vaardighe-
den en die daar actief verande-

ring in willen brengen. De cursus 
bestaat uit de volgende onder-
delen: luisteren. Iets bespreken, 
kritiek geven, uiten van waarde-
ring, reageren op waardering. De 
groep komt 10 maal bijeen, start 
op donderdag 22 januari van 
9.30 tot 11.30 uur, in wijksteun-
punt Zeewijk. Voor informatie en 
aanmelding: mevrouw C. Cali-
sir, telefoon 0255–519107 of me-
vrouw S. Celik, telefoon 023–
8910550. Deelname gratis.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen
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Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl
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Expositie in
Eetlokaal Lodewijk
IJmuiden - Sinds deze zomer 
verzorgt Cécile Wierink de expo-
sities bij Wijn- en Eetlokaal Lo-
dewijk, tegenover de schouw-
burg. Al enkele malen heeft zij 
daar eigen foto’s voor gebruikt. 
Voor de verandering heeft zij 
een aantal vrienden van de Fo-
towerkgroep Hoorn uitgenodigd 
met haar te exposeren. ‘Rood’ is 
het thema, dat in alle foto’s te-

rugkomt. Er hangt ook een rood 
schilderij van oud-notaris Adri-
aan Koopmans. 
De expositie is tot half janua-
ri 2009 te bezichtigen van dins-
dag tot en met zaterdag van-
af 17.00 uur en op zondag van-
af 15.00 uur. 
Half januari komen er foto’s van 
dezelfde exposanten te hangen 
met wintertaferelen. 

Nieuwe tassponsor voor 
VVH/Velserbroek C1
Velserbroek - Na de teleurstel-
ling van het uitbranden van de 
kantine van VVH/Velserbroek af-
gelopen juni, is de voetbalvereni-
ging nu bezig aan een ware we-
deropstanding.
Het plaatsen en inrichten van de 
noodkantine werd door de le-
den zelf met veel enthousiasme 
ter hand genomen, en ook voet-
ballend laten de elftallen zien 
dat VVH/Velserbroek zich niet 
laat kisten. 
Reden genoeg voor Charles Huis 
van zeevisgroothandel Wijngaar-
den uit IJmuiden om alle spe-
lers van de C1 van een prachti-
ge voetbaltas te voorzien.
In het bestuur van de vereniging 

heeft de scheidend voorzitter Pe-
ter Polman de voorzittershamer 
overgedragen aan het duo Paul 
Zeeuw en vice vz.Wim Boon-
stra en is de technische commis-
sie bezig met het opstellen van 
een jeugd- en opleidingsplan om 
weer jonge jeugd bij VVH/Vel-
serbroek te laten voetballen. De 
F-junioren zijn nog op zoek naar 
versterking. Voor kleding wordt 
gezorgd en voor snelle reageer-
ders wordt geen contributie in 
rekening gebracht, alleen het 
KNVB inschrijfgeld moet wor-
den betaald. Mee trainen kan el-
ke woensdag van 17.00 tot 18.00 
uur. Meer informatie staat op 
www.vvhvelserbroek.nl.

Bij standplaats Paul Krugerkade
Superkerstbomen
voor acht euro
Haarlem – Veel mensen we-
ten, dat bij de kerstbomenstand-
plaats aan de Paul Krugerkade, 
tegenover het winkelcentrum 
Spaarneboog tegenover de Vo-
mar, de beste kerstbomen ver-
krijgbaar zijn. En dat al twintig 

jaar lang. Superbomen van top-
kwaliteit en ook nog eens voor 
een hele mooie prijs. Dit jaar is 
de standplaats niet twee weken 
open, maar wordt er uitgepakt 
met een kerstboomvierdaagse. 
Namelijk op woensdag 10, don-

derdag 11, vrijdag 12 en zater-
dag 13 december, van 9.00 tot 
18.00 uur. Ze gaan in die dagen 
echt stunten met de kerstbo-
men. Dus wie een mooie boom 
wil, grijpt zijn kans en gaat naar 
de Paul Krugerkade. Alle gewo-
ne kerstbomen gaan voor 8 eu-
ro weg. Ongeacht de hoogte, dus 
alle bomen van 1,25 meter tot 
2,75 meter gaan voor deze prijs 
weg. Kerstbomen in een pot zijn 
er voor 12,50 euro en de Nord-
mann is er vanaf 15 euro. De bo-
men worden in een net verpakt, 
zodat ze makkelijk te vervoeren 
zijn en de takken niet beschadi-
gen. Desgewenst wordt er ook 
een houten kruis onder de stam 
gemaakt. Een prima service en 
bomen van een uitstekende kwa-
liteit voor een superlage prijs. De 
naam van de standplaats is ver-
anderd in www.kerstboomout-
let.nl. 
Op deze site is alle informatie in 
alle rust na te lezen. Voor een 
prachtige, betaalbare boom moet 
men dus op 10, 11, 12 en 13 de-
cember aan de Paul Krugerka-
de zijn. Wees er snel bij, want het 
kon wel eens hard gaan met die 
kerstbomen.

Gemeente grijpt in
Bibliotheek Velsen 
overschrijdt budget
Velsen - Vanwege de overschrij-
ding van haar budget is door het 
college van Velsen is op grond 
van artikel 83 van de Gemeente-
wet een bestuurscommissie in-
gesteld met als taak het bestu-
ren van de Openbare Bibliotheek. 
Het college heeft haar bevoegd-
heden tot het nemen van beslui-
ten gedelegeerd aan deze be-
stuurscommissie. De bestuurs-
commissie is, als bestuursor-
gaan, verantwoordelijk voor haar 
handelen inzake het budgetbe-
heer van de bibliotheek.

Conform artikel 11 lid 2 van de 
Verordening bestuurscommissie 
openbare bibliotheek 2005 is de 
bestuurscommissie bij haar be-
leid gebonden aan de door de 
raad vastgestelde begroting en 
het door het college goedge-
keurde beleidsplan. Buiten deze 
begroting kan geen uitgave ge-
daan worden dan met goedkeu-
ring. 
Het college heeft geconstateerd 
dat de bibliotheek in 2008 uitga-
ven heeft gedaan buiten de be-
groting, waar geen goedkeuring 

aan is gegeven. Dit betekent dat 
de bestuurscommissie zich niet 
heeft gehouden aan de bepaling 
in artikel 11 lid 2 van de veror-
dening.
De overschrijding van de bud-
getten is gebleken bij de tweede 
tussenrapportage over 2008. De-
ze overschrijding had betrekking 
op de cijfers tot en met augustus 
2008. Mede omdat uit de cijfers 
tot en met oktober 2008 is geble-
ken dat de overschrijding verder 
toeneemt, heeft het college be-
sloten om de bestuurscommissie 
te sommeren om vóór 20 decem-
ber te komen met een uitgewerkt 
voorstel om de overschrijding op 
te lossen. Daarnaast is besloten 
de bibliotheek te sommeren om 
voor de genoemde datum haar 
beleidsplan voor 2009 in te die-
nen.

Containerbrand 
Kennemerplein
IJmuiden - In de nacht van vrijdag op zaterdag rond half twee moest 
de brandweer uitrukken voor een containerbrand op het Kennemer-
plein Het betrof een ondergrondse papiercontainer, dus dat brandde 
goed. (foto: Ko van Leeuwen)

Kerstlichttoer
Regio - De ANBO afdeling 
IJmuiden, Driehuis en Velsen-
Zuid organiseert donderdag 18 
december een Kerstlichttoer 
naar Amsterdam, Landsmeer en 
Den Ilp. Kaarten kunnen wor-
den besteld via 0255-510797 of 
06-22197237 van mevrouw Wit. 
In december is Amsterdam op 
z’n mooist. Uitbundige feestver-
lichting en kerstetalages houden 
de aandacht gevangen. Het ver-
trekt is om 15.00 uur vanaf het 
Visserhuis, om 15.10 vanaf Sam 
Vlessinghof, 15.20 uur Zeewijk-
plein en 15.30 uur bij het oude 
postkantoor op de Lange Nieuw-
straat. De  rit wordt om 17.30 uur 
onderbroken voor een koffietafel 
met kroket in restaurant AMVO 
in Volendam. Daarna voert de 
tocht naar Landsmeer en Den Ilp 
waar in december de beroemde 
lichtjesdagen zijn. Om ongeveer 
20.30 uur is de bus weer terug. 
Deelname 28,50 euro.

Ierse ballades en 
kerstliederen in de bieb
IJmuiden - Zaterdag 13 december zullen er Ierse ballades en kerst-
liedjes klinken in het theater van de centrale bibliotheek op het Du-
dokplein in IJmuiden. Beatrijs Bosman (zang en fluit) zal begeleid 
worden door Nico Klein (gitaar). Het optreden zal plaatsvinden van 
13.30 uur tot 14.30 en de toegang is gratis.
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Sponsor voor E7 VSV
IJmuiden - De E7 van VSV heeft een nieuwe sponsor: Rob Booms 
Hoveniersbedrijf. De E7 van VSV doet het in de competitie erg goed.
Ook afgelopend weekend hebben zij weer gewonnen.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag waren 
twaalf spelers van Full Speed af-
deling klootschieten in het club-
huis om de loting mee te maken. 
Willem Kr. mocht deze trekking 
tot een goed eind brengen. Twee 
teams met hoofdzakelijk dames 
en twee teams met hoofdzake-
lijk heren kwamen uit de bus. De 
Beeckestijn route aan de beurt, 
een parcours waar alle soorten 
wegen in zitten, van asfalt tot 
zand. Op het parcours werd de 
club verrast door paaltjes in de 
grond aan beide zijden van de 
bospad, vanaf het tolhuisje tot 
aan de Driehuizerkerkweg. Dat 
vraagt weer om een aanpassing 
van het parcours.

De uitslag was verrassend: drie 
teams met 71 schoten dus werd 
er beslist op meters.
Team 3 met Bertus, Willem Kr. 
Harm, werden eerste met 71 
schoten en 32 meter. Team 1 met 
Dirk, Ton, Sonja werd tweede 
ook met 71 schoten en 21 meter. 
Team 4 met Henk, Bianca, Jan St. 
ook een tweede plaats met het 
zelfde aantal schoten en meters, 
dit gebeurt hoogst zelden. Team 
2 met Lia, Betty, Elly werd vier-
de met
83 schoten en 18 meter. Voor 
info bel Nico Prins via 0255 – 
518648 of Dirk Sieraad via 0255 
– 515602 of kijk op  www.svfull-
speed.nl.

Shirts voor meiden VSV MB2
IJmuiden – Afgelopen zaterdag zijn de meiden van VSV MB2 voor 
aanvang van de wedstrijd door aannemersbedrijf Huib Willemse bv 
uit Haarlem voorzien van nieuwe shirts.

Tinca-Tinca Boxing 
Gym zeer succesvol
Regio - Zaterdag vond in Zaan-
dam in sporthal Zilvermeeuwen 
weer een strak georganiseerd 
kickboksgala plaats onder au-
spiciën van de Nover. 
Barry Rutters, uitkomend voor 
Tinca–Tinca Boxing Gym, moest 
het op dit gala opnemen tegen 
Loyd Hityahubessy van sport-
school Jan Oosterbaan. De partij 
was afgesloten over 2 rondes van 
2 minuten. Barry had zich  onder 
leiding van zijn trainers; Michel 
van Zeelt, Peter Koelemeijer en 
Hans Boudesteijn. De opdracht 
die Barry had meegekregen van 
zijn trainers om Hityahubessy di-
rect vanaf het begin van de par-
tij onder druk te zetten pakte in 

ronde 1 zo goed uit dat  Hitya-
hubessy eerst op een rechtse 
directe en daarna nogmaals op 
een rechtse hoek tot tweemaal 
toe naar het canvas werd ge-
stuurd door Barry waardoor Hi-
tyahubessy twee keer acht tellen 
in ontvangst mocht nemen. Het 
was te danken aan de bel van 
het eind van ronde 1 anders was 
de partij voor Hityahubessy  zeer 
snel afgelopen geweest. 
Gevolg hiervan was wel dat Hi-
tyahubessy de opdracht van zijn 
trainers ter harte nam om in ron-
de 2 alles te geven om de achter-
stand nog enigszins weg te wer-
ken Hityahubessy  begon zeer 
sterk aan deze ronde maar Barry 

liet zich hierdoor niet intimideren 
en bleef goed weerstand bieden 
maar het lukte hem niet om de 
zeer fors gebouwde Hityahubes-
sy nogmaals acht tellen te be-
zorgen. Met snoeiharde lowkicks 
wist Barry het been van Hitya-
hubessy te bestoken en scoor-
de hiermee zijn punten bij el-
kaar. Maar toen kwam ook voor 
Barry ‘de man met de hamer’ en 
kwam een ander aspect van het 
kickboksen naar boven name-
lijk: mentale veerkracht. Het was 
Hityahubessy die Barry door de 
ring jaagde en met zware sto-
ten en knieën naar het lichaam 
Barry goed wist te raken. Bar-
ry liet zeker zien over een vech-
tersmentaliteit te beschikken en 
wist in de allerlaatste fase van 
de wedstrijd de partij weer naar 
zich toe te halen door de aanval-
len van Hityahubessy  over te ne-
men. Barry, opgezweept door zijn 
in grote getale opgekomen aan-
hang en leden van Tinca–Tinca 
Boxing Gym, bestookte Hityahu-
bessy met een allerlaatste offen-
sief. Beide vechters waren totaal 
uitgeput bij de bel voor het einde 
van de wedstrijd. 
Barry werd door de jury unaniem 
uitgeroepen tot winnaar van de 
partij. Het grootste compliment 
kwam van de ringspeaker die dit 
de mooiste partij van de avond 
tot dan toe noemde. Ook het pu-
bliek reageerde enthousiast en 
beide vechters verdienden het 
luide applaus en de complimen-
ten voor hun inzet. Met een be-
ker en een ervaring rijker keer-
de het voltallige team van Tinca 
–Tinca Boxing Gym huiswaarts.

Klaverjassen
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag 28 november waren er weer 
9 tafels bezet. De hoofdprijs, 
een boodschappenmand ging 
naar mevrouw W. Retz. Volgen-
de week zijn de prijzen bij het 
klaverjassen een rollade, drank 
en nog veel meer. Vrijdag 5 de-
cember is er weer een klaver-
jasavond in de kantine van IJVV 
Stormvogels, Zuiderkruisstraat 
72 in IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur. Iinformatie: Henk Retz, te-
lefoon 06-34040940 of hj.retz@
quicknet.nl. Zie ook kjv-stormvo-
gels.nl.

De vogel mag weer vliegen
IJmuiden - Afgelopen zomer 
werd fusievereniging Stormvo-
gelsTelstar ontbonden. De ama-
teurs kwamen weer op eigen be-
nen te staan. Volledig op eigen 
kracht is IJVV Stormvogels de 
weg ingeslagen naar een onge-
twijfeld mooie en boeiende toe-
komst. Als belangrijk onderdeel 
van dit nieuwe pad is het oude 
logo in ere hersteld. Dit beteken-

de wel dat alle wedstrijdtenues 
vervangen moesten worden door 
nieuwe tenues waarop de vogel 
en het schild weer te bewonde-
ren waren. Met name dankzij ve-
len bedrijven in de regio heeft 
IJVV Stormvogels meer dan 30 
teams in een nieuwe outfit kun-
nen steken. Deze week gaat de 
dank uit naar: Weber onroerend 
goed, sponsor van zondag 2.

Muzikale wildavond 
IJmuider Harmonie
Velsen-Zuid - Zaterdag 13 de-
cember vindt weer de jaarlijkse 
grote wildavond plaats bij mu-
ziekvereniging IJmuider Harmo-
nie. Vele mooie kerstprijzen zijn 
er te winnen, zoals wild en ge-
vogelte. Het sfeervolle gebouw 
is geheel in kerstsfeer gehuld. 
Het alom bekende rad van avon-
tuur zal ook niet ontbreken en 
zal zeker zijn draai weten te vin-
den naar vele gelukkige prijs-
winnaars. Diverse kienrondes en 
een grote loterij behoren ook tot 
de ingrediënten. De gehele wild-
avond zal muzikaal omlijst wor-

den door een speciaal samen 
gesteld kerstensemble, die tus-
sen de vele kienrondes door be-
kende kerstmuziek ten geho-
re brengt. Kortom een fantas-
tische wildavond, waarin in al-
les is voorzien. De zaal gaat om 
19.00 uur open, de koffie staat 
dan klaar De wildavond begint 
om 19.30 Een ieder is van har-
te uitgenodigd op. De toegang is 
gratis. Muziekcentrum “Tolsduin” 
aan de Tolsduinerlaan 12 te Vel-
sen- Zuid is gelegen tegenover 
de buitensportvelden van het 
Telstar Stadion.

Geen verblijfs-
vergunning
 Haarlem - Bij een bedrijfscon-
trole door rechercheurs van de 
vreemdelingenpolitie in een res-
taurant in het centrum is vori-
ge week vrijdag een 28-jarige 
Fransman aangehouden. 
De man kon in eerste instan-
tie geen document overhandi-
gen waaruit zijn identiteit bleek. 
Wel overhandigde hij een Belgi-
sche verblijfsvergunning. Dit do-
cument bleek echter gestolen te 
zijn. Daarop is de man als ver-
dachte aangehouden en voor 
nader onderzoek ingesloten.
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DCIJ–nieuws
Jeugdspelers behalen 
verrassende resultaten
IJmuiden - Een aantal jaren ge-
leden is men bij DCIJ een nieu-
we weg ingeslagen. Onder lei-
ding van enkele sterke eerste 
tientalspelers is er een jeugd-
plan opgezet om zo jonge dam-
mers in de gelegenheid te stel-
len hun spelpijl te verbeteren. 
Alle eerste tientalspelers zijn al 
op zeer jeugdige leeftijd in aan-
raking gekomen met het dam-
spel en zijn door training, des-

kundige leiding en veel spelen 
waardige hoofdklassers gewor-
den. De aanpak bij DCIJ begint 
zijn vruchten af te werpen. Rick 
Hartman, Berrie Bottelier, Vince 
en Dana van der Wiele, Jelmer 
Gouda spelen al mee in de on-
derlinge competitie bij de senio-
ren terwijl Conall Sleutel en Fe-
roz Amirkhan en Casper Reme-
ijer al vaste waarden zijn in het 
eerste tiental. In de onderlin-

Vince van der Wiele zorgde, evenals zijn zus voor een knappe pres-
tatie

ge behaalt de jeugd al opzien-
barende uitslagen. Dat gebeurt 
al met enige regelmaat zodat er 
nog nauwelijks van verrassingen 
sprake is. 
Paul Smit, een geroutineerde en 
altijd geconcentreerd spelend 
dammer moest aantreden tegen 
Vince van der Wiele (13 jaar) en 
het zusje van Vince, de 11 jari-
ge Dana van der Wiele. Smit, 
die gezien het spel van de Van 
der Wieletjes, zeker niet dacht 
aan een walk-over. Smit stuit-
te op fel verzet en moest Vince 
na enkele uren een gelijkwaar-
dige remise toestaan. Tegen Da-
na nam Smit een damcombina-
tie die echter een venijnig staart-
je kende. Dana nam een tegen 
combinatie en stond daarna to-
taal gewonnen. In het overmach-
teindspel dat daarna ontstond 
zag Smit van verder spelen af. 
Piet Kok en Kees van Nie deden 
niet moeilijk voor elkaar en zorg-
den ervoor dat het evenwicht ge-
handhaafd bleef. Een remise was 
dan ook onafwendbaar. Jacque-
line liet er geen twijfel over be-
staan dat zij sterker is dan Koos 
de Vries. Dat ging zeker niet zon-
der slag of stoot maar met uit-
muntend spel kon Schouten de 
winst binnen halen. Overige uit-
slagen: L. Binkhorst–J.Apeldoorn 
1-1, C van der Vlis -P. Pippel 1-1, 
R. Hartman–J van Buuren 1-1, F. 
Elzenga–M. Doornbosch 1-1, N. 
Schouten–H van Grumbkow 2-0 
W. Winter–R. Tielrooij 1-1.

Dressuurwedstrijd
in de sneeuw
Velsen-Zuid - Vorig weekend 
konden de ruiters met een start-
kaart van de KNHS weer star-
ten op Manege de Groene Heu-
vel. De combinaties die op zater-
dagavond starten hadden te ma-
ken met een gure wind en tem-
peratuur rond het vriespunt. De 
combinaties van de zondag wer-
den daarbij ook nog eens verrast 

door een pak sneeuw. 
Desondanks waren er maar wei-
nig afmeldingen en reden de rui-
ters hun paarden in de buiten-
baan los om vervolgens in de bin-
nenbaan hun proef voor de jury 
te rijden. Uiteindelijk ging maar 
liefst 56 procent van de deelne-
mers dit weekend met een wel-
verdiende winstpunt naar huis.

Eén van de deelnemers aan het losrijden in de besneeuwde buiten-
baan

Tái Chi School Kennemerland
Goed resultaat bij 
Internationale competitie
Regio - Studenten van de Tái 
Chi School Kennemerland heb-
ben vorige week zaterdag vier-
maal gescoord op de jaarlijk-
se Internationale competitie Tái 
Chi Chuan, georganiseerd door 
de STN (Stichting Tái Chi Ne-
derland) in de Sporthallen Zuid 
te Amsterdam. De hele dag was 
het weer genieten van de mooie 
bewegingsleer Tái Chi, een zach-
te krachtige Chinese krijgkunst 
voor ontspanning en concentra-

tie, groei en beheersing van in-
nerlijke kracht. Tái Chi School 
Kennemerland, onder andere 
gevestigd in de Volksuniversi-
teit Haarlem, deed dit jaar voor 
de zevende keer mee aan de-
ze kampioenschappen. Negen-
tien Tái Chi studenten scoorden 
hoog op het toernooi. Een groep 
van zestien Tai Chi-ers behaal-
de één maal de tweede prijs met 
de Yangstijl- handvorm en drie 
maal de derde prijs met de Waai-

ervorm, Kung Fu en de Wapen-
vorm met het zwaard. 
Meer informatie: www.taijiquan.
nl en op www.volksuniversiteit-
haarlem.nl en op www.taichi-
kennemerland.nl. 

De Watertoren 
zoekt leden
IJmuiden - Biljartclub De Wa-
tertoren is op zoek naar nieuwe 
leden (man of vrouw). Er wordt 
gebiljart op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.00 tot 17.00 
uur in het W.F. Visserhuis, zout-
manstraat in IJmuiden. Kom eens 
langs, of bel, 0255-520314, 0255-
515369 of 0255-530319.

Eerste thuisnederlaag VSV
Velserbroek - Vooraf was be-
kend dat de wedstrijd tegen de 
Foresters een belangrijke zou 
zijn. De gasten stonden een punt 
achter op VSV en bij verlies van 
de Velserbroekers zouden zij 
over hen heen springen. 
VSV begon sterk en de Fores-
ters moesten terug. Er leek wei-
nig aan de hand en het wachten 
was op de openingstreffer van 
de Velserbroekers. Helaas viel de 
treffer aan de andere kant. Een 
voorzet vanaf de zijkant kwam 
ongelukkig op de hand van Rick 
van Nunen en de scheidsrech-
ter besloot een strafschop te ge-
ven. De aanvoerder nam dit pre-
sentje met beide handen aan en 

schoot de 0-1 binnen. Roel Pit-
stra onderschepte een bal tus-
sen de laatste man en de keeper, 
omspeelde de doelman  maar 
werd ondertussen voor iedereen 
duidelijk waarneembaar aan zijn 
arm vastgehouden. 
De arbiter leek voordeel te geven 
maar Pitstra was intussen zoda-
nig uit balans gebracht dat hij 
de bal niet in het doel kon krij-
gen. Iedereen dacht aan een pe-
nalty maar de referee liet verder 
spelen. 
VSV hield druk op de ketel maar 
kon de stugge Forestersdefen-
sie  niet stuk spelen. Na de rust 
hetzelfde spelbeeld , VSV beter 
en meer aan de bal , de gasten 

afwachtend en loerend op de 
counter. De beste kans was voor 
Floyd Hille die er echter voor 
koos om de bal terug te leggen 
in plaats van zelf te schieten. Na 
twintig minuten kregen de gas-
ten weer een goedkope vrije trap 
aan de zijkant. 
De verder goed keepende Ebbe-
ling werd in de korte hoek ver-
rast en de 0-2 was een feit. Hier-
na probeerde VSV nog door mid-
del van alles of niets voetbal de 
aansluitingstreffer te maken. 
Maar als zo vaak leverde dit de 
0-3 op. 
Al met al een zeer teleurstellend 
resultaat. VSV belandt nu in de 
gevarenzone en zal alle zeilen bij 
moeten zetten om weer aanslui-
ting met de middenmoot te be-
werkstelligen.

Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 6 december

odin’59 (1a)-Young boys   - 14.30
Kennemerland (2a)-HboK   - 14.30
Castricum-IJmuiden (3a)   - 14.30
Jong Hercules (3a)-Purmerend  - 14.30
Wartburgia-eDo (3b)    - 14.30
KDo-velsen (4D)    - 14.30
rCH-vvH/velserbroek (4D)   - 14.30

aDo’20 (hoofdklasse)-turkiyemspor  - 14.30
De Kennemers (1a)-KFC   - 14.00 
Kolping boys-Stormvogels (2a)  - 14.00
vSv-Dem (2a)    - 14.00
Hellas Sport-eDo (2a)   - 14.00
evC-velsen (3b)    - 14.00
DSS (3b)-vvZ     - 14.00
onze Gezellen (3b)-alcmaria victrix  - 14.30
FC velsenoord (4C)-ZtS   - 14.00
olympia Haarlem-SvIJ (4D)   - 14.30
Schoten (4D)-DSK    - 14.00
Wijk aan Zee (5C)-PSCK   - 14.00
egmondia-beverwijk (5C)  - 14.00
Waterloo (5D)-HYS    - 14.00
Spaarnwoude-terrasvogels (5D)  - 14.00

zondag 7 december
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Uitstekend weekend voor 
judoka’s Ben Rietdijk Sport
Velserbroek - De  judoka’s van 
Ben Rietdijk Sport beleefden een 
topweekend. In Zagreb wist Lin-
da Bolder de Europese titel -23 
jaar te winnen en het herenteam 
-17 jaar werd wederom Neder-
lands kampioen.
Linda Bolder schreef in Zagreb 
judohistorie. Na het winnen van 
de Europese titel in 2004 (-17 
jaar) en in 2007 (-20 jaar) was ze 
nu ook de sterkste in de catego-
rie -23 jaar.
In de sterke categorie -70 kg 
won ze achtereenvolgens van 
een Servische tegenstander, 
daarna kwam Linda helemaal los 
en won ook haar overige partij-
en. Goud dus voor Linda

Michelle Diemeer bleef steken 
op de 5e plaats in de klasse -
57 kg. 
In Enschede stonden er zater-
dag 23 teams op de mat om 
uit te maken wie er Nederlands 
kampioen zou worden. Het Vel-
serbroekse team was vooraf ge-
tipt als eeen kanshebber en dit 
maakten ze meer dan waar.
Net als in de voorgaande vier ja-
ren werd de finale behaald. 
In het team stonden Frank de 
Wit, Jamie Raijmakers, Dan-
ny Bakker, Patrick Abbink, Ste-
fan Uijtendaal, Jan de Wit, Albert 
Wesseling, Marc de Boer, Bas 
Rosenmuller, Ian Johnson en Ti-
mo Lesterhuis.

Een wonderbaarlijke 
ontsnapping bij Kijk Uit
IJmuiden - Afgelopen donder-
dag speelde Tom Noordzij en 
Barry Broek een potje schaak, 
waarin de oneindige mogelijkhe-
den van het spel weer eens dui-
delijk te voorschijn kwamen. Tom 
openende met een waar sper-
vuur op de aan diggelen gesla-
gen verdediging van Barry, die 
op zijn beurt telkens weer de 
juiste verdedigende zet vond. 
Langzaam verminderde de aan-
val van Tom en net toen Barry 
begon te denken aan tegenaan-
vallen, mistte Tom een uitgelezen 
kans op winst. Daarna kwamen 
de heren terecht in een spelletje, 
waarin Barry net iets geslepener 
was en met een loper meer be-
sliste Barry het enerverende duel 
in zijn voordeel.
Op de tafel achter dit tweetal, 
liet Mark Scholten tegen Mar-
co Wellinga zien hoe je met een 
spervuur van aanvallen de winst 

wel naar je toe kan trekken. 
Koen van de Velde verslikte zich 
in een aanval van Ingmar Visser 
en moest zijn dame prijsgeven 
na een paardvork.
Guido de Waal behield zijn twee-
de plaats door een knappe over-
winning op Menno Jaspers.
Guido kwam over de a-lijn met 
twee torens de stelling van Men-
no binnenvallen, probeerde zijn 
loperlijn te openen, wat mat be-
tekende, dit mislukte maar geen 
nood, Guido liet een pionnetje 
promoveren.
Armando Noordzij drukte Tho-
mas Rebel al snel in de verdedi-
ging, waar Thomas al zeilen bij 
moest zetten om niet overspeeld 
te raken Toen hij zich na lang na-
denken los had gewurmd, ver-
speelde hij een stuk en gaf op.
Boy Wu verraste Roann Plug op 
een variant van het herdersmat. 
Terwijl Kim van Loon het ant-

woord schuldig moest blijven op 
de aanvallen van Gizem Erdogan. 
Thomas Otte speelde een goe-
de partij tegen Job Elsendoorn 
die steeds meer stukken moest 
prijsgeven en dan ook mat liep.
Thomas Lichtendaal kreeg last 
van zijn oude kwaal, tegen Quin-
ten Otte zaten beide heren na 
twintig minuten met een kapotte 
koningsvleugel Daarna was Tho-
mas iets doortastender en won 
wat materiaal, maar het dan af-
maken bleek voor Thomas niet 
gemakkelijk. Net als in het be-
gin van het seizoen vond Thomas 
het mat na lang  puffen en zuch-
ten en diep in de avond. Meer 
informatie op www.schaakclub-
kijkuit.nl.

DKV jeugdwedstrijden
IJmuiden - DKV F1 vertrok al 
vroeg naar Almere voor een 
wedstrijd tegen EKVA F1. Hoe-
wel DKV F1 goed speelde en 
flink scoorde wisten ze toch net 
niet te winnen deze tegenstan-
der. Sverre Zeegers, Thomas Me-
ijvogel en Thijs van Mansom wis-
ten te scoren voor DKV. De uit-
slag was 7-5.
DKV E1 speelde ook uit en wel 
tegen KZ E1. Het was een zeer 
spannende wedstrijd met kan-
sen voor beide teams. Maar 
scoren lukte niet zo best. Jaron 
Aarts van DKV E1 wist als enige 
te scoren. Zo ging de winst mee 
naar IJmuiden.
DKV D2 moest thuis tegen KVA 
D2. Omdat  DKV zelf niet com-
pleet was speelden Jorit de 
Weerdt, Bas Brouwer en Deni-

se Kalkman mee en dit deden ze 
alle drie erg goed. Matthijs Ver-
woerd speelde een uitstekende 
wedstrijd en pakte de bal er vaak 
tussen uit. Toch had KVA D2 het 
betere team. DKV kwam weinig 
aan goed aanvallen toe. De wed-
strijd werd met 0-7 verloren.
DKV D1 speelde uit tegen EK-
VA D2. Het team draait lekker en 
weet de laatste tijd vaak te win-
nen. Ook nu was de reis naar Al-
mere niet voor niets. De wed-
strijd werd met 4-7 gewonnen. 
Het meidenteam DKV C1 speelt 
altijd met wisselend resultaat. 
Loopt het de ene week op rol-
letjes de andere week gaat het 
weer een stukje minder. De-
ze week ging het net niet goed 
genoeg tegen Helios C1. De uit-
wedstrijd in Heiloo werd net aan 

verloren met 6-5.
DKV A2 blijft het goed doen. Ook 
in de zaalcompetitie loopt het 
goed bij de jonge junioren van 
Han Jaspers. Deze week werd 
er gespeeld tegen DTS A1.  Het 
team van DKV bestaat uit felle 
dames en goede heren. DTS A1 
had dan ook niet veel kans want 
DKV A2 won met 5-2.
DKV A1 moest tegen een be-
kende tegenstander en wel Ra-
pid A1. Het team van Robin Aan-
tjes speelde een uitstekende 
wedstrijd. Het spel van snel en 
fel. Rapid had dan ook niets in 
te brengen en verloor kansloos 
met 11-2.

Zaterdag 6 december in Sporthal 
Zeewijk: DKV F1-ZKV F1 (13.00 
uur), DKV E1-Purner E1 (14.05 
uur), DKV D1-Aurora D1 (15.10 
uur), DKV C1-Apollo C2 (16.20 
uur) DKV3-Aurora3 (17.30 uur).

Biljarters naar het 
zonnige Cariuela
Santpoort-Noord - Voor de vijf-
de keer op rij vertrokken de bil-
jarters van de dinsdagavondclub 
van Café Bartje naar het zonnige 
Cariuela in het zuiden van Span-
je. Daar werd het jaarlijkse Boe-
merang toernooi gespeeld. De 
voorgaande jaren haalden de 
boys van de Veurleste nooit de 
finale, maar op het toernooi van 
2008 groeiden ze tot grote hoog-
te. 
Ze haalde het nu wel. Ze speel-
den de finale tegen het thuis 
spelende team Boemerang 1. 
De eerste twee partijen werden 
gewonnen door Jan Zwitser en 

Arno Vendel. 
Daarna sloegen de zenuwen toe 
bij de andere spelers en er werd 
geen partij meer gewonnen. Een 
nipte nederlaag was een gevolg 
3-2. Zodat de winst naar Boeme-
rang 1 ging.
Het team van de Veurleste be-
stond dit jaar uit de spelers Jan 
Zwitser, Arno Vendel, Joop Pe-
ters, Joop Castricum en Fred 
Heeremans.
Helaas ontbrak Peter Braam an-
ders had er misschien wel een 
beter resultaat in gezeten. Maar 
wie weet  gebeurd dat volgend 
jaar wel.

Smashing Velsen
Heren 1 en dames 1 
winnen makkelijk
IJmuiden - Dames 1 speel-
de deze week 2 wedstrijden, op 
woensdag in Hoofddorp waar 
het met wat ongeluk verloor met 
3-2. 
Met dit gevoel en de gedach-
te meer te kunnen moest het op 
donderdag een inhaalwedstrijd 
spelen in het Polderhuis. Tegen 
een zwak Kombysport werd het 
terecht een 4-0 overwinning en 
staan de dames op een mooie 
derde plek in de poule. Ook he-
ren 1 won met 4-0 van een zwak-
ke tegenstander en staat daar-
door ook op de derde plek in de 
tweede klasse. 
Heren 3 kon in een uitwedstrijd 
geen potten breken en verloor 
met en niet goede instelling met 

4-0 waardoor de top steeds ver-
der weg is. Dat geldt niet voor 
de jongens C1 (12-14 jaar) die 
met veel inzet en in de eerste set 
met veel moeite won van meisjes 
C3. Gelukkig pakt het team het 
goed op met een ware teamspi-
rit de wedstrijd te beleven. Hier-
door staan ze wel drie punten los 
van de concurrentie. Ook meis-
jes A1 (16-18 jaar) won met 3-
0 met gedegen spel en ijzerster-
ke aanvallen. Ook deze meiden 
kunnen voor spektakel zorgen in 
de poule en met wat geloof kun-
nen ze steeds beter worden en 
een serieuze kandidaat zijn voor 
een eventueel kampioenschap. 
Nog meer positief nieuws van de 
dames 4 die fel streden en wer-

den beloond met een 3-1 over-
winning. Met name door de ser-
vicedruk van de tegenstander 
te doorbreken konden ze meer 
met de aanval doen dan de te-
genstander. Heren 2 tenslot-
te beet goed van zich af en met 
goed blokwerk werd er zeker in 
de derd en vierde set goed ge-
scoord. De club bestaat alweer 
12,5 jaar en dat wordt gevierd 
met een toernooi en feest op 19 
december.
Meer weten over volleybal, alle 
leeftijden en niveau’s! www.sma-
shingvelsen.nl voor meer info.
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Velsen - Het NK teams op 23 
november heeft de judoka’s 
weer goud opgeleverd. De afge-
lopen vijf edities werd al de fina-
le behaald en vorig jaar was het 
team van de Korte met Duitsers 
te sterk. Dit jaar werd het recht 
gezet. In Deventer stonden 23 
teams op de mat en waren alle 
topclubs dan ook wel aanwezig.
De jongens begonnen voortva-
rend met overwinningen op Ber-
gen (6-1), Essink (6-0), Bijster-
bosch (5-1) en ook in de fina-
le de Korte met 5-1. Een uitste-
kende prestatie dus voor de ju-
doka’s en coaches Bas Meerveld 
en Sander Groefsema.

In het team staan Frank de Wit, 
Kevin Bakker, Jamie Raijmakers, 
Danny Bakker, Patrick Abbink, 
Stefan Uijtendaal, Jan de Wit, Al-
bert Wesseling, Marc de Boer, 
Bas Rosenmuller, Jeffrey vd Tuin 
(reserve), Timo Lesterhuis en Ian 
Johnson.

Herenteam weer kampioen

Deelnemers Rabobank 
Stratenteams bekend
Velserbroek - Nadat de vijf  
sponsors (Rabobank Velsen en 
Omstreken, van Waalwijk van 
Doorn Makelaars, Bouwbedrijf 
Waleveld & Zn, Ovenbouw Hol-
land en Centragas van Galen) al 
vrij snel bekend waren voor de 
negentiende editie, zijn nu ook 
de deelnemers van het Rabo-
bank Stratenteams Toernooi be-
kend. Er zijn 30 straten die zich 
hebben ingeschreven voor het 

populaire voetbal¬toernooi. De 
winnaar van vier eerdere edities, 
de Floraronde, is na 18 jaar he-
laas niet meer van de partij. De 
Reptonstraat en de Hofgeester-
weg doen dit jaar  voor het eerst 
mee. De M. Jungiusstraat is dit 
jaar de titelverdediger. Of dat 
dit jaar weer gaat gebeuren is 
de grote vraag. De andere stra-
ten staan op scherp en laten zich 
niet verrassen. Het wordt weer 

een spannende strijd met wat 
nieuwe gezichten.

De indeling ziet er als volgt uit:
Zaterdagmiddag 24 janua-
ri, 12.30–17.30 uur: D. Marot-
straat, Grote Buitendijk, J. Pax-
tonstraat, Mina Krusemanstraat, 
Ossenland, Westbroekerweg, L. 
Brownstraat, Krommeweid. Za-
terdagavond 24 januari, 17.40-
22.40 uur: Klipper, Lieskamp, 
Waterdrieblad, Watergentiaan,
Boeier, De Zeiler, Grote Boter-
bloem, Reptonstraat. Zondag-
middag 25 januari, 11.30  – 16.30 
uur: Aletta Jacobsstraat, Ture-
luur, Spitsaak, L. Zocherplant-
soen, Hofgeesterweg, Swoer-
kamp, Watermunt, J. Michael-
pad. Zondagavond 25 janua-
ri, 16.40–21.10 uur: M. Jungi-
usstraat, Nieuweland, H. Poort-
manstraat, A. Molletstraat, Bagij-
nenkamp, Engels Gras.
Op www.stratenteams.nl staat 
alle informatie van de afgelopen 
18 jaar. De website is vernieuwd 
en is op 4 december on-line in 
haar nieuwe jasje.
Wie met de ‘Rabobank Straten-
teams Trofee’ naar huis mag, 
wordt zaterdag 31 januari 2009 
duidelijk. De voorrondes zijn in 
het weekeinde van 24- en 25 ja-
nuari 2009.

Jeugd Schaakclub 
Santpoort scoort wel!
Velserbroek - Santpoort 2, 3 en 
4 verliezen alle drie in één week 
tijd, het tweede verloor van Ex-
celsior 1, dat is geen schan-
de. Het 3e deed het slecht in 
het Polderhuis tegen Kromme-
nie 2, licht puntje was het half-
je van jeugd invaller Maurice 
van Rees tegen een 1760 speler. 
Het 4e die op dezelfde avond uit 
speelde tegen Aalsmeer 2 verlo-
ren ook, ze haalden twee pun-
ten beiden gescoord door twee 
jeugdspelers Daan Haver tegen 
een 1854 speler en Dave Looy-
er. De jeugd heeft de toekomst. 
Ook bij de meisjes op het NHSB 
kampioenschap werd Natha-
lie van der Lende kampioen in 
de A-categorie, een zeer knap-
pe prestatie! Robin-Anne Grave-
maker werd 4e in de C-catego-
rie en Cheryl Looyer werd twee-
de in de D-categorie. IJmuiden - 
Zondag heeft bij Damclub IJmui-
den weer het jaarlijkse damtoer-

nooi voor de jeugd plaatsgevon-
den dat meedoet voor de Noord-
Holland cup. Kampioen in de A-
groep werd Roy Coster uit Heer-
hugowaard. In de laatste ron-
de ging het nog bijna fout door-
dat Vince van der Wiele een 
schijf kon winnen, maar helaas 
zag Vince de forcing niet. Twee-
de werd Raymond Koopmans en 
derde Rick Hartman uit IJmui-
den. In de B-groep was het heel 
spannend, maar uiteindelijk wist 
Dana van der Wiele met 9 pun-
ten net aan het langste eind te 
trekken. Tweede en derde wer-
den Dirk Vet uit Den Ilp en Oli-
vier Verhagen uit Heemstede. De 
C-groep werd gewonnen door 
Danique Smids. Tweede werd 
Michael Stroet uit IJmuiden en 
derde werd Emiel van der Wal. In 
totaal werd door 28 dammertjes 
deelgenomen aan het toernooi.
Bij het Grand Prix Toernooi in 
Zaandam waren van de 117 

deelnemers 15 Santpoortena-
ren/Velserbroekers van de 15 
vielen er 8 in de prijzen, waarvan 
één een aanmoedingsprijs, Jus-
tin Meijer. Bij groep 1 werd Bas 
Haver tweede en zijn broer Daan 
derde, Dave Looyer werd knap 
vierde. In groep 2 werd Basti-
aan Eisses eerste! Groep 5 Daan 
Koetzier derde. Groep 11 Jelle 
van de Broek eerste Micael Pe-
terink tweede. Naast alle goede 
prestaties van de jeugd, heeft SC 
Santpoort kunnen bewerkstelli-
gen dat fenomeen IM Piet Pee-
len speler/trainer van het eer-
ste (die met drie uit drie boven-
aan staan) in de Promotie Klas-
se na dit seizoen nog twee jaar 
blijft! Voor meer informatie kunt 
u terecht op www.schaakclub-
santpoort.nl.

Dana wint damtoernooi
IJmuiden - Zondag heeft bij 
Damclub IJmuiden weer het jaar-
lijkse damtoernooi voor de jeugd 
plaatsgevonden dat meedoet 
voor de Noord-Holland cup. 
Kampioen in de A-groep werd 
Roy Coster uit Heerhugowaard. 
In de laatste ronde ging het nog 
bijna fout doordat Vince van 
der Wiele een schijf kon win-
nen, maar helaas zag Vince de 
forcing niet. Tweede werd Ray-
mond Koopmans en derde Rick 
Hartman uit IJmuiden. 

In de B-groep was het heel 
spannend, maar uiteindelijk wist 
Dana van der Wiele met 9 pun-
ten net aan het langste eind te 
trekken. Tweede en derde wer-
den Dirk Vet uit Den Ilp en Oli-
vier Verhagen uit Heemstede. 
De C-groep werd gewonnen 
door Danique Smids. Tweede 
werd Michael Stroet uit IJmui-
den en derde werd Emiel van der 
Wal. In totaal werd door 28 dam-
mertjes deelgenomen aan het 
toernooi.

Strawberries Heren 1 
wint opnieuw
Driehuis - Het eerste elftal van 
hockeyclub Strawberries heeft 
voor de vierde keer op rij een 
overwinning geboekt. Afgelopen 
zondag werd Voorhout met 7-2 
verslagen, de grootste winst van 
dit seizoen. Strawberries staat 
nu vierde in de stand met twee 
punten achterstand op koplo-
per Catwijck. Strawberries start-
te de wedstrijd op eigen veld 
magistraal. Na zeventien secon-
den stond de 1-0 al op het sco-
rebord. Vijf minuten later was 
de stand 3-0. Met de rust was 
de stand van 5-0 bereikt. De-
ze voorsprong had groter kun-
nen zijn, vele kansen werden ge-
mist. In de tweede helft speel-
de Strawberries een stuk minder 
goed dan in de eerste helft en 
zodoende kreeg Voorhout enke-
le mogelijkheden om een doel-
punt te scoren. Keeper Wouter 
Rempt kon zijn kunststukje van 

vorige week (hij stopte een straf-
bal) niet herhalen. Een strafbal 
werd benut en even later volgde 
zelfs een tweede doelpunt van 
Voorhout. Ondanks het gebrek 
aan scherpte aan de kant van de 
thuisploeg scoorden Mick Koers 
en Daan Versluis nog twee doel-
punten en brachten zo de stand 
naar 7-2. Helaas werden er veel 
kansen niet benut, waardoor er 
niet meer gescoord werd door 
Strawberries.
Het slappe spel was misschien 
te wijten aan het wisselsysteem 
van Strawberries. Alle bankzit-
ters kwamen aan spelen toe, 
waaronder ook debutant Marijn 
Donker. De doelpuntenmakers 
waren Daan van Poorten (twee 
maal), Mick Koers (twee  maal) 
en Daan Versluis, die met zijn 
drie doelpunten aan zijn zelfver-
trouwen werkte. (Finn van Leeu-
wen)

Sponsoren
voor MC1
IJmuiden - De sponsoractie van 
de leiders van MC1 heeft gere-
sulteerd in nieuwe tenues, trai-
ningspakken en nieuwe voetbal-
tassen. De oudste meiden van 
SVIJ zijn blij met hun sponso-
ren: HR Lasbedrijf en PSA (Pro-
ject Support Almere) en de ini-
tiatiefnemer Henk Roessink voor 
dit groots opgezette Sinterklaas-
cadeau!
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Laag inkomen? 
Ontvang vijftig euro!
December is voor veel mensen 
een dure maand. Iets extra’s kunt u 
vast wel gebruiken. Zeker als u een 
bijstandsuitkering heeft, of een inkomen 
tot 120% van de bijstandsnorm. 
Dan komt u in aanmerking voor een 
eenmalige gift van vijftig euro. Deze 
gift heeft geen invloed op uitkeringen 
en toeslagen. U komt dus niet voor 
onaangename verrassingen te staan.

Automatische toekenning
Heeft u een bijstandsuitkering? Dan 
wordt de vijftig euro nog in december 
automatisch op uw rekening gestort. 
Dat geldt ook voor mensen die dit jaar 
bijzondere bijstand hebben gehad 
of kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen. U krijgt hierover in de eerste 
week van december bericht.

Niet automatisch, dan aanvragen
Hoort u niet tot deze groepen maar denkt 
u wel recht te hebben op de eenmalige 
gift, dan kunt u deze aanvragen bij 
de gemeente Velsen. Dat kan op 
verschillende manieren.
• U kunt dagelijks tussen 9.00 en 17.00 

uur telefonisch een aanvraagformulier 
opvragen (0255-567200). 

• Maar u kunt ook langskomen op het 
stadhuis, Dudokplein 1 IJmuiden. 

Het loket bijzondere bijstand in de 
hal is dagelijks geopend van 9.00 tot 
12.00 uur. Als u een identiteitsbewijs 
en een bewijs van uw inkomen 
over december meeneemt, kan de 
aanvraag meteen worden ingevuld.

• U kunt het formulier downloaden, 
thuis invullen en opsturen. Ga naar 
www.velsen.nl en kies voor Digitaal 
Loket, thema Werk en inkomen. 

Let op: aanvragen kan tot 
1 februari 2009.

Meer weten?
Ga naar www.50eurovoorminima.nl en 
kies voor de gemeente Velsen. U kunt 
daar zelf snel en eenvoudig berekenen 
of u recht heeft op de gift.
NB Misschien hebt u wel recht op andere 
vergoedingen van de gemeente. Ga naar 
www.velsen.nl kies voor digitaal loket, 
thema werk en inkomen. U vindt daar veel 
informatie. Maar u kunt ook bij het loket 
bijzondere bijstand informatie vragen.

De formulierenbrigade helpt
Hulp bij het aanvragen kunt u krijgen 
bij de formulierenbrigade, Rijnstraat 2 
IJmuiden. Maak telefonisch een afspraak 
via 0255-533885 van het Loket voor 
Wonen, Welzijn en Zorg.

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

een eindoordeel van de plannen en de 
marktpartijen te komen van groter belang 
dan de snelheid van de procedure.

Het college streeft ernaar om tijdens 
haar vergadering van 20 januari 2009 
een defi nitief besluit te nemen over 
keuze van de marktpartij en het plan. 
Het college zal haar keuze voor een 
plan en een marktpartij op 5 maart 
aan de gemeenteraad ter consultatie 
voorleggen.

Burgemeester Cammaert vindt het heel belangrijk dat de nieuwe landelijke 
actie van de campagne ‘Denk Vooruit’ ‘Heeft u al een noodpakket?’ aandacht 
krijgt. Deze slogan kunt u deze maand ook horen op tv en radio. De gemeente 
stelt 10 “noodpakketten” ter beschikking aan de winnaars van onderstaande 
prijsvraag. Burgemeester Cammaert reikt de noodpakketten uit. Als u het 
noodpakket wilt aanschaffen, dan kan dat via www.hetnoodpakket.nl of per 
telefoon 010-5190010.

Campagne ‘Denk Vooruit’

Wilt u in aanmerking komen voor één van de 10 gratis noodpakketten, 
uitgereikt door burgemeester Cammaert?
Beantwoord dan de volgende vragen uiterlijk vóór 11 december:
- via de mail naar veiligheid@velsen.nl óf
- via de post naar Gemeente Velsen, t.a.v. afd. Algemene Zaken 
 mw. J. Vermaat, Postbus 465, 1970 AL  IJmuiden óf 
- inleveren bij de balie van het Stadhuis t.a.v. afd. Algemene Zaken 
 mw. J. Vermaat.
(U kunt een antwoord vinden op al deze vragen via www.velsen.nl)

1.  Het Noodpakket bevat verscheidene artikelen. Noem er 3.

2.  Er zijn 18 ramp-typen. Noem er 3.

3.  Wat betekent de afkorting VRK?

4.  Wat betekent dit symbool?

5.  Als de sirene gaat zet u de radio aan om naar de rampenzender 
 van RTV Noord-Holland te luisteren. 
 Op welke etherfrequentie in Mhz stelt u uw radio af?

Volgende week wordt een 
informatiebijeenkomst georganiseerd 
voor omwonenden en belangstellenden 
over de eerste resultaten in de vorm van 
een schetsontwerp. Deze bijeenkomst 
vindt plaats op 11 december 2008 van 
18.30 tot 20.30 in het W.F.Visserhuis aan 
de Houtmanstraat 1 in IJmuiden.
De avond begint met een korte 
presentatie van de uitgangspunten en 
het schetsontwerp. Hierna krijgt u ruim 
de tijd om op de voorstellen te reageren 

en vragen te stellen. Aansluitend is er de 
mogelijkheid om op informele wijze met 
elkaar en met de vertegenwoordigers 
van de gemeente verder te praten.
Na de zomervakantie van 2008 is de 
gemeente gestart met het ontwerp voor 
het Watertorenpark. Het betreft een plan 
voor het groen en de paden waarbij 
extra aandacht wordt besteed aan de 
aansluiting met de bouwontwikkelingen 
voor de watertoren, het fi ltergebouw, de 
voormalige smederij en de waterkelders.

Informatieavond Watertorenpark

Buurthuis De Veste in het 
Polderhuis geopend
Op donderdag 27 november 2008 is 
buurthuis De Veste in het Polderhuis 
offi cieel geopend door de wethouders 
Margo Bokking van welzijn en Annette 
Baerveldt van jeugdzaken. Na de 
offi ciële handeling is het huurcontract 

getekend. Het adres van het buurthuis is: 
Vestingplein 58, 1991 RK Velserbroek 

Voor alle informatie, activiteiten en het 
gebruik van de zalen kunt u terecht op 
www.buurthuis-de-veste.nl

Fotograaf: Ko van Leeuwen

Wethouder Annette Baerveldt (links op de foto) en wethouder Margo Bokking 
(rechts op de foto) proosten op de opening van Buurthuis De Veste in het Polderhuis.
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Ook tijdens Kerst en Oud en nieuw brengt de OV-Taxi u graag waar u wilt 
zijn. Om teleurstelling te voorkomen op deze drukke dagen, vragen we u 
rekening te houden met het volgende.

Kerstdagen
Bestel uw rit ruim van tevoren. U kunt nu al boeken! Uw ritten voor beide 
kerstdagen kunt u bestellen tot uiterlijk maandag 22 december 18.00 uur.
Door de grote drukte kan het voorkomen dat er geen rit beschikbaar is op het 
tijdstip dat u wenst. Wij zoeken dan in overleg met u naar een ander tijdstip.

Oud en nieuw
Bestel de rit ruim van tevoren. U kunt nu al boeken! op 31 december brengt 
de ov-taxi u tot uiterlijk 20.00 uur op uw plaats van bestemming. 
op 1 januari 2009 kunt u vanaf 8.00 uur de ov-taxi weer gebruiken.
Uw ritten voor 31 december en 1 januari kunt u bestellen tot uiterlijk maandag 
29 december 18.00 uur. 
Door de grote drukte kan het voorkomen dat er geen rit beschikbaar is op het 
tijdstip dat u wenst. Wij zoeken dan in overleg met u naar een ander tijdstip.

voor al uw vragen kunt u terecht bij de telefonistes van de ov-taxi,
tel. 0900-8684.

OV-Taxi tijdens feestdagen

Wethouder Arjen Verkaik reikte de prijzen uit na afloop van het Nederlands 
Kampioenschap Blokarten wat afgelopen weekend plaatsvond op 
het strand van IJmuiderslag.

M E D E D E L I N G E N

Adres
Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

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

E-mail info@velsen.nl

Internet www.velsen.nl

Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de 

receptie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en 

op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw 

vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

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

dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 

van Burgerzaken tel. (0255) 56 73 23.

Ondernemersloket
Telefoon: (0255) 56 74 36

Bereikbaar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

van 09.00 tot 14.00 uur. ondernemersloket@velsen.nl.

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 

terecht voor algemene informatie over wetgeving, 

beleid en procedures. Ook wordt informatie verstrekt 

over verzoeken die in procedure zijn en over de 

voortgang hiervan.

Vergunningen en Uitvoering (Bouw- en Woningtoezicht)

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

do 18.00 - 20.00 uur:  vrije inloop

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m 

vrij 09.00 - 11.00 uur

Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 

di, do 14.00 - 15.00 uur

Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur 

di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.

Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, 

Welzijn, Zorg

Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een afspraak 

tel. (0255) 56 72 00

di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur  

voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:

ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur 

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 

een uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht 

bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) 

te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 

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

1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 

fax (0251) 78 30 01.

Neem bij uw bezoek een officieel document mee 

met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 

paspoort, een geldige identiteits kaart of een geldige 

verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur 

en van 14.00 tot 16.00 uur.

Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tus-

sen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond van 

18.00 tot 20.00 uur.

Het WMO-loket is er voor:

- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden).

- Informatie over schuldhulpverlening.

- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 

en urgenties

Brandweer 
Post Velsen-Zuid, Veiligheidsregio Kennemerland 

Telefoon: (0255) 53 23 24

E-mail: Adm.brandweer@velsen.nl

Voor vragen over preventie, tel. (0255) 53 23 24

E-mail: preventie@velsen.nl

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

Velsen, 4 december 2008
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De besluitenlijsten zijn in te zien op de website 
www.velsen.nl

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-280-2008  IJmuiderstraatweg 138 te IJmuiden; 

het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning

BP-281-2008  Concordiastraat ong. te Velsen-Noord; 
het oprichten van een bedrijfsgebouw

BP-282-2008  Amsterdamseweg 10 te Velsen-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een fietsen-
stalling

BP-283-2008  Vestingplein 58 te Velserbroek; het 
veranderen van de voorgevel van een 
buurthuis

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

BOUWAANVRAAG FASE 1

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-16-2008  Hoofdstraat 150 te Santpoort-Noord; 

het vergroten van twee bedrijfgebouwen
B1-17-2008  Hagelingerweg 1 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
bedrijfsopslag

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-359-2008  Floraronde 101 te Velserbroek; het ver-

anderen en vergroten van een woning 
met een erker

BL-360-2008  J. Kostelijklaan 32 te Velsen-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een dak-
kapel (voorgevel) 

BL-361-2008  Wijk aan Zeeërweg 83 te IJmuiden; het 
oprichten van een berging

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau 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 
11 december 2008

BL-347-2008  J.T. Cremerlaan 87 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van een berging

BL-348-2008  Noordersluisweg ong. te IJmuiden; 
het plaatsen van een terreinafscheiding

BL-349-2008  Hoofdstraat 24 te Santpoort-Noord; het 
vergroten van een dakkapel

BL-350-2008  Berglaan 10 te Santpoort-Noord; het 
plaatsen van een dakkapel (voorzijde)

BL-351-2008  H. Reptonstraat 40 te Velserbroek; het 
plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en 
achterzijde)

BP-253-2008  Trawlerkade 83, 85 en 87 te IJmuiden; 
het veranderen van de gevels en de 
indeling van 3 bedrijfsunits

BP-276-2008  Driehuizerkerkweg 234 te Driehuis NH; 
het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning

Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website 
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mede

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, 
facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienst-
verle ning en milieu kunt u zich wenden tot wethouder 
Karel Ockeloen

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

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

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

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

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

INFORMATIEAVOND SCHETSONTWERP 
WATERTORENPARK

Na de zomervakantie van 2008 is de gemeente gestart 
met het ontwerp voor het Watertorenpark. Het betreft 
een plan voor het groen en de paden waarbij extra 
aandacht wordt besteed aan de aansluiting met de 
bouwontwikkelingen voor de watertoren, het filter-
gebouw, de voormalige smederij en de waterkelders.

Volgende week wordt een informatiebijeenkomst 
georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden 
over de eerste resultaten in de vorm van een schets-
ontwerp. Deze bijeenkomst vindt plaats op 11 december 
2008 van 18.30 tot 20.30 uur in het W.F. Visserhuis aan 
de Houtmanstraat 1 in IJmuiden.

De avond begint met een korte presentatie van de uit-
gangspunten en het schetsontwerp. Hierna krijgt u 
ruim de tijd om op de voorstellen te reageren en vragen 
te stellen. Aansluitend is er de mogelijkheid om op 
informele wijze met elkaar en met de vertegenwoor-
digers van de gemeente verder te praten.

RAADSPLEIN 11 DECEMBER 2008

Donderdag 11 december 2008 vanaf 19.00 uur ver-
gadert de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal

Sessie 1-1
19.00 - 20.00 uur  MIRT verkenning Zeetoegang IJmond

Sessie 1-2   
20.00 - 21.00 uur Doelstelling fietsbeleidsplan

Commissieruimte 1

Sessie 2-1
19.00 - 20.30 uur Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin

Commissieruimte 2

Sessie 3-1   
19.00 - 20.30 uur Algemeen Subsidiebeleid

Over alle agendapunten kan worden ingesproken 
behalve over agendapunt 1-1. Om te kunnen inspre-
ken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 10 december 
aanstaande, 16.00 uur melden bij de Griffie, telefoon 
(0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan via e-mail: griffier@velsen.nl, 
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de 
raadsleden doorgestuurd. 

Raadsvergadering - aanvang 21.15 uur

Raadzaal
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raads-

vergadering 27 november 2008
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
  
Besluitvorming
4R Verklaring van geen bezwaar inzake aanpassing 

Algemene Verordening Spaarnwoude
5R Evaluatie handhavingsverordening WWB 2004
6R Gemeentelijke heffingen en tarieven 2009
7R Onderzoek geloofsbrieven, toelatingen als raadslid 

en afleggen eed/belofte (onder voorbehoud) 

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de ver-
gadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis aan het Dudokplein evenals bij de 
bibliotheek van Velsen, Dudokplein te IJmuiden.
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf 
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale 
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van 
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport 
TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.

Op de website treft u een greep uit het Raadsplein aan 
waarin een aantal onderwerpen worden toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op 
raadsplein@velsen.nl

De raad heeft in zijn vergadering van 27 november 2008 
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
- Aanvulling beleidsplan Windturbines
- Europese aanbesteding accountantsdiensten



Kerstkien bij Felison Brass
Velsen-Noord - Op zaterdag 
13 december zal weer de tradi-
tionele kerstkien plaats vinden 
in Dienstencentrum Watervliet, 
jaarlijks georganiseerd door mu-
ziekvereniging Felison Brass. Ve-
le kienrondes met mooie prij-
zen staan te wachten. De beken-
de loterij ontbreekt ook niet. De 
hoofdprijs is geschonken door 
Felison Brass: een waardebon 
van 250 euro. Deze is te beste-
den bij Han Arxhoek Electronics 
in Velsen-Noord. De entreekaart-
jes bedragen slechts een euro. 

Deze zijn te verkrijgbaar bij de 
Familie Duisdeiker aan de  Kruis-
beeklaan 14, Familie Joustra aan 
de  Melklaan 47, of bij Muziek-
centrum De Stalling, Heirweg 2b 
op dinsdag en donderdag van 19 
tot 22 uur,  tel: 0251-227773. Ui-
teraard zijn er ook kaartjes ver-
krijgbaar aan de zaal. Watervliet 
opent zijn deuren voor de kerst-
kien om 19.00 uur. Daar speelt 
een klein kerstensemble. Aan-
vang kienavond 19.30 uur. Ieder-
een is van harte uitgenodigd, de 
koffie staat klaar.

 Voce di Luna geeft 
unieke kerstconcerten
Velserbroek - Vocaal Ensem-
ble Voce di Luna werd in 2003 
opgericht door één van de oud 
leden van het toen zo bekende 
Oktoplus. De 
leden van de 
nog beschei-
den opereren-
de groep Vo-
ce di Luna be-
schikken over 
ruime ervaring 
en namen di-
verse malen 
deel aan tal-
loze concour-
sen en waren 
gewaardeerde 
en prijswin-
nende gasten 
tijdens vele 
nationale fes-
tivals en concoursen; publieks-
prijzen en eervolle vermeldingen 
waren hun deel. Zij hebben zich 
toegelegd op de close harmony 
en a capella zang. Voce di Luna 
presenteert een breed repertoi-
re, voor elk wat wils. Van klassiek 
tot licht, van Abba tot Zappa, van 
Bach tot Bacherach.
De groep durft het aan om een 

eigen arrangement op het schit-
terende Lullebye van Billy Joel 
ten gehore te brengen. Een num-
mer dat, evenals een selectie uit 

het repertoi-
re, onlangs op 
CD werd vast-
gelegd. Deze is 
verkrijgbaar tij-
dens de pauzes 
en na afloop 
van de concer-
ten of via vo-
cediluna@pla-
net.nl
Zaterdag 13 de-
cember in de 
Laurentiuskerk 
te Heemskerk, 
tussen 13.00 en 
13.30 uur
Zaterdag 20 de-

cember in Het Kruispunt te Vel-
serbroek, aanvang 20.15 uur. 
Deur is open om 19.30 uur. Toe-
gang is gratis.
Zondag 28 december Museum-
boerderij Jan Makkes te Velser-
broek, doorlopend optreden tus-
sen 14.00 en 17.00 uur. Informa-
tie: vocediluna@planet.nl  of 06 
54 242501

Schade door 
vuurwerk
IJmuiden - De politie is op zoek 
naar getuigen die hebben gezien 
dat in een woning aan de Zan-
dershof vuurwerk naar binnen is 
geschoten. In de nacht van vori-
ge week vrijdag op zaterdag om-
streeks 01.00 uur werden de be-
jaarde bewoners van een woning 
aan Zandershof in hun slaap ge-
stoord door een grote knal. On-
bekenden bleken een lawinepijl 
door de brievenbus te hebben 
afgestoken. In de hal van de wo-
ning ontstond daardoor een lin-
ke ravage. Een ruit, behang en 
kledingstukken raakten vernield. 
Het voorval maakte een grote in-
druk op de bewoners. Een on-
derzoek in de omgeving van de 
woning door politieagenten leid-
de nog niet tot aanwijzingen 
naar de daders. Getuigen wor-
den daarom verzocht zich in ver-
binding te stellen met de politie 
via 0900 - 8844. 

Drankrijder
Haarlem - Op het Frans Hals-
plein heeft de politie vorige week 
donderdag  een automobilist 
betrapt op drank. De 47-jarige 
Haarlemmer blies 1,55 promille 
en kreeg een proces-verbaal.
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delingen op www.velsen.nl, waarop alle recente infor-
matie wordt bijgewerkt.

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-324-2008  Hofdijklaan 36 te Driehuis NH; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw, 2 dakkapellen (voor- 
en achtergevel) en een erker (zijgevel)

          
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbe-
sluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter 
inzage van 5 december 2008 t/m 15 januari 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
MO-13-2008  Kadestraat 6 RD en Kon. Wilhelmina-

kade 169 te IJmuiden; 
het plegen van onderhoud aan een 
beneden- en bovenwoning

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen gedurende
2 weken na deze publicatie worden ingediend bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 

Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-250-2008  Stelling 33 te Velsen-Zuid; het legaliseren

van 2 bergingen en een erfafscheiding
BL-286-2008  Hofdijklaan 84 te Driehuis NH; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw en een dakkapel

BL-343-2008  J.T. Cremerlaan 24 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
keuken en woonkamer

BL-348-2008  Noordersluisweg ong. te IJmuiden; het 
plaatsen van een terreinafscheiding

BP-276-2007  Terrasweg 75 te Santpoort-Noord; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (achterzijde)

BP-220-2008  Meervlietstraat ong. te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van een ketenpark en een 
bouwbord (tijdelijk)

BP-223-2008  Velserduinweg 193 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van de 1e ver-
dieping 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).

VAN RECHTSWEGE VERLEEND

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat van rechtswege zijn verleend:
BL-237-2008  Molenstraat 11 te Santpoort-Noord; het 

renoveren van een woning (gemeentelijk 
monument)

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen binnen een 
redelijke termijn (binnen 14 dagen) 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).

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

straat en huisnummer aantal en soort
Minister van Houtenlaan 94 1 acacia
Bickerlaan 58  1 acacia
Willem de Zwijgerlaan 110  1 els en 2 berken
(bomen mogen worden gekapt vanwege de plaatsing 
van een noodlokaal)
Louise de Colignylaan 42  1 berk 
(boom is direct gekapt omdat deze door een slechte 
conditie een ernstig gevaar vormde voor de openbare 
veiligheid)
Valckenhoeflaan 3 1 den
Anna van Saksenlaan 3-5 5 dennen
       
Dagtekening van deze kapvergunningen is 
2 december 2008
      
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel.(0255) 56 75 75.


