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Mannen bouwen iglo
IJmuiden - Te groot voor een 
slee, maar te klein om je eigen 
autoruiten schoon te maken, wat 
moet je dan in de sneeuw? Be-
halve elkaar vriendschappelijk 
bekogelen met sneeuwballen, 
zaten deze jongemannen met 
een sneeuwprobleem.
Totdat papa Peter het voorstel 
opperde om een iglo te bouwen. 
Dat idee werd met beide handen 
aangepakt en de drie mannen, 
Dunccan, Jorit en hun vriend 
Jaron, togen met enthousiasme 

aan het ijskoude werk. Vijf uur 
later stond er dan een iglo, en 
niet zomaar een. Nee, de door-
snee was wel drie meter en de 
muren waren 40 cm dik. Een ijs-
beer had er dus gemakkelijk in-
gepast. 
Helaas voor de bouwers, begon 
het die nacht te regenen en was 
de iglo ‘s morgens voor de helft 
verdwenen. Het enige dat hen 
rest is deze foto en de fijne her-
innering aan een fantastische 
dag in de sneeuw. 

IJmuiden - Zondag 19 decem-
ber staat Christmas Shopping 
op de agenda van Stadscentrum 
IJmuiden. Van 11.00 tot 17.00 uur 
kan men kerstinspiratie opdoen 
van plein tot plein op de Lan-
ge Nieuwstraat. Meer informa-
tie in de volgende editie van de-
ze krant.
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konijnenbouten
heel kilo

van e 14,90

voor e 9,90

geldig t/m 15 december
Velserduinplein 2, 1973 BR IJmuiden

Voor al het goede uit zee!!!

Halkade 27 • IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796 • www.waasdorp.nl
7 dagen per week geopend

Levende paLing 
	Kilo  E 19,50
gerookte paLing 

	 500	gram E 17,50

actie:

Iedere week 
in deze krant:
Informatie 

van de 
gemeente 

Velsen

0065133
25x85.2

Voorpagina
Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Sfeervolle kerst?
Kom naar onze 
Kerstshow!

Kerstexpositie 2010

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek. Tel./Fax: 023 - 5376227

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 11 december 2010 t/m zondag 2 januari 2011

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur

(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

Klassikaal jullie 
idee realiseren 
met de Rabo 
Jongerenprijs

www.rabobank.nl/velsen

zie onze advertentie
elders in deze krant

Staat uw 
woning 
te koop!

www.woningzorg.infoMirakels! in aantocht
Santpoort-Zuid - Al glibberend en glijdend werd deze week het spektakel Mirakels! opgebouwd bij de 
ruïne van Brederode. In de mist leken de schimmige kerstkraampjes wel op de riddertenten die hier ooit 
stonden bij middeleeuwse toernooien. De paardekrachten steken nu in motoren van trekkers en trucks 
die de zware klus krijgen alles op hun plek te zetten. Desondanks raakte een van de zeven trucks van 
het reuzenrad dinsdagochtend van de gladde weg in de berm. Organisatietalenten Mirella Hermans en 
Dolf Langelaan raken daarvan niet in paniek. ,,We gebruiken gewoon ons gezonde verstand,’’ aldus Mi-
rella. (Karin Dekkers) Elders in deze editie: Mirakels! Kerstland Brederode van start

Het SBS productieteam van het programma Popstars komt zaterdag 11 december naar Mirakels 
Kerstland Brederode in Santpoort om opnames te maken voor de live-show van 20 december. De 
opnames, waarbij ook alle overgebleven kandidaten aanwezig zijn, duren de hele dag.
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Volop kerstsfeer bij 
Groenrijk Santpoort
Santpoort-Noord - Een kerst-
show met vier stijlkamers, en ook 
nog eens oliebollen, kerstmu-
ziek, gratis snert en een kraam-
pje met hamburgers, braadworst 
en warme chocolademelk en na-
tuurlijk een heleboel kerstbomen 
in de drive-in zijn te vinden bij 
Groenrijk Santpoort.
Het is toptijd bij dit tuincentrum. 
Deze weken na Sinterklaas zijn 
jaarlijks drukke weken. Het zijn 
ook gezellige dagen. Zo komt 
Peter van Bugnum deze zaterdag 
en zondag de kerstballen van de 
bomen zingen. Tussen het zin-
gen door kan men dan de mooi-
ste boom uitzoeken. Wordt het 
een echte of een kunst? Groen-
rijk heeft een uitgelezen assorti-
ment kwaliteitsbomen. Voor de 
echte bomen is ook dit jaar een 
drive-in gemaakt. Kies je boom 
zelf uit in het tuincentrum, reken 
de kerstinkopen af bij de kassa 
en ga met de auto en het bonne-
tje de kerstboom drive-in in. De 
medewerkers van Groenrijk pak-
ken de boom gratis en snel voor 
u in en laden hem in de auto. Dat 
is nog eens luxe inkopen doen.
Wat ook heel luxe is, is de nieu-
we kerstboomstandaard: de Ea-
sy Fix. Daarvoor moet in destam 
van de kerstboom wel een gat 
gezaagd worden en dat is gra-
tis bij Groenrijk. De boom kan ter 
controle op een standaard wor-
den gezet. Staat hij goed recht 

en stevig, dan kan hij mee naar 
huis, waar u hem zonder veel 
moeite op de Easy Fix plant. Wa-
ter geven, klaar!
De kerstshow in de tent is een 
echte traditie geworden. Ook dit 
jaar zijn er vier prachtige stijlka-
mers waar men bijzonder sfeer-
volle kerstartikelen vindt. De 
trendy kamers heten Sympho-
ny: met zilveren en witte artike-
len; Sparkle & Shine in paars/lila; 
Home for Christmas met Engel-
se/Schotse artikelen in warm-
rood en tenslotte Family Home 
met ook veel rood, maar dan 
met riet en gezellige muziek- en 
lichtaccenten. Gek idee dat me-
dewerkers Martijn, Marjan en 
Anke al vanaf februari bezig zijn 
voor deze zeer bijzondere kerst-
show die het aankijken meer 
dan waard is. Een bezoekje aan 
Groenrijk kan daarom wel eens 
wat langer duren dan verwacht, 
maar met de gratis snert, de mu-
ziek van Peter van Bugnum, de 
oliebollen, worstebroodjes, ham-
burgers, soep en warme dranken 
die men hier kan kopen, kun je 
hier met gemak een paar uurtjes 
doorbrengen. 
Bij Groenrijk is ook aan de vogel-
tjes gedacht met leuke vogelvoe-
dertaarten, kransen en meer. Zo 
hebben zij ook een smakelijke 
kerst. Groenrijk is dagelijks ge-
opend, deze week ook op zon-
dag.

Regio - Natuhome heeft een in-
novatief en creatief bouwproces 
ontwikkeld waarbij duurzaam-
heid centraal staat en FSC hout 
een belangrijke rol speelt. Om de 
bouw en ontwikkeling van duur-
zame woningen met design-
uitstraling te stimuleren, heeft 
Natuhome de competitie ‘Wie 
bouwt de meest duurzame wo-
ning van Nederland’ uitgeschre-
ven, en hierop zijn briljante in-
zendingen ontvangen. “We zijn 
bezig met de toekomst”, aldus 
Jasper J.M. Zwemmer, eigenaar/
directeur van Natuhome. Op 
woensdag 15 december wordt 
de award in Kasteel Assumburg 
in Heemskerk (in gebruik als 
Stayokay) tussen 14.00 en 15.30 
uur uitgereikt door oud-minis-
ter Loek Hermans, tegenwoor-
dig voorzitter van MKB Neder-
land en lid van de Eerste Kamer.
Er zijn zes bedrijven genomi-
neerd voor de prestigieuze titel: 
WVTTK architecten (Eindhoven), 
Dura Vermeer, Libellahuis (Nieu-
wegein), Nulwoning (Groen-
lo), Faro architecten (Lisser-
broek/Zutphen) en IQOONwo-
ning (Heerhugowaard). De jury 
bestaande uit dr. ir. Jeroen Men-
nink (business unit manager 
Building and Systems bij TNO), 
Guy Geuskens (marketing di-
rector bij Royal Mosa), Professor 
Dr. Kornelis Blok en Ir. Gijs van 
Wijk (van Ecofys), Talitha Koek 
MSc (projectleider energiebe-
sparing natuurenmilieu.nl), Bur-
gemeester Han ter Heegde van 
Heerhugowaard en Ir.Jörg Blass 
(directielid van Nibe) beslist op 
woensdag 15 december wie de 
titel ‘Meest duurzame woning 
van Nederland’ mag dragen.
Natuhome heeft de prijs in het 
leven geroepen, vanwege haar 
betrokkenheid bij het milieu. Na-
tuhome staat voor goedkoper en 
sneller bouwen zonder faalkos-
ten. Extreem energiezuinig, dus 
goed voor de portemonnee. Er 
wordt onder meer gebruik ge-
maakt van cradle to cradle mate-
rialen, dus ook op de langere ter-
mijn veel beter voor mens, dier 
en Moeder Aarde. Het gezonde, 
extreem innovatieve en creatie-
ve bouwproces van Natuhome 
is toe te passen voor duurzame 
woon-zorg, woningen, bestaan-
de gebouwen, kantoren, utili-
teit, recreatiewoningen en wo-
nen op het water. Zie ook www.
natuhome.nl.

‘Wie bouwt de 
meest duurza-
me woning?’

Van Oud naar Nieuw
in Villa Westend
Velserbroek - Vrijdag 31 de-
cember organiseert By Night 
Events in Villa Westend het 
feest Van Oud naar Nieuw. Af-
gelopen jaarwisseling orga-
niseerde By Night Events dit 
feest in De Wildeman.

Villa Westend is een luxe loca-
tie met een mooie ligging aan de 
Westbroekplas in Velserbroek. 
Het vuurwerk aanschouwen om 
0.00 uur en het proosten langs 
de waterkant zal een moment 
worden om nooit te vergeten.
Van Oud naar Nieuw in Villa 
Westend wordt een feest voor 
een breed publiek. ,,Villa Wes-
tend heeft een fantastische lig-
ging tussen Velsen, Spaarndam 
en Haarlem in’’, vertelt Ingmar 
van Maurik van By Night Events. 
,,Wij willen graag mensen uit de 
gehele regio naar het feest trek-
ken. Het entertainment is ook in-
gesteld op een breed publiek. 
Vorig jaar hadden we complete 
gezinnen die naar het feest kwa-
men. Opa, dochter en kleinzoon 
konden samen het nieuwe jaar 
in tijdens ons feest. Jong en oud 
kunnen nu samen oud & nieuw 
vieren. We beginnen om 21.00 
uur en gaan door tot 04.00 uur. 

Men kan dus al voor 0.00 uur al 
in Villa Westend terecht. Je hoeft 
dus niet meer op de bank te 
wachten tot het 0.00 uur is!’’
De bezoekers krijgen hapjes en 
ontvangen een glas prosecco om 
het nieuwe jaar in te luiden. Ver-
der zal Villa Westend een aan-
tal gerechten serveren. ,,Overi-
gens geldt er wel de dresscode 
gala tijdens het feest’’, geeft Van 
Maurik aan. ,,Dames kunnen al-
vast een nieuwe jurk gaan sco-
ren in de stad en de mannen een 
smoking naar de stomerij bren-
gen.’’
Het entertainment bestaat uit 
lounge, soulful, Nederlandstali-
ge meezingers, rock ‘n roll, 90’s 
en dance & house beats. De vol-
gende artiesten staan op de li-
ne up: DJ Friso (In2disco), Den-
nis Sintenie (zanger/entertainer, 
Als je voor Pretband), DJ Marco, 
Mister 90’s Now (90’s Right Now 
) en Guilliano (Slam FM).
Tickets kosten 22,50 euro in de 
voorverkoop en aan deur 27,50 
euro. Verkrijgbaar via www.by-
nightevents.com/tickets en bij 
Villa Westend zelf. Ook bij el-
ke Primera-winkel in Nederland 
of telefonisch via 0900-9000500. 
Zie ook www.bynightevents.com.

Gezellige winterdagen 
in Paviljoen Zeezicht
IJmuiden aan Zee - Ook met 
dit koude weer trekken veel 
mensen er op uit om bijvoor-
beeld een heerlijke strandwan-
deling te maken. Onderweg kijk 
je dan al uit naar het toetje bij 
Paviljoen Zeezicht: lekkere war-
me chocolademelk (met slag-
room), een hartig soepje of een 
smakelijk, warm hapje.
Paviljoen Zeezicht is open op 
woensdag, zaterdag en zon-
dag vanaf 10.00 uur. Ook de he-
le kerstvakantie zijn zij geopend. 
Zondag 12 december wordt ex-
tra gezellig met de live muziek 
van coverband Trees. Het optre-
den is vanaf 16.00 uur. Dus het 
wordt helemaal leuk als u een 
hapje blijft eten.
In de wintermaanden serveert 

Paviljoen Zeezicht speciale win-
terse gerechten, zoals kaasfon-
due, waarbij de kaarsjes gezel-
lig branden en de houtkachel 
aan staat. Eerste kerstdag is 
het paviljoen gesloten. Maar op 
tweede kerstdag is men welkom 
voor een feestelijke kerstlunch 
of het kerstbuffet. Het paviljoen 
is dan smaakvol omgetoverd in 
kerstsfeer. Reserveren kan via  
info@paviljoenzeezicht.nl of 06-
24858927.
Vanaf 1 maart is het paviljoen 
weer elke dag open, behalve 
wanneer er een besloten feest 
is. De hele winter is het mogelijk 
om Paviljoen Zeezicht af te hu-
ren. Op de website kan men kij-
ken wanneer het paviljoen open 
is, www.paviljoenzeezicht.nl.

IJmuiden - Op verschillende 
plaatsen in Kennemerland leid-
de de sneeuwval ook tot overlast 
door jeugdigen die met sneeuw-
ballen mensen en voertuigen be-
kogelden. In de Dennekoplaan 
werd zaterdag omstreeks 00.30 
uur een bus bekogeld waardoor 
een ruit werd vernield.

Baldadigheid
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Kwaliteitsproducten
rechtstreeks uit Italië
Regio - De feestdagen staan 
weer voor de deur en dat bete-
kent traditioneel topdrukte bij de 
firma Smeraglia in Heemskerk. 
Het bedrijf aan de Lijnbaan 77 le-
vert al vele jaren een groot as-
sortiment Italiaanse wijnen en le-
vensmiddelen. Rechtstreeks van-
uit Italië worden de kwaliteitspro-
ducten direct aan de klant gele-
verd, zodat men op eenvoudige 
wijze de specialiteiten uit de Ita-
liaanse keuken in huis kan ha-
len. Het assortiment van de fir-
ma Smeraglia leent zich ook uit-
stekend om te verwerken in een 
kerstpakket of relatiegeschenk.
Wie kent ze niet, de befaamde 
panettones uit Italië. Een gebak-
soort die het midden houdt tus-
sen brood en cake, rond van vorm 
en hoog gebakken in een luchti-
ge deegstructuur met vruchtjes. 
Van oudsher wordt de panetto-
ne vooral gegeten rond kerstmis, 
maar natuurlijk is deze lekker-
nij het hele jaar een aanrader. De 
firma Smeraglia heeft maar liefst 
40 verschillende soorten panet-
tones in het assortiment. Er zijn 
bijvoorbeeld panettones met ci-
troensmaak, met crêmevulling 
en cacao, met tiramisu of zelfs 
met witte chocolade. Standaard 
zijn de panettones verpakt in 
een fraaie kartonnen doos, maar 
sinds kort zijn er ook enkele soor-
ten verkrijgbaar in een luxe trans-
parante geschenkverpakking. Dat 
Italië een echt wijnland is, behoeft 

geen nadere uitleg. De laatste tijd 
is met name het zuidelijke deel 
van het land populair. De firma 
Smeraglia heeft een mooi assor-
timent wijnen uit streken elders 
in Italië, recent is daar een aantal 
wijnen uit de provincie Campania 
aan toegevoegd. En wat te den-
ken van de grote verscheidenheid 
aan pasta’s van goede kwaliteit 
bij voorbeeld, De Cecco,Barilla et 
cetera en niet te vergeten de ver-
se pasta’s met truffelvulling of 
een vulling van pompoen. Nieuw 
zijn de  verse sausen  van truffel, 
pesto, kaas en funghi porcini .
Thuis een uitgebreide maaltijd 
bereiden is weer helemaal in, bij 
Smeraglia vindt men de complete 
Italiaanse keuken onder één dak. 
Van speciale salami en hamsoor-
ten tot versproducten als buffel-
mozarella en andere kaassoorten. 
Alle producten staan overzichte-
lijk opgesteld in het bedrijfspand 
aan de Lijnbaan 77, waar een deel 
van het magazijn als winkel is in-
gericht. De medewerkers van het 
bedrijf adviseren iedereen graag 
bij hun keuze of bij het samen-
stellen van een mooi geschenk of 
culinair cadeaupakket. 
Wie het complete assortiment wil 
bekijken, bezoekt het bedrijfs-
pand in Heemskerk, geopend op 
maandag tot en met vrijdag tus-
sen 9.00 en 13.00 uur. Op af-
spraak ook na 17.00 uur geopend. 
Zie ook www.smeraglia.nl of bel 
0251-247204.

Gratis waxclinic in SnowPlanet
Ga op wintersport
met goed materiaal!
Velsen-Zuid - SnowPlanet or-
ganiseert op zaterdag 11 decem-
ber een gratis waxclinic voor ie-
dereen die zijn of haar materi-
aal goed wil onderhouden. Deze 
workshop wordt vanaf 11.00 uur 
mogelijk gemaakt door de Snow-
Planet Store.
De wintersport periode is weer in 
zicht. Ter voorbereiding gaat u als 
fanatieke skiër of snowboarder 
wellicht nog op les, schaft u win-

terbanden aan en natuurlijk con-
troleert u of uw materiaal nog in 
optimale staat verkeerd. Zo kunt 
u veilig de piste af!
Na de workshop ‘waxen en slij-
pen’ welke de SnowPlanet Store 
organiseert, kunt u voortaan zélf 
uw materialen optimaal onder-
houden. Dat is wel zo’n veilig ge-
voel! Bezoekers ontvangen alléén 
deze dag maarliefst 25 procent 
korting op alle wax- materialen.

Tentoonstelling van 
kunstenaar Jan Makkes
Velserbroek - ‘Mijn opdracht 
als kunstenaar in deze wereld 
heb ik volbracht. Mijn talent 
als kunstenaar neem ik mee in 
de eeuwigheid, terug naar mijn 
Schepper. Want Hij is het, die 
mij beoordeelt.’  Woorden van 
de gepassioneerde kunstenaar 
Jan Makkes, overleden in 1999. 
Hij liet een veelzijdige en om-
vangrijke collectie na. Bloeien-
de boomgaarden, oude dorpjes, 
kleurrijke landschappen, haven-
tjes, stadsgezichten en de door 
hem zo geliefde bloemen. Een 
deel van deze indrukwekkende 
collectie zal tijdens een drietal 
tentoonstellingen te zien zijn in 
de Museumboerderij Jan Mak-
kes aan de Hofgeesterweg 22a. 
Die museumboerderij ademt nog 
steeds de sfeer van Makkes. Aan 
de muren hangen schilderijen 
en foto’ s van zijn ontmoetingen 
met de groten der aarde. Mak-
kes was ver buiten onze gren-
zen bijzonder geliefd en werd al-
om gerespecteerd. Zo ging hij in 
zijn bewogen en bevlogen leven-
op audiëntie bij de Paus en had 
hij een indringende ontmoeting 
met onder andere de voormali-
ge president van de Sovjet-Unie, 
Micael Gorbatsjov en ook met 
John F. Kennedy. Makkes hoeld 

van reizen en haalde hier ook in-
spiratie uit. Hoewel hij ook vaak 
schilderde in zijn geliefde haven 
van IJmuiden. Hij vloog naar de 
mooiste streken in de wereld om 
deze vast te leggen op het wit-
te doek. Befaamd zijn ook de 
bloestillevens die Dries van Agt 
‘fonteinenvan kleur’ noemde.
‘In kleuren zal hij bij ons blijven’, 
heet dan ook de tijdens de ten-
toonstellingen vertoonde video-
presentatie  over Makkes zijn le-
ven en zijn werken. Tevens is het 
boek ‘Jan Makkes...een gedreven 
kunstenaar’ te koop.
Ga genieten van het werk vol 
passie en mystiek van deze kun-
stenaar, over wie Peter Dicker 
zei: ,,Op zoek naar die ene tint 
in het miljoen,kijk: zo’n schilder 
was Jan Makkes nou.’’
Tentoonstellingen 2010 - 2011:
Kerst: zaterdag 2 december 2010 
tot en met zondag 2 januari 2011.
Pasen: zaterdag 16 april tot en 
met zondag 1 mei 2011.
Hemelvaart/Pinksteren: donder-
dag 2 juni tot en met maandag 
13 juni 2011. Geopend van 11.00 
tot 18.00 uur. Buiten deze expo-
sities alleen op afspraak.
Museumboerderij Jan Makkes, 
Hofgeesterweg 22a te Velser-
broek. Telefoon 023-5376227. 

Velsen – Op woensdag 15 de-
cember kunnen kinderen van 4 
tot 8 jaar in de bibliotheek ge-
zellig komen luisteren en kijken 
naar het kerstverhaal, getekend 
door Dick Bruna. Daarna gaan zij 
een kerststal maken. In de cen-
trale bibliotheek is de aanvangs-
tijd 13.30 uur en eindigt het om 
16.30 uur, in de bibliotheek Vel-
serbroek is het van 14.00 tot 
16.00 uur. Deelname is gratis.

Kerstverhaal
in de Bieb

Velsen - Plaatsgenoot Finn van 
Leeuwen (21 jaar) is vorige week 
geslaagd voor de HBO-opleiding 
journalistiek in Rotterdam. Hij 
voltooide de opleiding in 3 jaar 
en 2 maanden.

Geslaagd

Vrijwilligers
culinair 
verwend
Velsen-Zuid - De vrijwilligers 
van De Zonnebloem afdeling 
IJmuiden-Oost dineerden vori-
ge week donderdag bij restau-
rant Het Roode Hert. Zij wer-
den daar culinair verwend door 
gastheer en sommelier Jeroen 
van den Bogaerde en chef kok 
Edwin Roest. Deze afdeling van 
De Zonnebloem draagt met 25 
vrijwilligers zorg voor 149 gas-
ten uit IJmuiden-Oost en Velsen-
Zuid. Deze gasten zijn door een 
fysieke beperking of een hoge 
leeftijd vaak aan huis gebonden. 
De vrijwilligers bezoeken hen 
thuis, er worden ook allerlei dag-
tochten georganiseerd zoals een 
boottocht, een middagje winke-
len of een pick-nick en er wor-
den aangepaste vakanties geor-
ganiseerd. 
Als dank voor hun inspanningen 
hoefden de vrijwilligers nu eens 
niet zelf voor de gasten te zor-
gen, maar waren zij zelf gast. Je-
roen en Edwin stonden samen 
met hun keukenbrigade garant 
voor een kwalitatief diner, gere-
lateerd aan het winterseizoen. 
Dit werd zeer gewaardeerd door 
de vrijwilligers van De Zonne-
bloem, die het zich goed lieten 
smaken.

‘Wees zuinig op kunst-
werken die we hebben’
Velsen - In de afgelopen zes 
jaar zijn in Velsen drie bronzen 
beelden gestolen. Het laatste 
beeld, ‘Bokspringende Kinderen’, 
verdween een paar maanden 
geleden aan de Heerenduinweg 
in IJmuiden. In voorgaande jaren 
werden er twee bronzen beel-
den ontvreemd uit het plantsoen 
aan de Kromme Mijdrechtstraat 
in IJmuiden. Helaas is geen van 
de drie kunstwerken ooit terug-
gevonden.
Democraten 66 Velsen is er bij-
zonder op gesteld dat de kunst-
werken, in het bezit van de ge-
meente Velsen, behouden blij-
ven voor de toekomst. Gezien 

de bezuinigingen waarmee Vel-
sen de komende jaren te ma-
ken krijgt, lijkt het onwaarschijn-
lijk dat er nog nieuwe kunstwer-
ken aangeschaft zullen worden 
voor de openbare ruimte. Daar-
om moeten wij extra zuinig zijn 
op de kunstwerken die wij heb-
ben en zal beveiligen van deze 
kunstwerken noodzakelijk zijn. 
Door de economische crisis blijft 
het risico groot dat meer beelden 
gestolen en gesloopt zullen wor-
den om te verkopen.
Democraten 66 Velsen heeft het 
College van B&W vragen gesteld 
met als doel de kunstwerken te 
beveiligen.
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Onderwijzerstoneel speelt De Wijze Kater
IJmuiden - Leerlingen van 
elf Velsense basisscho-
len zagen vorige week in 
de Stadsschouwburg Vel-
sen het toneelstuk De Wijze 
Kater van Onderwijzers To-
neelvereniging Kennemer-
land (OTK). 

Gedurende vier avonden 
brachten de leerkrachten dit 
stuk van Herman Heijermans 
op de planken. Oorspronke-
lijk was het een toneelstuk 
voor volwassenen, maar re-
gisseur Bram Bart husselde er 
wat zang en dans doorheen en 
zo ontstond een leuke familie-
voorstelling. 
Donderdagavond stond de hal 
van de schouwburg propvol 
met leerlingen. Normaal wach-
ten zij buiten voor de deur, tot 
hun school aan de beurt is om 
naar binnen te gaan. Maar 
vanwege de kou mochten zij 
nu binnen wachten. Langzaam 
aan stroomt de schouwburg-
zaal vol. Ongelooflijk, wat een 
zaal vol met kinderen een her-

rie kunnen maken. De leer-
krachten kijken het gelaten 
aan. Ingrijpen heeft geen zin, 
het wordt straks vanzelf wel 
rustig. 
Nog één keer klinkt er een oor-
verdovend gejoel als het licht 
dooft en na wat geroezemoes 
wordt het stil en zitten de kin-
deren helemaal in het verhaal. 
Dat gaat over Jonathan, die op 
zwart zaad zit en schuldeisers 
aan de deur krijgt. 
Zijn kater Hans blijkt opeens te 
kunnen praten en superslim te 
zijn. Als hij hoort dat er in het 
paleis van de koning een rat-
tenplaag is, besluit Hans daar 
wat aan te gaan doen. Zo ver-
dient hij geld voor zijn baasje, 
die dan zijn schulden kan af-
lossen. 
De kinderen lachen, juichen 
en klappen als hun eigen juf 
of meester op het toneel ver-
schijnt. Die laten zich daar-
door niet van de wijs brengen, 
er wordt met veel vaart en en-
thousiasme gespeeld. 
Voor de kinderen is het leuk 

om hun leerkracht eens van 
een andere kant te zien, om 
te ontdekken dat hun meester 
over komisch talent beschikt of 
dat hun juf heel swingend kan 
dansen. 
Een meisje zit stijf van schrik 

als een groep spelers, ver-
kleed als ratten, gillend het to-
neel opstuift. Haar buurvrouw 
legt haar hand op de schouder 
en zegt troostend: ,,Het is niet 
echt, hoor.’’ (Carla Zwart, foto: 
Marcel Reimer))

Boek ‘Juist! IJmond’
Velsen-Zuid - Onder grote be-
langstelling vond woensdag-
avond de presentatie van dit 
boek, dat vanaf begin decem-
ber in de boekhandel ligt, plaats 
in het Tata Steel Stadion. Verte-
genwoordigers van deelnemen-
de bedrijven, instellingen en ge-
meenten waaronder burgemees-
ter Weerwind en de loco-burge-
meesters van Beverwijk en Uit-
geest woonden de presentatie 
bij. Maar ook een speciale gast 
klopte tot verrassing van de aan-
wezigen op het raam en daar 
kwam Sinterklaas, begeleid door 
een aantal Pieten, de bijeenkomst 
luister bij zetten. Gezien zijn druk-
ke programma moest hij (Steef 
Hammerstein) na overhandiging 
van de boeken alweer vertrekken 
onder de klanken van het, door 
burgemeester Weerwind ingezet-
te en gezamenlijk gezongen lied: 
‘Dag Sinterklaasje’.
‘Juist! IJmond’ is het nieuwste 
deel uit een fraaie serie stad- en 
streekboeken die gestart is met 
Alkmaar. Vervolgens zijn boe-
ken verschenen over Haarlem, de 

Zaanstreek, Leiden, Hoorn-Enk-
huizen-Medemblik, Groot Water-
land, Amsterdam, Haarlemmer-
meer, Amstelland en nu is dus 
ook de IJmond in beeld gebracht. 
Het boek neemt de lezer mee 
door onze afwisselende regio, die 
de gemeenten Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest omvat, 
waarbij niet alleen  landschappe-
lijke zaken worden belicht, maar 
in het boek komen ook de soci-
ale, maatschappelijke en indu-
striële achtergronden aan de or-
de. De vele achtergrondverhalen, 
interviews met bekende inwoners 
en het grote aantal prachtige fo-
to’s maakt ‘Juist! IJmond’ tot een 
fraai naslagwerk dat zowel uitno-
digt om te lezen als ook om de 
fraaie foto’s uit de regio te bekij-
ken. Burgemeester Weerwind be-
eindigde zijn speech met
het volgende citaat uit het boek: 
‘Een verrassend veelzijdige re-
gio die zich bij uitstek leent om 
de vele opvallende en verborgen 
schatten te voet, per fiets, auto of 
boot te ontdekken’. (Joop Waijen-
berg)
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Op mij maakt het indruk. 
Mensen die even stil staan 
en uit eerbied een knikje 
geven als de rouwstoet 
passeert. Even letterlijk 
stilstaan bij de overleden 
mens die voorbij komt. 
Dit gebeurt nog steeds 
zonder dat er regels voor 
gelden.
Tot 1990 gold de regel 
dat de rouwstoet voorrang 
had in het verkeer. Omdat 
steeds vaker particuliere 
auto’s in de rouwstoet 
volgden en minder dui-
delijk was dat het om een 
rouwstoet ging, werd dit 
afgeschaft.
Kamerlid Sander de Rou-
we van het CDA heeft dit 
opnieuw op de kaart gezet 
en sinds juli dit jaar gel-
den nieuwe regels.
Mits er goed zichtbare 
vlaggetjes worden ge-
bruikt heeft de rouwstoet 
op gelijkwaardige kruis-
punten voorrang op het 
overige verkeer. Dit geldt 
niet voor voorrangskrui-
sings. 
Ook moet er wel een 
overledene aanwezig zijn 
of diens as, aldus de wet.

De stoet mag niet door 
rood rijden omdat dit te 
gevaarlijk is. Dit kan wel 
tot misverstanden en on-
zekerheid leiden omdat 
de stoet daarmee toch 
doorkruist kan worden, 
hetgeen ook voor dege-
nen die niet tot de stoet 
behoren tot vervelende 
situaties kan leiden.
Respect voor de rouw-
stoet blijft mensenwerk. 
Aandacht en ruimte geven 
aan de rouwstoet zegt veel 
over de mate van respect 
in de samenleving. Een 
vlaggetje kan hierbij be-
hulpzaam zijn.

Alice Loeters,
Persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters

Respect voor de rouwstoet

Velsen - Velsen Lokaal vindt 
dat de gladheidsbestrijding van 
de gemeente nog wat aanvul-
ling behoeft. Zo wil zij graag dat 
wordt gekeken naar belangrij-
ke routes die de wijken ontslui-
ten. Velsen Lokaal doet voorstel-
len voor nieuwe strooiroutes in 
en uit IJmuiden-Noord, Zeewijk, 
IJmuiden haven, Driehuis, Sant-
poort-Noord en Velsen-Noord. 
Het gaat om routes voor auto- 
en fietsverkeer bij winkels, ou-
derencentra, scholen en vracht-
wagens. Voorts wil Velsen Lokaal 
graag dat de gemeente kaarten 
met het strooiplan publiceert en 
vervolgens een reactie van de 
lezers vraagt. Velsen Lokaal wil 
ook graag weten of het bericht 
in de IJmuider Courant klopt, 
dat er meer wordt gestrooid op 
fietsroutes, ten nadele van au-
toroutes, om de kosten voor het 
strooien gelijk te houden. Velsen 
Lokaal vraagt zich af of dit een 
verantwoorde keuze is.

Velsen Lokaal 
stelt vragen 
over strooien

IJmuiden - In een pand aan de 
Reaumurstraat is vorige week 
donderdagochtend een over-
valler gewond geraakt. De man 
was het pand binnen gekomen 
en liep daar twee aanwezige 
mannen tegen het lijf. De in 
het pand aanwezige mannen, 
46 en 36 jaar oud, overmees-
terden de overvaller en belden 
de politie. De overvaller (leef-
tijd nog niet bekend) liep for-
se verwondingen op en moest 
naar een ziekenhuis worden 
vervoerd. Een Mobiel Medisch 
Team kwam ter plaatse voor de 
eerste behandeling van hem. 
De 46-jarige man en de 36-ja-
rige man zijn ook aangehou-
den. De recherche van district 
IJmond heeft de overval in on-
derzoek.

Overvaller
gewond

Velsen-Noord - De politie is 
op zoek naar getuigen van een 
verkeersongeval op de Wijker-
straatweg op woensdag 1 de-
cember omstreeks 16.30 uur. 
Een 12-jarige jongen is hier-
bij aangereden door een on-
bekend gebleven automobi-
list. De vader van de jongen wil-
de de bestuurder aanspreken 
maar deze reed weg. De 12-ja-
rige jongen is lichtgewond ge-
raakt en moest naar een zieken-
huis voor behandeling. De be-
stuurder reed in een klein model 
auto. De politie doet onderzoek 
naar de exacte toedracht en ver-
zoekt getuigen contact op te ne-
men met de politie in Velsen via 
0900-8844.

Getuigen
gezocht
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Twaalf dagen lang uniek kerstevenement op en rond de ruïne in Santpoort-Zuid

Mirakels! Kerstland Brederode van start
Santpoort-Zuid - Vandaag 
(donderdag) is het zo ver. Mi-
rakels! Kerstland Brederode, 
de droom van Dolf Langelaan 
en Mirella Hermans, gaat dan 
werkelijk in vervulling. Om 
17.00 uur zal illusionist Mar-
cel Kalisvaart met een spec-
taculaire show de eerste edi-
tie van Mirakels! Kerstland 
Brederode openen. Burge-
meester Franc Weerwind is 
uitgenodigd om de officië-
le openingshandeling te ver-
richten. Het evenement aan 
de voet van de Ruïne van Bre-
derode duurt tot 20 decem-
ber.

Mirakels! Kerstland Bredero-
de is niet zo maar een kerst-
markt, maar is één van de groot-
ste kerstevents voor het hele ge-
zin die Nederland rijk is. Het eve-
nemententerrein is zodanig in-
gericht dat u zich waant in een 
schilderachtig droomland in Dic-
kens- of Anton Pieck stijl. Naast 
de 50 kerstwinkeltjes waar u al-
lerhande exotische kerstartike-
len en kerstbomen kunt aan-
schaffen, treden elke dag di-
verse artiesten op en zijn zo’n 
twintigtal koren uitgenodigd om 
de sfeer op te luisteren. Denk 
daarbij aan Maaike Widders-
hoven, Donna Lynton, Lou Prin-
ce, Matt Jaxxon, Wel& Wel, maar 
ook aan de opkomende talen-
ten zoals Krystl, Fabiana Dam-
mers en Sanne de Winter. Van 
de bijna twintig koren die op-
treden hebben we onder ande-
re Cigale, Kerstkoor Kooriander, 
Felison Brass, Voices, Popkoor 
SurpriSing, Decibel, Obelisk en 
Sparkle. Helemaal in de stijl van 
Mirakels, presenteert Ger Cop-
per de ‘Magische Salon Show’. 
Al deze optredens vinden plaats 
op het knusse podium bij de Ru-
ine, in het grote horecapaviljoen 
of al wandelend tussen het pu-
bliek door.

Op het evenemententerrein is 
veel vertier in de vorm van een 
groot reuzenrad, nostalgische 
kinderdraaimolen, knuffelfarm, 
levende kerststal, noem maar 
op. Vanaf Mirakels heeft u ook 

toegang tot de Ruïne van Brede-
rode. Ook daar zijn tenten inge-
richt voor de talloze workshops 
die worden gehouden. Zo kunt u 
lezingen bijwonen van Wieteke 
van Dort en Mark Metselaar over 
engelen, een kerst zonder stress 
of een eindeloos leven. Een be-
zoek aan het beautyplein mag 
u voor de kerstdagen natuurlijk 
ook niet missen. Hier kunt u te-
vens terecht voor een ontspan-
nende stoelmassage.

Verder kunt u actief deelnemen 
aan diverse andere workshops. 
Denk daarbij aan gespreks-
technieken om met uw dierba-
ren meer diepgang en zinge-
ving te ontdekken, Tarot-legging 
en –lezing, maar ook aan crea-
tieve sessie waarbij u zelf aller-
lei fraaie en luxe kerstdecora-
ties kunt maken. De Santpoort-
se molenaar Jos Kors van de be-
kende molen De Zandhaas geeft 
u de gelegenheid om kerstbro-
den te proeven die in de oude 
ovens van de Ruïne van Brede-
rode zijn gebakken.

Op het evenemententerrein kunt 
u ook genieten van de van de 
verschillende kunstwerken. Zo 
kunt u uw persoonlijke kerst-
wens op een groot wandpaneel 
schrijven of onder de indruk ra-
ken van alle kerstwensen die kin-
deren van de omliggende scho-
len op talloze vlaggetjes hebben 
geschreven. Elke dag omstreeks 
19.00 uur zullen er in het kinder-
paviljoen kerstverhalen worden 
voorgelezen. Verder zal musical-
ster Mieke van der Hulst het ver-
haal van het Kerstmonster van 
Brederode tot leven brengen.

Voor een hapje en drankje kunt u 
terecht op het horecaplein rond-
om de gigantische kerstboom, in 
de nostalgische poffertjeskraam, 
of in het sfeervol ingerichte en 
verwarmde horecapaviljoen. Hier 
is ruimte genoeg om even lekker 
op te warmen. Top-kok Roel Gi-
lissen gaat alle twaalf dagen als 
executive chef het sfeervolle ho-
recapaviljoen aansturen. U kunt 
bij hem terecht voor smaakvol-
le lunches en dinergerechten. 

Naast de échte Hollandse win-
terse gerechten, zoals Oud Hol-
landse soepen, zullen de tradi-
tionele braad- en kookworsten 
niet ontbreken. Maar een een-
denbout met zuurkoolschotel en 
gestoofd peertje of wildgoulasch 
met winterse garnituur” gaat er 
natuurlijk ook wel in.

Bijzonder is verder dat op de 
twee zondagochtenden een 
sfeervol Kerstkoffieconcert op 
het programma staat. Daar-
voor is inmiddels het Kosmofo-
ne Quartet benaderd. Hoewel 
het nu nog niet helder is of het 
optreden bij alle vier de (interna-
tionale) leden in de agenda past, 
weten we zeker dat Fraukje Ra-
mona Weishaupt uit Friesland 
en de Engelse dame Victoria Ni-
cole Davies van de partij zullen 
zijn. Ze zullen werken uitvoeren 
van onder andere Ibert, Mozart, 
Schubert, Slothouwer, Weis-
haupt en enkele traditionele Kel-
tische melodieën. Mochten de 
druk bezette agenda’s het echter 
toestaan, dan wordt dit duo wel-
licht ook nog aangevuld met de 
IJslandse Sopraan Björk Níels-
dóttir en/of Rosa Diaz Cotan op 
harp uit Spanje. Wie er ook komt, 
het wordt zeker een internatio-
naal topoptreden.

Op zondagmiddag 19 december 
vanaf 13.00 uur verwachten we 
een demonstratie van zo’n vijftal 
authentiek arrensleeën, die het 
Anton Pieck gevoel verder zul-
len versterken. En op de slotdag, 
maandag 20 december gaan we 
om 15.30 uur afsluiten met een 
lampionnenoptocht voor de kin-
deren over het evenemententer-
rein.

Denk tot slot bij uw komst ook 
aan het goede doel. Want Mira-
kels steunt De Stichting Dorcas 
door het inzamelen van schone 
knuffels en kleding. Op het eve-
nemententerrein staat een gro-
te container waar u uw bijdrage 
kunt achterlaten. 

Het programma van Mirakels! 
Kerstland Brederode is te vin-
den op ww.mirakels.eu.

Mirakels! Kerstland Brederode is tot en met 19 december ge-
opend van 10.00 tot 22.00 uur. Op 20 december sluiten de poor-
ten om 16.00 uur.
 
De entree bedraagt 7,50 euro voor volwassen en 2,50 euro voor 
kinderen tot en met 12 jaar. Kaartverkoop alleen bij de kassa 
(geen voorverkoop). Parkeren kost 2,50 euro. De Mirakels! En-
treebadge is onbeperkt geldig van 9 tot en met 20 december!

Ondanks de vele verwarmde tenten op het evenemententerrein 
blijft het natuurlijk een openlucht event. Vandaar zijn winterse 
kleding en schoeisel aanbevolen.

Het evenemententerrein is goed toegankelijk voor rolstoelen, 
omdat overal op het terrein loopschotten zijn aangebracht. Ook 
is er een invalidetoilet en zijn de horecatenten verwarmd.

Praktische informatie
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Kinderen hebben Right to Play
Solange Starrenburg op 
veldbezoek in Afrika
Haarlem-Noord - Ze is soft-
balster bij Terrasvogels en 
het Nederlands team, student 
aan de ALO en woont in Haar-
lem. In november bracht ze 
een veldbezoek aan een pro-
ject in Benin aan de Ivoor-
kust in Afrika, als ambassa-
deur voor Right to Play, samen 
met nog twee beroemde spor-
ters: tennisser Reamon Slui-
ter en amazone Imke Schelle-
kens-Bartels. 

Right to Play is een organisatie 
die met lokale coaches en met de 
kinderen op scholen een veran-
dering wil bewerkstelligen. De lo-
kale coaches werken met sport 
en spel en een boodschap met 
de kinderen. Solange was als am-
bassadeur aanwezig om er te kij-
ken, zodat ze in Nederland aan 
scholen en bedrijven kan vertel-
len wat Right to Play is en doet. 
,,De ontvangst was erg warm,’’ 
zegt Solange. ,,We zijn er een 
week gebleven, in de omgeving 
van Cotonou, waar we trips naar 
dorpjes en steden maakten, naar 
de projecten van Right to Play. 
Wat me vooral opviel was dat de 
kinderen zo blij waren dat ze mee 
mochten doen met de projecten.  
Tijdens de Right to Play bijeen-
komsten wordt met sport en spel 
meteen een boodschap meege-
geven, bijvoorbeeld over hygi-
ene, voedsel, Aids of HIV of sa-
menwerken. Helaas doen alleen 

schoolkinderen mee. Er zijn daar 
nog veel kinderen die niet naar 
school gaan. Een aantal daarvan 
moet werken om te overleven. Ik 
was getuige van een bijeenkomst 
waarbij kinderen in gesprek gin-
gen met hun ouders.   Via de kin-
deren bereik je de ouders. De ou-
ders bepalen of een kind wel of 
niet naar school gaat.  De kin-
deren spraken hun ouders aan 
op hun verantwoordelijkheid om 
voor hun kinderen te zorgen, wat 
daar niet vanzelfsprekend is. Bij-
zonder aangrijpend was dat. 
De projecten van Right to Play 
duren maximaal vijf jaar. Omdat 
met lokale vrijwilligers wordt ge-
werkt, verwacht men dat na af-
loop van het project de vrijwil-
ligers en eigenlijk de hele ge-
meenschap op die voet door-
gaan, omdat het door lokale be-
woners wordt gedragen.’’
Het meest indrukwekkende er-
vaarde Solange bij een blinden-
school. ,,Ik was even naar bui-
ten gegaan, omdat het me teveel 
werd. Ik speelde met een klein 
jongetje met een bal. Toen voel-
de ik ineens zijn hand op mijn ge-
zicht. Zo dicht stond ik bij die kin-
deren. Dat vergeet ik nooit meer.’’
Solange Starrenburg geeft als 
ambassadeur presentaties voor 
Right to Play aan scholen en be-
drijven. Meer weten? Bel 06-
43996668 of mail naar aah_haa@
hotmailcom. Zie ook www.right-
toplay.nl. (Karin Dekkers)

‘Two Horses of Genghis 
Khan’ in Witte Theater
IJmuiden - Het Witte Theater 
aan de Kanaalstraat 257 draait 
donderdag 9, vrijdag 10 om 
20.30 uur en zondag 12 decem-
ber om 14.30 uur de film ‘Two 
Horses of Genghis Khan’.
Nieuwe documentaire van de 
maakster van Story of the Wee-
ping Camel en The Cave of the 
Yellow Dog. Tijdens de Chine-
se Culturele Revolutie werd ook 
in Mongolië hardhandig afgere-
kend met de eigen cultuur. Zo 
moest de oma van Urna haar 
geliefde paardenkopviool ver-
nielen voor de Chinese ‘vernieu-
wing’. Slechts een deel van de 
viool wist ze te behouden. Jaren 
later probeert Urna, zelf een ge-
vierd zangeres in Mongolië, het 
instrument voor haar overleden 
oma te herstellen.
Daarnaast hoopt ze hiermee een 
12de-eeuws lied, waarvan de 

tekst op de viool stond, te ach-
terhalen. Haar tocht om aan 
haar grootmoeders laatste wens 
te voldoen voert haar naar de 
steppen van Buiten-Mongolië, 
het Mongolië zoals haar voor-
ouders het moeten hebben ge-
kend.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘two horses of genghis 

khan’ op 9, 10 (20.30) en 12 december (14.30).
Bon is geldig voor 2 personen

Sensationele 
zege voor juni-
oren Akrides
IJmuiden - De jongens onder 
de twintig jaar van Velser Bas-
ketbal Club Akrides hebben af-
gelopen zaterdag in de eigen 
Sporthal IJmuiden-Oost op sen-
sationele wijze na verlenging 
met 88-87 gewonnen van het 
hooggeklasseerde Almere Pio-
neers. Het was overigens voor 
de formatie van coach Bert Sam-
son pas de tweede overwinning 
in elf wedstrijden in de Lande-
lijke Eredivisie en staat daarmee 
op de dertiende plaats van de 
ranglijst. In het eerste kwart had 
Akrides voornamelijk moeite met 
scoren van buiten de bucket ter-
wijl het de bezoekers uit Alme-
re wel vijf keer outside zag sco-
ren. Maar ook inside na onder-
meer veel aanvallende rebounds 
viel de bal regelmatig niet door 
de ring. Uiteindelijk keek Akri-
des na het openingskwart tegen 
een achterstand van 14-24 aan. 
Kendrick Fiekert nam middels 
twee lay-ups en twee vrije wor-
pen zes van de veertien punten 
voor zijn rekening. In het twee-
de kwart ging Akrides zuiniger 
met het balbezit om en viel het 
met succes de basket aan. Bij 
zes van de tien pogingen inside 
was het prijs waarbij Nils Toe-
poel en Wytze Blom beiden goed 
waren voor twee scores. Wytze 
Blom liet ook nog een driepun-
ter goed vallen en was met ze-
ven punten de meest produc-
tieve Akridesser in kwart twee. 
Ruststand was derhalve 32-42.
Na de pauze in het derde kwart 
leed Akrides veelvuldig balver-
lies en zag het Almere Pioneers 
door vele gemakkelijke scores 
de voorsprong uitbreiden tot 43-
63 na drie gespeelde kwarten. 
In het vierde kwart maakte Akri-
des maar liefst dertig punten en 
dwong met indrukwekkend spel 
nog een verlenging af. Akrides 
scoorde in kwart vier vijf op ze-
ven vanuit driepuntsland waar-
van Kendrick Fiekert drie drie-
punters liet aantekenen. De an-
dere twee driepunters kwamen 
op naam te staan van Wytze 
Blom en Lars Leferink. En point-
guard Tim van der Peet kwam in 
het vierde kwart tot zes punten, 
drie rebounds en vier assists. In 
de uitermate spannende verlen-
ging gaf Gijs Schouten twee as-
sists op Wytze Blom en ook Nils 
Toepoel scoorde op assist van 
Gijs Schouten. Kendrick Fiekert 
maakte middels een vrije worp 
het acht en tachtigste punt voor 
Akrides en nadat de slotzoemer 
had geklonken beleefde Akrides 
een moment van euforie waarna 
het publiek werd bedankt voor 
de aanmoedigingen en hun aan-
wezigheid. Aanstaande zaterdag 
staat voor de jongens onder de 
twintig jaar van Velser Basketbal 
Club Akrides een uitwedstrijd in 
Groningen tegen de ongeslagen 
koploper GasTerra Flames op het 
programma. (Archibald Aker-
boom)

B-junioren VSV trainen 
bij Tinca-Tinca Boxing
IJmuiden - Nu het weer de voet-
balverenigingen danig in de weg 
zit ivm met de sneeuwval besloot 
trainer Anthony Correia van de 
VSV B-junioren selectie dat het 
een goed idee zou zijn om weer 
eens te gaan Kickboksen bij Tin-
ca-Tinca Boxing Gym. Dit was vo-
rig jaar zo goed bevallen en leuk 
gevonden dat veertien bikkels 
van de selectie dan ook zaterdag 
acte de presens gaven waar ve-
len van hen helaas hadden af-
gemeld. Onder leiding van Boks-
trainer Michel van Zeelt werden 
eerst de stoten en trappen door-
genomen. De lenigheid van me-
nig voetballer werden dan ook 
danig op de proef gesteld. Hier-
na mochten de Boys tegen el-
kaar boksen met soms een op-
dracht in het sparren. Dat niet al-
tijd de grootste en sterkste hoeft 

te winnen bleek maar weer eens 
na een aantal tips van bokstrainer 
van Zeelt. Het fanatisme sloeg al 
aardig om in vermoeidheid want 
het praten werd naar gelang de 
les duurde steeds minder. Maar 
bij een goede boksles hoort na-
tuurlijk ook een goede zaktraining 
met gewichten.
Met een stevige beat op de ach-
tergrond werkten de boys zich 
goed in het zweet en werd en 
zeer hard gestoten en getrapt op 
de bokszakken. Ook werden de 
kuitspieren en bovenbeenspie-
ren nog even goed getraind met 
de gewichten.
Ook voor de boys gaat dus het 
oude gezegde op ‘van ijzer wordt 
je wijzer’, met nog een laatste op-
druk oefening werd de training 
afgesloten en keerden de jongens 
moe maar voldaan huiswaarts.

Onderzoek naar 
kwaliteit grondbeleid
Velsen - De Rekenkamercom-
missie van Velsen heeft besloten 
opdracht te geven aan Twijnstra & 
Gudde tot een extern onderzoek 
naar de kwaliteit van het grond-
beleid, met name gerelateerd aan 
de ontwikkeling van een drietal 
grondcomplexen.
Op basis van de bevindingen ver-
wacht de Rekenkamercommissie  
aanbevelingen te kunnen doen 
die de gemeenteraad ondersteu-
nen in zijn sturende en controle-
rende rol. Ook verwacht zij meer 

inzicht te kunnen geven in het 
grondbeleid, de risico’s en even-
tuele verbeteringen van de pro-
cessen in de toekomst. 
De Rekenkamercommissie heeft 
afgesproken dat, met het oog op 
mogelijk vertrouwelijke gegevens, 
gedurende de loop van het on-
derzoek geen mededelingen wor-
den gedaan. In het voorjaar van 
2011 hoopt de Rekenkamercom-
missie de uitkomsten van het on-
derzoek aan de gemeenteraad te 
presenteren.
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Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Speelman & Speelman 
met ‘Wakker’. Aanvang 20.30 uur.
Live optreden Stout in de Zee-
wegbar, Zeeweg IJmuiden. Aan-
vang 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Sabrina Starke. 
20.00 uur. Toegang 16,-. 23.00-
04.00 uur Multigroove: The Dar-
kraver ver Solo. Toegang 19,50 
vvk. Vanaf 18 jaar. Kleine zaal: 
The Mad Trist. 20.30 uur. Toe-
gang 9,-. 23.00-04.00 uur Dikke 
Dubstep. Toegang 10,- vanaf 18 
jaar. Café: Talons. 22.30 uur. Toe-
gang gratis.

Zondag 12 december
Kerstland Mirakels Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid.  
Tot en met 20 december van 
10.00 tot 22.00 uur. Zie pagina 
elders in deze krant. 
Kersmarkt in Santpoort-
Noord van 12.00 tot 18.00 uur.
Lezing door mr. Hans Lee-
wens in De Kapel, Potgieterweg 
4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 
uur. Toegang gratis.
Klaverjasdrive bij klaverjasclub 
Nooit Verwacht. Opgeven via 06-
24762863
IVN Zuid-Kennemerland 
kerst- en wintergroenexcursie 
Boschbeek en Spaarnberg. Ver-
trek vanaf restaurant Bosch-
beek, Wüstelaan 75 Santpoort-
Zuid. Van 13.00 tot 15.00 uur.
IVN Zuid-Kennemerland: Win-
ter in Hollands Duin. Amster-
damse Waterleidingduinen. Ver-
trek 14.00 uur bij ingang Oase, 
Vogelenzangseweg.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Two Horses of Geng-
his Khan’. Aanvang 14.30 uur.
Optreden coverband Gene-
raal Pardon bij Café Fort-Zuid in 
Spaarndam. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis.
Optreden coverband Trees bij 
Strandpaviljoen Zeezicht, Ken-
nemerstrand 180 IJmuiden. Van-
af 16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyerconcert To be 
Anounced. Aanvang 16.30 uur. 
Toegang gratis.
Christmas Carols in de En-
gelmunduskerk in Velsen-Zuid. 
Aanvang 16.30 uur.
Disc-over in De Halve Maan 
in Santpoort-Noord. Vanaf 17.30 
uur.
Advents- en kerstliederen 
m.m.v. Chirstelijk Mannenkoor 
IJmuiden in de Ichthuskerk, 
Snelliusstraat IJmuiden. Aan-
vang 19.00 uur.
Lezing rouwverwerking bij uit-
vaartverzorging Eeken, Laan 
van Meerestein 10 in Beverwijk. 
Aanvang 19.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Hanggai. 20.30 uur. 
Toegang 12,50.

Maandag 13 december

Kerstland Mirakels Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid.  
Tot en met 20 december van 
10.00 tot 22.00 uur. Zie pagina 

elders in deze krant. 
Optreden Delta Singers in Ver-
pleeghuis Velserduin, Nic. Beet-
slaan in Driehuis. Aanvang 14.30 
uur.
Open huis bij Volksuniversiteit 
Velsen, in het Lesgebouw Duin 
en Kruidbergmavo, Nic. Beets-
laan 3 in Driehuis. Van 19.00 tot 
20.30 uur.

Dinsdag 14 december
 

Kerstland Mirakels Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid.  
Tot en met 20 december van 
10.00 tot 22.00 uur. Zie pagina 
elders in deze krant. 
Optreden Delta Singers in Ver-
pleeghuis Velserduin, Schel-
destraat IJmuiden. Aanvang 
14.30 uur.
Lezing over het weer door Tij-
men de Boer in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 
Santpoort-Zuid. Van 20.00 tot ± 
22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Mariska van Kolck zingt beroem-
de filmsongs. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Toneelvereniging Ad-
vendo met ‘Bedgeheimen’. Aan-
vang 20.30 uur.

Woensdag 15 december

Kerstland Mirakels Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid.  
Tot en met 20 december van 
10.00 tot 22.00 uur. Zie pagina 
elders in deze krant. 
Luisteren en kijken naar een 
kerstverhaal voor kinderen van 4 
tot 8 jaar in Bibliotheek Velsen, 
Dudokplein IJmuiden. Van 14.00 
tot 16.00 uur.
Optreden Baba Jaga in de 
Dorpskerk, Burg. Enschedelaan 
67 Santpoort-Noord. Aanvag 
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Ju-
bileumtour Comedytrain. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Toneelvereniging Ad-
vendo met ‘Bedgeheimen’. Aan-
vang 20.30 uur.

Donderdag 16 december

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

Donderdag 9 december

Kerstland Mirakels Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid.  
Tot en met 20 december van 
10.00 tot 22.00 uur. Zie pagina 
elders in deze krant. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Two Horses of 
Genghis Khan’. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: 3FM presen-
teer: Di-rect ‘This is whoe we 
are tour’. 20.30 uur. Toegang 
15,-. Kleine zaal: Malle Pietje 
& de Bimbo’s. 20.30 uur. Toe-
gang 8,-. 24.00-04.00 uur: LOS! 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Gra-
tis voor studenten. Café: Di-rect 
aftershow: Fool’s House. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Vrijdag 10 december
Kerstland Mirakels Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid.  
Tot en met 20 december van 
10.00 tot 22.00 uur. Zie pagina 
elders in deze krant. 
Fakkelwake op Plein 1945 in 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Dudok Strijkkwartet in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 02.00 
uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Two Horses of 
Genghis Khan’. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Rob Acda Awart 
2010/2011. 20.00 uur. Toegang 
5,-. Café: Audiotransparent. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 11 december
Kerstland Mirakels Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid.  
Tot en met 20 december van 
10.00 tot 22.00 uur. Zie pagina 
elders in deze krant. 
Rommelmarkt in De Dwarslig-
ger van 09.00 tot 12.30 uur. Toe-
gang gratis.
Kjv Schoppen Aas houdt mini 
marathon in Pieterskerk, Mer-
curiusstraat IJmuiden. Aanvang 
10.30 uur.
Kerst Kick Off in winkelcen-
trum Velserbroek. Van 12.00 tot 
16.00 uur.
Bingo vanaf 15.00 uur bij Café 
Kamperduin, Bik en Arnoldkade 
12 IJmuiden.
Kienen bij Felison Brass in 
Dienstencentrum Watervliet in 
Velsen-Noord. Aanvang 19.30 
uur.
Russiche liederen in de 
Dorpskerk Santpoort-Noord. 

Nieuw toegangssysteem
voor Maritiem College
IJmuiden - Het Maritiem Col-
lege aan de Briniostraat in 
IJmuiden heeft op alle buiten-
deuren een geavanceerd toe-
gangscontrolesysteem laten 
installeren. Met deze werk-
zaamheden is de eerste fase 
afgerond. In het voorjaar van 
2011 volgt het tweede deel: 
dan worden alle binnendeu-
ren van het schoolgebouw op 
het systeem aangesloten. 
Theo Scholts, coördinator 
huisvesting op het Maritiem 
College, is nu niet alleen een 
tevreden maar ook een ge-
rustgesteld man: ,,We dragen 
immers een grote verantwoor-
delijkheid voor de 90 kinderen 
die bij ons intern wonen. Vei-
ligheid staat boven alles.”
Scholts heeft in de regio 
IJmond gezocht naar een des-
kundige leverancier. ,,Ik kwam 
bijna automatisch in contact 
met Mastermate Zwager uit 
Beverwijk. De mogelijkheden 
waren enorm, ook qua ge-
bruiksgemak. Bovendien kon 
er een mooie combinatie met 
IP-camera’s worden gemaakt. 
Vanuit ons kantoor kunnen 
we nu uitstekend in de ga-
ten houden wat er rondom de 
school gebeurt.”
Danny Hartsuiker van Mas-
terMate Zwager uit Beverwijk 
vertelt dat dit project als ‘extra 
bijzonder’ aanvoelt. ,,We we-
ten allemaal dat zowel in Ne-

derland als in het buitenland 
nare incidenten zijn geweest 
op scholen en kinderdagver-
blijven. Er moet op een pro-
fessioneel niveau worden na-
gedacht over beveiliging ter-
wijl de kinderen ongestoord 
hun leven kunnen leiden. We 
hebben het gebouw goed ge-
analyseerd en uiteindelijk alle 
buitendeuren van een camera 
voorzien. Alle leerlingen heb-
ben een sleutelchip  waarmee 
de deur zich opent. Er is geen 
andere wijze om binnen te ko-
men. Via de monitoren kan 
worden bekeken welke leer-
ling voor de deur staat en of 
deze alleen is.”
Naar verwachting zal medio 
2011 tevens de zogenoemde 
‘binnenschil’ worden voorzien 
van het systeem. ,,Dit betekent 
dat de kinderen geen sleutels 
meer bij zich hoeven dragen; 
de kleine chip geeft toegang 
tot de ruimten waar de kinde-
ren mogen komen. Onder an-
dere hun eigen slaapkamers.” 
Over het openen van de deu-
ren van binnen naar buiten 
– in geval van calamiteiten – 
hoeft niemand zich zorgen te 
maken. “Dat kan gewoon ma-
nueel,” besluit Hartsuiker. “De 
inloop van buiten naar binnen 
dient echter goed gecontro-
leerd te worden. Omgekeerd 
mag er geen enkele belem-
mering zijn.”

Muzikaal vuurwerk
in Stadsschouwburg
Velsen - Met ‘een van de leuk-
ste slagwerkshows die ooit in 
een theater heeft gestaan’ (Slag-
werkkrant) begint de Stads-
schouwburg Velsen de eerste 
week van het nieuwe jaar goed. 
Percossa’s jubileumshow ‘10 jaar 
van de straat’ is, volgens het AD, 
‘een juweeltje! 
Percossa bewijst dat slagwerk 
vooral erg geestig kan zijn’. En 
het Leidsch Dagblad schreef: 
‘de energie spat van het podi-
um’. Onder de hoede van Ka-

rel de Rooij (Mini&Maxi) wisten 
de ‘straatschoffies’ uit te groei-
en tot een internationale theater-
sensatie. 
Op woensdag 5 januari (20.15 
uur) zorgt de acrobatische en 
humoristische slagwerkgroep 
voor muzikaal vuurwerk. 
De toegang bedraagt 21,75, CJP 
18,75, inclusief pauzedrankje en 
garderobe. Meer informatie en 
reserveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789.
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Lezing over 
het weer
Santpoort-Zuid - Op dins-
dag 14 december komt Tij-
men de Boer bij de vereni-
ging Santpoorts Belang praten 
over weerszaken. Veel meteo-
rologische informatie en weer-
modellen zijn afkomstig van 
het KNMI, een nationaal ver-
keersinstituut. Daarnaast zijn 
er ook private weerbedrijven 
op de markt. Wat komt er alle-
maal kijken bij het opstellen van 
weersverwachtingen en waar-
schuwingen (weeralarm).Waar-
om wordt tegenwoordig meer 
en meer gebruik gemaakt van 
computers en welke is de rol 
van weerkaarten. Wie werken 
allemaal mee aan de totstand-
koming van weersvoorspellin-
gen en hoe ver vooruit kan je 
plannen? Wat is betrouwbaar-
heid in deze en welke informa-
tie is (nog) nodig of waardevol? 
Welke computermodellen wor-
den toegepast,  hoe interpreteer 
je de uitkomsten van allerlei be-
rekeningen; deze en nog ve-
le andere vragen zullen beant-
woord worden door Tijmen de 
Boer, meteoroloog. Hij heeft ge-
werkt bij het KNMI en was ja-
renlang actief als luchtvaartme-
teoroloog bij Schiphol. Momen-
teel is hij nog actief als docent 
bij Luchtvaartopleidingen en 
als examinator bij het beroeps-
vliegen. Zijn wortels liggen in 
de zeevaart, hij heeft  vier jaar 
als stuurman op de grote han-
delsvaart gevaren en heeft twee 
jaar gediend als reserve officier 
bij de Koninklijke Marine. Er zal 
tijdens deze presentatie volop 
gelegenheid zijn om vragen te 
stellen en u heeft een unieke 
kans om op professionele wij-
ze kennis te maken met de mo-
derne weersverwachting. Aan-
vang is 20.00 uur en de lezing 
duurt tot 22.00 uur. De entree 
bedraagt 6 euro. Zie ook www.
santpoortsbelang.nl.

Dudok Kwartet in
‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Het Du-
dok Kwartet, uitverkoren tot hét 
jong Nederlands strijkkwar-
tet, geeft op vrijdag 10 decem-
ber om 20.00 uur een concert 
in ’t Mosterdzaadje. Het kwar-
tet bestaat uit: Judith van Driel 
- viool, Marleen Wester, viool, 
Mark Mulder, altviool en David 
Faber, cello. Op het program-
ma: Janacek, Max Knigge en 
Schumann.
Het Dudok Kwartet is voorge-

dragen door de Stichting Ka-
mermuziek Nederland als 
dé keuze  voor het seizoen 
2011/2012. Dat is een hele eer 
en zegt alles over de kwaliteiten 
van deze jonge musici die al ja-
renlang samenwerken. 
’t Mosterdzaadje, kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Barry Spaan gewestelijk 
kampioen schaatsen
Velserbroek - Op 4 december 
ligt er buiten een dik pak sneeuw 
en op ijsbaan De Meent in Alk-
maar ligt er ’s avonds een goede 
ijsvloer.  De KNSB heeft de snel-
ste B- en C-junioren van het ge-
west Noord-Holland Utrecht uit-
genodigd om twee maal een 100 
meter en twee maal een 300 me-
ter te rijden. De deelnemers ko-
men van de ijsbanen Alkmaar, 
Haarlem, Hoorn, Amsterdam en 
Utrecht en  gaan strijden om de 
title Gewestelijk Kampioen Su-
persprint 2010-2011.
Eén van de deelnemers is de uit 
Velserbroek afkomstige Barry 
Spaan (14 jaar). In januari 2009 
hangt hij zijn voetbalschoenen 
aan de wilgen en wordt lid van 
ijsclub Nova Zembla. Het eer-
ste seizoen gaat het wedstrijd-
schaatsen met vallen en op-
staan. Zijn vader Paul Spaan, ook 
schaatssprinter,  brengt hem de 
nodige techniek bij. In de winter 
traint hij drie maal per week op 
het ijs bij Linda van den Berg en 
worden er veel wedstrijden gere-
den.  ’s Zomers staat Barry op de 
skeelers, zit op zijn racefiets en 
schaatst ook op zomerijs in Hee-
renveen en Erfurt. In de herfstva-
kantie wordt er met het Pro-Act 
IT team op de ijsbaan in Berlijn 
getraind. Talent krijg je cadeau, 
maar het is hard werken aan 
techniek, snelheid en conditie.
De wedstrijd om het kampioen-

schap supersprint in Alkmaar 
is spannend. Na twee maal de 
100 meter (11.45 en 11.38 sec) 
staat  Barry Spaan op de zeven-
de plaats in het klassement. Ver-
volgens rijdt hij echter de twee 
maal 300m op voortreffelijke wij-
ze (26.17 en 26.25 sec) en ver-
overt het goud. Hij wint de wed-
strijd met 0.35 punt voorsprong 
op de nummer twee. Het zilver is 
voor Jurrian de Graaff en Ronald 
Ligtenberg wint de bronzen me-
daille.
De baancommissie Haarlem le-
vert drie van de vier kampioenen 
Gewestelijk Supersprint: Menno 
Kramer (jun. B) en Melissa Wijfje 
en Barry Spaan (jun. C). Een bij-
zonder mooi resultaat.

IJmuiden - In de nacht van vo-
rige week dinsdag op woens-
dag omstreeks 01.30 uur botste 
een 37-jarige IJmuidenaar met 
zijn fiets tegen een auto. Aan-
gezien het glad was en hij was 
weggegleden, vond de bestuur-
der dat hem geen blaam trof en 
hij wilde doorrijden. Inmiddels 
gealarmeerde politiemensen ro-
ken bij de man een sterke alco-
hollucht. Toen zij een ademtest 
bij de man afnamen, bleek hij 
fors onder invloed. Bij hem werd 
een promillage van 2,25 gecon-
stateerd, ruim 2,5 keer de wette-
lijk maximaal toegestane waar-
de. Hierop is de man aange-
houden en overgebracht naar 
een politiebureau. Hij kreeg een 
proces-verbaal voor rijden on-
der invloed. De auto raakte be-
schadigd, de schade zal worden 
verhaald.

Fietser onder 
invloed 

Nathalie van der Lende 
wint NK Rapid meisjes
Velserbroek - Op 27 november 
werd in Eindhoven het NK open 
Rapid schaakkampioenschap 
gehouden. Dat betekent 20 mi-
nuten speeltijd per persoon per 
partij. 
Schaakclub Santpoort deed met 
zes jeugdspelers mee. Nathalie 
van der Lende leverde een feno-
menale prestatie met haar eerste 
plaats in de categorie voor meis-
jes van 1992. Na acht loodzware 
ronden speelde ze haar laatste 
en beslissende partij tegen een 
2100+ speler. Deze partij wist ze 
keurig te winnen, waardoor ze 
eerste werd in haar groep. Haar 
broer Ilias van der Lende, van het 
jaar 1994, werd knap derde. De 
gebroeders Daan, Bas en Sjoerd 

Haver en Brian Möllenkamp wa-
ren de andere deelnemers. 
Het bekerteam van Santpoort, 
bestaande uit Piet Peelen, Ili-
as van der Lende, Peter de Roo-
de en Xander Schouwerwou, die 
eerst nog zo geweldig Kenne-
mer Combinatie de baas waren, 
moesten bij de competitie hun 
meerdere erkennen in Aalsmeer. 
Piet en Ilias speelden remise en 
hoewel Peter en Xander veel be-
ter stonden, wisten ze hun partij 
niet te verzilveren. Sterker nog: 
ze verloren beiden, 3-1. 
Op dinsdag 21 december is een 
onderling kersttoernooi in het 
Polderhuis in Velserbroek, voor 
meer informatie www.schaak-
clubsantpoort.nl.

Kerstconcert in
Engelmunduskerk
Driehuis - Zondag 19 december 
van 14.00 tot 16.00 uur, zal in de 
Engelmunduskerk door twee ko-
ren en een accordeon-ensemble 
een gevarieerd kerstconcert wor-
den aangeboden. 
Het projectkerstkoor Joy, dat on-
der leiding staat van Hinke Hil-
lege, telt dit jaar 32 enthousias-
te zangers. Het inmiddels be-
kende Vocaal Ensemble Ladder-
szat uit Beverwijk zingt het lich-
tere repertoire. Zij zullen onder 
andere het bekende Hallelujah 
van L. Cohen met eigen arrange-
ment gaan vertolken. Arno Hille-
ge is hiervan de muzikaal leider. 
Het accordeonensemble onder 

leiding van Aaf Dekker is samen-
gesteld uit spelers van Accordia 
Zwanenburg en Klavierschippers 
Velsen. Aan gezellige samenzang 
zal het zeker niet ontbreken. 
De verwarmde Engelmundus-
kerk is tijdens de kersttijd weer 
bijzonder sfeervol versierd. De 
grote, zeer fraaie kerststal is tra-
ditiegetrouw te bewonderen. In 
de pauze zijn koffie, thee, jus 
d’orange en warme glühwein 
verkrijgbaar. 
Na afloop is er een deurcollec-
te om de onkosten te dekken. De 
Engelmunduskerk staat aan de 
Driehuizerkerkweg 113 te Drie-
huis en is open vanaf 13.40 uur.

Cabaret Tjalling en 
Kees op De Beekvliet
Velserbroek - Tjalling en Kees 
zijn twee vrolijke vrienden die 
al enkele jaren van theater naar 
feesttent of zaaltje  gaan om kin-
deren te laten genieten van hun 
grappen, liedjes en spannen-
de verhalen. Traditiegetrouw is 
naast al die zalen en theaters 
ook Basisschool de Beekvliet in 
Velserbroek aan de beurt voor 
een voorstelling. Vorig jaar had 
de school de primeur voor de 
show ‘Smakelijk eten’ en afgelo-
pen donderdag werd tweemaal 
de speciale Sinterklaasvoorstel-
ling gespeeld voor de onder-

bouwgroepen van De Beekvliet. 
De kinderen genoten zichtbaar 
van de dwaze grappen en kolde-
rieke liedjes van het tweetal tij-
dens hun pogingen om Sinter-
klaas te helpen. Of Sint ook echt 
veel aan de hulp van het duo ge-
had heeft is natuurlijk nog de 
vraag, maar lollig was het zeker. 
Met de traditionele kerstmusical 
en een bijzondere kerstvertelling 
over Scrooge nog in het vooruit-
zicht, hebben de leerlingen van 
de Beekvliet weer een heerlijke 
tijd op school vol toneel, muziek 
en theater.
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Mooie kerststukken bij 
Mulder’s Bloemenhuis
IJmuiden – Wie bij Mulder’s 
Bloemenhuis aan de Cederstraat 
binnenkomt, komt ogen te kort.
De zaak is feestelijk versierd 
en helemaal in kerststemming. 
Werkelijk overal staan prachti-
ge kerststukken. Van klein tot 
groot, van eenvoudig tot uitbun-
dig. Voor elke smaak en voor elk 
budget. Mark Mulder en zijn me-
dewerkers maken alles zelf en 
beginnen al ruim twee maan-
den van tevoren met de voorbe-
reidingen. Het brengt veel werk 
met zich mee, maar het is leuk 
en creatief werk en dan heb je 
ook wat. Het resultaat mag er 
zijn. De kerststukken zijn erg ge-
wild, ook veel mensen van bui-
ten de regio komen er speciaal 
voor naar Mulder’s Bloemen-
huis. Fuchsiaroze en zilverwit zijn 
de kleuren dit jaar. Alle stukken 
zijn met veel groen en natuurlijk 
materiaal opgemaakt. Sommi-
ge kerststukken zijn zelfs fees-
telijk verlicht, de LED-verlichting 
maakt het dan helemaal af. Wie 

een kerststuk van Mulder’s Bloe-
menhuis in huis haalt, haalt iets 
moois in huis.
Mulder’s Bloemenhuis is dit jaar 
ook open tussen Kerst en Oud 
en Nieuw. Voorgaande jaren 
gingen Mark en Miranda Mulder 
met het gezin op vakantie. Dit 
keer maken ze het thuis gezellig. 
Om de klant ter wille te zijn, blijft 
de zaak dus gewoon open.
Nogmaals: wie iets moois in huis 
wil halen, gaat naar Mulder’s 
Bloemenhuis voor een mooi en 
sfeervol kerststuk. Maar de klant 
kan er natuurlijk ook voor plan-
ten en boeketten prima terecht. 
De bloemist is aangesloten bij 
Eurofl orist en heeft een eigen 
bezorgservice. De openings-
tijden zijn van maandag tot en 
met zaterdag: 9.00 tot 18.00 uur. 
Mulder’s Bloemenhuis is te vin-
den aan de Cederstraat 32, te-
lefonisch bereikbaar via 0255-
514831 of via info@mulders-
bloemenhuis.nl. Zie ook www.
muldersbloemenhuis.nl.

Prettige kerstdagen 
van Motorhuis Velserbroek
Velserbroek -Juist met dit kou-
de weer besef je pas hoe fantas-
tisch een betrouwbare auto is. 
Zeker als je weer een auto langs 
de kant ziet staan die het heeft 
opgegeven. Je auto is net zo be-
trouwbaar als het bedrijf dat 
hem levert en onderhoudt. In dat 
opzicht is Motorhuis Velserbroek 
een goede partij. 
Als dealer van Opel, Citroën en 
Alfa Romeo biedt het Motor-
huis een breed assortiment aan 
nieuwe personenauto’s in diver-
se klassen en types voor de par-
ticulier en de zakelijke markt. 
Daarnaast levert het Motorhuis 
bedrijfsauto’s van Opel en Cit-
roën en occasions van nog veel 
meer merken. Dankzij de diversi-
teit kan men op één locatie ver-
schillende auto’s bekijken en 
vergelijken. 
Onderhoud en service staan bij 
Motorhuis Velserbroek op een 
hoog niveau. Op technisch ge-
bied is uiteraard alle kennis en 
materiaal in huis voor de merken 
Opel, Citroën en Alfa Romeo. 
Maar daarnaast kunnen ook an-
dere merkrijders hier vertrouwen 
op een goede vakkennis, desge-
wenst ondersteund door colle-
ga-autobedrijven.
Het mooie van dit toch wel grote 
bedrijf is de dorpse vriendelijk-
heid waarmee elke klant wordt 
bejegend. Gekoppeld aan een 
gezonde dosis zakelijkheid vindt 
men in het Motorhuis Velser-

broek dan ook een prettige par-
tij waar het de zorg voor uw auto 
betreft. Naast alle andere acties 
die momenteel door het Motor-
huis worden geboden, doet Mo-
torhuis Velserbroek er deze we-
ken nog een feestelijk schep-
je bovenop. Bij een onderhouds-
beurt van uw auto krijgt men 20 
euro korting op een kerstboom 

en bij aankoop van een auto 
is dat zelfs 40 euro korting. De 
kerstboomverkoop vindt plaats 
op het terrein van Motorhuis Vel-
serbroek aan Zeilmakerstraat 15 
in Velserbroek. Dat worden dus 
heel mooie kerstbomen dit jaar. 
Motorhuis Velserbroek wenst u 
zeer prettige en mobiele kerst-
dagen. 

Nieuwe en tweedehands mode

Mollige Mode opent op 
een nieuwe lokatie
IJmuiden - Nadat Mollige Mo-
de haar deuren had geopend in 
het Oude Raadhuis in Oud-Vel-
sen, wisten de klanten de winkel 
al vlug te vinden. Er werd veel 
kleding ingebracht en de rekken 
vulden zich hier al snel met leu-
ke, betaalbare kleding in allerlei 
maten en merken.
Al gauw ontstond bij de eigena-
ressen Simone de Ruiter en Na-
tascha Coenradie de wens om 
een échte winkel te openen. 
Bij deze beslissing speelde ook 
de lokatie en bereikbaarheid 
een belangrijke rol. Deze wens 
is uitgekomen. Vanaf 11 Decem-
ber opent Mollige Mode offi cieel 
haar nieuwe winkel aan de
Tussenbeeksweg 3 te IJmuiden.
 Mollige Mode is nu 5 dagen per 
week open, zelfs op zaterdag. 
U kunt er terecht voor mooie en 
betaalbare mode vanaf maat 42.
Momenteel is er een ruim keuze 
in heerlijk warme winterjassen 
en mooie nieuwe sjaals.
Daarnaast is er voor alle seizoe-
nen geschikte kleding, dus ook 
voor de komende feestdagen.

Er zijn ook allerlei leuke acces-
soires verkrijgbaar; zoals speci-
aal voor Mollige Mode ontwor-
pen kettingen, armbanden van 
diverse materialen, zelfs van 
fi etsbanden. En niet te vergeten 
de collectie schoenen en tassen.
Om de heropening te vieren ont-

vangt iedere klant een mooie 
armband (zolang de voorraad 
strekt) bij besteding van 50 eu-
ro of meer.
Ook hier is het weer mogelijk 
om kleding, vanaf maat 42, in te 
brengen Voor meer informatie: 
www.mollige-mode.vpweb.nl

Kerst is stilte voor de 
storm bij Mike Flanders
IJmuiden - Nog even en dan 
begint de kerstvakantie. Dit is bij 
Mike Flanders Dance Experien-
ce een soort stilte voor de storm 
want januari staat in het teken 
van breakdance bij The Expe-
rience. 
Zo zal op zondag 23 januari de 
jaarlijkse Make or Break Break-
dance Battle worden georgani-
seerd in het Kennemer Theater 
in Beverwijk. Voorafgaand aan 
dit evenement zal er nog een 
breakdance specialisatiecursus 
gegeven worden van vier we-
ken om de breakdancers extra 
moves en skills mee te geven.
Naast de vaste lessen in break-
dance, streetdance, hiphop en 
zumba zullen er in de loop van 
het jaar diverse andere korte 
workshops aangeboden worden 
om iedereen kennis te laten ma-
ken met dans. Zo staan er nog 
Jazzdance vanaf 4 jaar en Pole 

Fitness in de planning. 
Een goed voornemen voor 2011: 
Bezoek regelmatig de website 
www.mfdance-experience.nl om 
op de hoogte te blijven van al-
le workshops en plannen. Mike 
Flander Dance Experience is ge-
vestigd aan Marktplein 35 a in 
IJmuiden.
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Brederode Daltonschool
Actie voor stichting 
Weeskind in Ghana
Santpoort-Zuid - De Brederode 
Daltonschool heeft elk jaar een 
actie voor een goed doel met 
kerst. Dit jaar hebben we voor de 
stichting Weeskind in Ghana ge-
kozen. Deze stichting zet zich in 
voor weeskinderen van de Che-
rubs Foundation International in 
het dorpje Ampampatia, vlakbij 
de grote stad Kumasi in Ghana. 
Ze ondersteunen de primaire le-
vensbehoeften, zoals onderdak, 
voedsel, gezondheid en educa-
tie.
De weeskinderen wonen nu 
in een huis, maar zij moeten er 
maart 2011 uit. Met giften is een 
stuk land gekocht en gestart met 
de bouw van een nieuw wees-
huis. Vanwege geldgebrek is in-
middels de bouw gestopt. Het 
dak moet er nog op. In maart 
moeten de kinderen uit het ou-

de weeshuis. Dus het inzamelen 
van geld is van groot belang. 
De kinderen van de Brederode 
Daltonschool gaan hierbij hel-
pen. Iedereen maakt kerstkaar-
ten en gaat deze aan familie en 
buren verkopen. We hopen op 
een grote opbrengst, zodat de 
bouw van het nieuwe weeshuis 
weer verder kan gaan.
Maandagmiddag 6 december  
hebben de kinderen groepsge-
wijs informatie over het goede 
doel gekregen, zodat ze begrij-
pen waarom de weeskinderen 
het geld zo hard nodig hebben. 
Nu gaat een ieder in de klas aan 
het werk om de mooiste kerst-
kaarten te maken. Dan wil ie-
dereen deze graag van ze kopen 
voor het goede doel, het bou-
wen van een dak voor het nieu-
we weeshuis.

Christelijk Mannenkoor  
in Het Kruispunt
Velserbroek - Op zondag-
avond 19 december verzorgt het 
Chr. Mannenkoor IJmuiden een 
kerstoptreden met samenzang in 
kerkelijk centrum Het Kruispunt 
in Velserbroek. Op het program-
ma staan veelal bekende kerst-
liederen uit binnen- en buiten-
land; een aantal liederen wordt 
gezamenlijk met de aanwezigen 
gezongen.
Medewerking verlenen mevrouw 
Junko Sakakibara op orgel, Jo-
ran en Melana Out, leerlingen 

van de Muziekschool Velsen, 
op marimba en harp, terwijl me-
vrouw Jody van der Velde, pastor 
in Velserbroek, een korte medi-
tatie houdt. De algehele muzika-
le en artistieke leiding is in han-
den van de vaste dirigent van het 
koor, de heer Klaas Koelewijn.
Deze koor- en samenzangavond 
begint om 19.00 uur.
De toegang is gratis. Wel wordt 
tijdens het programma, ter be-
strijding van de onkosten, een fi-
nanciële bijdrage gevraagd.

Centragas sponsort 
Zaalvoetbal Velserbroek
Velserbroek - Centragas van 
Galen is voor het vierde jaar 
sponsor van het Rabobank Toer-
nooi Stratenteams in Velser-
broek. In de vernieuwde show-
room in de Waarderpolder is het 
sponsorcontract ondertekend. 
Hier vindt u de nieuwe moderne 
opstellingen op het gebied van 
Sanitair, Verwarming, Dakbedek-
king & Electra. Meer informatie 
vindt u op www.centragas.nl. Al 
40 jaar is Centragas van Galen 

een familiebedrijf met zeer ruime 
ervaring op het gebied van al-
le installatiewerkzaamheden, zo 
heeft u altijd een specialist voor 
elke klus. 
De voorbereidingen voor de 
twee weekenden in januari zijn 
in volle gang. 
Noteer de volgende data maar 
alvast in de agenda: 22 en 23 ja-
nuari de voorrondes en de fina-
leavond is op zaterdag 29 janu-
ari.

Judokampioenen bij 
Dschen Dui Santpoort
Santpoort-Zuid - Bij het jeugd-
judo-toernooi in Leimuiden wer-
den 7 leden van Dschen Dui uit 
Santpoort kampioen in hun ge-
wichtsklasse. Dit toernooi kwa-
men er vier nieuwelingen in ac-
tie, waarvan er drie zelfs nog 
maar enkele weken op ju-
do zitten. ’s Morgens om 10.00 
uur startte Niek van Reeuw-
ijk (7jaar) en de broers Donny 
en Joey Dekker (4jaar) met hun 
eerste wedstrijden. Niek won al 
z’n vier partijen overtuigend en 
werd eerste. De tweeling Don-
ny en Joey zaten in een poule in-
gedeeld met judokaatjes die 1,5 
jaar ouder waren, maar toch wist 
Joey brons te behalen.
Om 12.00 uur kwamen vijf judo-
ka’s in actie waarvan Reyer Wij-
nen, Thijs van Reeuwijk en Jurre 

van Grieken goud wonnen. Tom 
Bonarius werd derde en Klaas 
Hooiveld behaalde op z’n eerste 
toernooi een vijfde plek
Om 14.00 uur, stonden vier van 
Dschen Dui judoka’s op de mat. 
Lars van Reeuwijk toonde veel 
lef en inzet maar moest met 
brons genoegen nemen. 
Niels Kievits, won z’n eerste twee 
partijen zo snel, dat de coach de 
tijd niet kreeg om hem aan te 
moedigen. Z’n derde partij was 
spannend en ging gelijk op, 
maar werd met een schitterende 
schouderworp, waarvoor Niels 
alom applaus oogste, winnend 
afgesloten, wederom goud.
Ook Christian Heijblom en Niels 
Ruigrok (als gastjudoka) waren 
succesvol en wonnen goud. Zie 
ook www.dschendui.nl.

Ouders tegen
verhuizing
Nassaulaan
Santpoort-Noord - Veel ou-
ders van kinderen van de Bos-
beekschool vinden dat aan hun 
wensen voorbij is gegaan bij het 
voorstel voor de verhuizing naar 
de Nassaulaan als tijdelijke huis-
vesting. Na ruim een jaar stilte is 
in oktober 2010 bekend gewor-
den dat de gemeente Velsen en 
het schoolbestuur OPO IJmond 
dit terrein hebben aangewezen.  
Per 1 januari 2011 worden hier 
units geplaatst voor vier groe-
pen van de Bosbeekschool. Uit-
gegaan wordt van een tijdelij-
ke oplossing tot het moment 
dat nieuwbouw gereed is. Dit 
zal naar verwachting zeker zo’n 
3 tot 5 jaar duren of veel langer. 
Uit een peiling blijkt dat de ou-
ders veel bezwaren hebben te-
gen de voorgestelde locatie en 
dat zij zeer ontevreden zijn over 
de besluitvorming en de com-
municatie, zeker zolang er geen 
duidelijk zicht is op nieuwbouw. 
70% van de ouders accepteert 
de Nassaulaan niet als tijdelijke 
locatie. De belangrijkste redenen 
zijn: veiligheid, afstand, geen al-
ternatieven onderzocht en het 
gevoel geen deel uit te maken 
van de Bosbeekschool. De ou-
ders die deze locatie wel accep-
teren doen dat meestal omdat 
zij geen alternatieven zien. Er is 
weinig vertrouwen in een goede 
afloop, niet alleen voor de tijde-
lijke locatie, ook voor de nieuw-
bouw. 60% van de ouders is be-
reid tot actievoeren voor een be-
tere oplossing. Heel veel ou-
ders dragen alternatieven voor 
(DorpsKerk, Opelterrein en Bic-
kerlaan) en geven aan dat die 
naar hun mening niet goed zijn 
onderzocht. Veel ouders willen 
inzicht in het onderzoek van de 
gemeente naar alternatieven. 
Ook omwonenden en naschool-
se opvang de Blauwe Vleermuis 
die haar diensten zo niet meer 
kan garanderen, maken bezwa-
ren. Het belangrijkste twistpunt 
blijkt het onderzoek naar alter-
natieven te zijn. Genoemde loca-
ties komen in een eerdere stu-
die van enkele ouders veel beter 
uit de bus dan de Nassaulaan. 
Duidelijk inzicht in de redenen 
waarom deze locaties, die ver-
keerstechnisch veiliger en dich-
ter bij de hoofdlocatie liggen, 
niet haalbaar zijn, worden niet 
gegeven. Ouders willen meer 
duidelijkheid en het belang van 
de kinderen voorop stellen.  

Regio - In verschillende plaatsen 
in de regio Kennemerland zijn in-
braken gepleegd. De inbraken 
zijn op verschillende manieren 
gepleegd. Er is vooral binnenge-
drongen door het forceren van 
ramen of deuren en er zijn siera-
den, geld en computer en audio-
apparatuur gestolen. In IJmuiden 
werd in woningen aan de Orion-
weg en Eemstraat ingebroken.

Inbraken



9 december 2010 pagina 31

Verkenners Radboud 
verkopen kerststukjes 
Santpoort-Zuid - De jon-
gens van de RA159 Sint Rad-
boud  gaan zaterdag 11 decem-
ber weer met z’n allen de straat 
op om zelfgemaakte kerststukjes 
aan de man te brengen. 
Met deze jaarlijks terugkeren-
de actie verkoopt deze speltak 
van de scouting in en nabij Sant-
poort kerststukjes. Elk jaar ma-
ken de jongens van de RA159 
zelf kerststukjes. Deze scou-
tinggroep is al jaren actief bezig 

met acties om geld in te zamelen 
voor hun groep. Vanaf ongeveer 
9.30 uur verspreiden de man-
nen zich zaterdag 11 decem-
ber over de gemeente. Het is bij-
na ondenkbaar, maar heeft u de 
verkopers aan de deur gemist? 
Geen nood, gewoon even bellen 
met  06-53187565, er komt al-
tijd wel een verkoper bij u in de 
buurt. De kerstactie is de groot-
ste actie van de RA159 en is wel-
bekend in en nabij Santpoort.

Kraampjes en presentaties
Kerst Kick Off in 
centrum Velserbroek
Velserbroek - Zaterdag 11 de-
cember trapt het winkelcentrum 
Velserbroek af voor Kerst 2010. 
Van 12.00 tot 16.00 uur krijgen 
de bezoekers een gezellig voor-
proefje van wat er de komende 
Kerst allemaal te beleven, te zien, 
te proeven en te koop is. Er zijn 
gratis hapjes en drankjes en de 
presentaties van de winkeliers 
worden afgewisseld met sfeer-
volle kerstzang van het koor De-
cibel en het dubbelkwartet Ci-
gale. 
In het hart van hun winkelcen-
trum staan er diverse kraam-
pjes, waarin verschillende Vel-
serbroekse winkeliers het bes-
te presenteren dat zij voor Kerst 
2010 in huis hebben. Boven-
dien vertellen zij tussen 14.30 tot 
15.30 uur op het podium over de 
nieuwste producten en trends 
voor de feestdagen. Daarvoor 
worden zij geïnterviewd door 
Gertjan Huijbens, die de Vel-
serbroekse Kerst Kick Off pre-

senteert. De zanggroepen De-
cibel en Cigale hebben allebei 
veel binding met Velserbroek. Zo 
zal een aantal leden van Deci-
bel ook dit jaar weer zijn mede-
werking verlenen aan de samen-
zang op kerstavond op het Ves-
tingplein. Als voorproefje zingt 
het koor onder leiding van As-
wintha Weidema zaterdag tus-
sen 14.00 uur en 14.30 uur hun 
mooiste kerstliederen op het po-
dium in het winkelcentrum.
Het vocaal dubbelkwartet Ciga-
le staat onder leiding van de Vel-
serbroekse dirigent Han Brui-
nenberg. De acht zangers en 
zangeressen zingen op hoog 
niveau en hebben op landelij-
ke concoursen al diverse prij-
zen gewonnen. Zaterdag zingt 
Cigale tussen 13.00 en 14.00 uur 
op diverse plekken in het win-
kelcentrum. Tussen 15.30 uur 
en 16.00 uur sluit het achttal de 
Kerst Kick Off op het podium af 
met een sfeervol concert.

Floweracademy.TV wint 
Rabobank innovatiepitch
Driehuis - Onlangs werd de prijs 
uitgereikt aan de winnaar van de 
Rabobank innovatiepitch voor de 
sierteeltsector. Zelfstandig onder-
nemer Miranda Bakker uit Drie-
huis overtuigde de jury met haar 
idee om kennis en vaardigheden 
over bloemen en planten te ver-
groten via online cursussen.
Floweracademy.TV is een initia-
tief van een groep gespecialiseer-
de business partners, te weten: 
Floweracademy.nl, Miranda Bak-
ker, Verdel Automatisering, Quick-
works video & multimedia produc-
tions en ConsumerView.
Miranda Bakker verzorgt samen 
met Lucas Jansen van Floweraca-
demy.nl al jarenlang cursussen op 
het gebied van product, assorti-
ment ,kwaliteit en marketing voor 
alle schakels in de keten en in 
meer dan 15 landen.
,,Onze uitdaging is om een oplos-
sing te bieden voor het probleem 

dat eigenlijk alle medewerkers, en 
met name degene op de winkel-
vloer onze cursussen moeten vol-
gen. Fysieke cursussen voor ieder-
een is niet te realiseren.” Flower-
academy TV gaat hier verandering 
in brengen door online cursussen 
aan te bieden met behulp van kor-
te instructieve videofilmpjes op het 
gebied van vaardigheden en ken-
nis. In de taal en belevingswereld 
van de cursist  en voor de meest 
actuele vragen. De cursus wordt 
afgesloten met een toets en bij 
slagen van de toetst kan de cursist 
direct een certificaat uitprinten. 
Dit jaar zal het systeem nog groot-
schalig getest worden met een 
consumentencursus op het gebied 
van kerststukjes maken: www.
kerststukmaken.nl  Niet alleen het 
systeem, maar ook het gebruikers-
gemak wordt dan in zeer korte tijd 
op grote schaal getest. Volgend 
jaar gaat de site live.

Regio - Accountantskantoor De Hooge Waerder, met filialen in 
Haarlem en Beverwijk, heeft ervoor gekozen om de jeugdjudo selec-
tie van Ben Rietdijk Sport in het nieuw te steken. Chris Denneboom 
van De Hooge Waerder vond het een fantastisch idee om te kiezen 
voor de aankomende judotoppers van de bekende judoschool uit 
Velserbroek en van nu lopen de judoka’s op alle toernooien er weer 
keurig bij! De resultaten van deze judoka’s (en de oudere topjudo-
ka’s) zijn te volgen via www.topjudobenrietdijksport.nl.

De Hooge Waerder 
sponsort judojeugd

Sherpa’s
verkopen 
kerstbomen
Santpoort-Zuid - De Sherpa’s van 
scoutinggroep St. Radboud ver-
kopen ook dit jaar weer prachtige 
kerstbomen van goede kwaliteit. Dit 
jaar hebben de meiden een deal 
gesloten met tuincentrum Groen-
rijk van Duijn. De prijzen en maten 
varieren, u kunt al een echte picea 
abies kopen vanaf 10 euro. Maar 
wees er snel bij, want de voorraad is 
beperkt. De verkoop start dit week-
end: vrijdag 10 december vanaf 
19.00 uur en zaterdag 11 december 
en zondag 12 december van 10.00 
tot 17.00 uur bij de blokhut van 
scoutinggroep St.Radboud aan de 
Midderduinerweg 74 onder het ge-
not van een glühwein en een kerst-
lekkernij kunt u een boom uitzoe-
ken. Lukt het u deze week niet om 
langs te komen, geen paniek! Vol-
gend weekend zijn de Sherpa’s op 
dezelfde dagen en tijden geopend.

Kerstzingen 
met Baba Jaga
Santpoort-Noord - Zin in kerst-
zingen? Dat kan bij Baba Jaga op 
15 december om 20.00 in de Dorps-
kerk, Burgemeester Enschedélaan 
67. Die avond wordt er kerstreper-
toire ingestudeerd en daarna ge-
zongen, gewoon voor elkaar omdat 
zingen leuk is en de kerst zich leent 
voor vrolijke maar ook sfeervolle lie-
deren. Dus als je altijd al een hebt 
willen zingen met kerst, of weer 
eens een koorrepetitie wilt meema-
ken, of als je nieuwsgierig bent hoe 
het er bij Baba Jaga aan toe gaat, 
grijp dan deze kans en kom zin-
gen! De glühwein staat in de pau-
ze klaar om de kelen te smeren. Zie 
ook www.babajaga.nl. of bel met 
Ria Balm, telefoon 06-22856542.

Stopvelsenhov.nl
vorige week gelanceerd
Velsen - Vorige week is de web-
site www.stopvelsenhov.nl ge-
lanceerd. Tot nu toe hebben zich 
ruim 500 bezoekers gemeld en 
vanuit alle hoeken van Velsen 
hebben zich tot maandag ruim 70 
mensen geregistreerd om steun 
te betuigen. Uit een enquete op 
de site blijkt 90 procent tegen de 
HOV plannen te zijn. De site is 
bedoeld voor inwoners van Vel-
sen die net als diverse belangen-

groepen in geheel Velsen tegen 
de Hoogwaardig Openbaar Ver-
voer-plannen van de provincie 
Noord-Holland en de gemeen-
te Velsen zijn. De site stelt inwo-
ners in staat om gezamenlijk een 
signaal af te geven via berichten 
naar politici (e-mail- en Twitter-
adressen staan op de site). Daar-
naast worden bezoekers opge-
roepen om familie en vrienden 
op de hoogte te stellen.

Terras en Bosbeek 
langer in IJmond MTS
Santpoort-Noord - De IJmond 
MTS aan de Roos- en Beeklaan 
zal nog tot 1 april 2011 gebruikt 
worden als huisvesting van zo-
wel Dorpshuis het Terras als de 
Bosbeekschool. Tot die tijd wor-
den de procedure en de aanleg 
van een andere, tijdelijke loca-
tie voor beide organisaties afge-
rond. Voor de locatie Roos- en 

Beeklaan zijn nieuwbouwplan-
nen. Ten bate van deze nieuw-
bouw zouden de huurovereen-
komsten van voornoemde orga-
nisaties beëindigd worden met 
ingang van 31 december 2010. 
Na overleg zijn de gemeente 
Velsen en de verhuurder overeen 
gekomen de huurovereenkom-
sten te verlengen tot 1 april 2011.

Fietser gewond
Regio - Politieagenten stuiten  
vorige week woensdagmiddag 
rond 13.50 uur op een verkeers-
ongeval met letsel op het Kenau-
park in Haarlem. Een 60-jarige 
Haarlemse fietser kwam in bot-
sing met een 27-jarige Haarlem-
se automobilist. De fietser viel 
met zijn hoofd op de grond. Hij is 
met een hoofdwond voor behan-
deling en controle naar een zie-
kenhuis vervoerd.
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Jong en oud op de Wii
IJmuiden – Leerlingen van het 
voortgezet onderwijs moeten 30 
uur maatschappelijke stage lo-
pen. Dit is vergelijkbaar met vrij-
willigerswerk: leerlingen ma-
ken zo kennis met de samenle-
ving en leveren hier een bijdra-
ge aan. Nicole Sheridan, stage-
makelaar voor Stichting Welzijn 
Velsen, ontwikkelde een aan-
tal projecten. Zo ging vorige 
week het project Wii van start in 
Wijksteunpunt Zeewijk. Jonge-
ren leggen de senioren uit hoe 
de spelcomputer werkt, zij spe-
len samen een spel, maken een 
praatje en drinken een kopje 
thee.
Mevrouw Luus van der Horst 
volgde een week eerder een 
proefles. Zij deed toen aan bow-
ling, dit keer wil ze wel golfen 
proberen. ,,Voor golven moet je 
op het strand zijn’’, zegt iemand 
in het voorbijgaan. Glenn (17), 
leerling van het Vellesan Colle-
ge, helpt haar. Er wordt gespeeld 
met twee consoles, vergelijkbaar 
met een afstandsbediening. Een-
tje blijkt het niet te doen. 
De hulp van beheerder Gerard 
Schol wordt ingeroepen, maar 
die krijgt de console ook niet 
aan de praat. Even later lukt het 
een andere leerling wel. ,,Laten 
we toch maar gaan bowlen, daar 
ben ik wat gehaaider in’’, besluit 
mevrouw van der Horst. Gerard 
Schol blijft even kijken en ziet 
dat de vrouw de console los in de 
hand heeft. ,,Je moet het bandje 
om je pols doen, Luus’’, zegt hij. 
,,Ben je bang dat ik hem anders 
door het raam gooi?’’, is het ant-
woord. De eerste bal gaat in de 
goot, de tweede gaat ook niet 
goed. ,,Die zit in het plafond’’, 
zegt Schol. ,,Dat was ook de be-
doeling’’, aldus mevrouw van der 

Horst. Maar het gaat steeds be-
ter. ,,Ik vind het erg leuk om te 
doen’’, zegt mevrouw van der 
Horst. En met een knikje naar de 
jongeren: ,,Leuk, dat jonge goed 
om je heen.’’
Ondertussen maakt Leon (18) 
kennis met mevrouw An Don-
ze.  ,,Mag ik vragen hoe oud u 
bent?’’, vraagt hij op een gege-
ven moment. ,,Dat mag. Ik ben 
89 jaar’’, zegt mevrouw Donze. 
Leon is oprecht verbaasd: ,,Ik 
had u eerder 70 jaar geschat.’’ 
Dan gaan zij ook bowlen. Met 
de console moet dezelfde be-
weging gemaakt worden alsof 
er een bal de bowlingbaan op-
gegooid moet worden. Tegelij-
kertijd moet de speler een knop-
je ingedrukt houden. Wordt dat 
knopje te vroeg of te laat losge-
laten, dan stopt het spel. 
Mevrouw Donze wordt er een 
beetje zenuwachtig van. ,,We 
gaan net zo lang door, tot u het 
onder de knie hebt’’, zegt Leon. 
Dan gaat het steeds beter, op 
een gegeven moment gooit me-
vrouw Donze zelfs alle kegels 
om. ,,Strike! U maakt me hele-
maal in’’, roept Leon. ,,Het ging 
per ongeluk’’, zegt mevrouw 
Donze beduusd. Een toeschou-
wer zegt: ,,Van ongelukjes moet 
je het leren.’’ Mevrouw Donze 
vond het spelen op de Wii erg 
leuk en besluit dat ze volgende 
week weer komt.
Er wordt elke woensdag en 
donderdag vanaf 15.00 uur op 
de Wii gespeeld in Wijksteun-
punt Zeewijk. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden. Wie mee wil 
doen kan zich aanmelden bij Ge-
rard Schol via telefoonnummer 
0255-520650. Wie eerst eens wil 
komen kijken, is altijd welkom. 
(Carla Zwart)

Kerst Inn in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Donderdag 16 
december is er een Kerst Inn op 
het Stratingsplantsoen, bedoeld 
om samen het jaar 2010 uit te 
luiden. Uiteraard onder het ge-
not van wat eten en drinken, ge-
nietend van diverse leuke activi-
teiten. Er zijn verschillende op-
tredens, onder andere van de 
kinderen van de Triangel, Jordy 
Janssen, het koor Between, Bas 
Hilbers en het Dickens kersten-
semble Emergo uit Castricum. 
Enkele ondernemers zullen de 

bezoekers voorzien van een win-
terse hapje en drankje. Het pro-
gramma begint om 16.00 uur en 
eindigt om 20.00 uur. Deze Kerst 
Inn wordt georganiseerd door de 
Stichting Vrienden van Velsen-
Noord i.s.m. Ontmoetingsschool 
de Triangel. Verder is ondersteu-
ning gegeven door buurtcen-
trum De Mel, kinderboerderij de 
Rietvink en de Baak, de Onder-
nemersvereniging Velsen-Noord, 
een aantal plaatselijke onderne-
mers en vrijwilligers.

IJmuiden - Er werden twee par-
tijen van belang voor het club-
kampioenschap gespeeld:  Kees 
Pippel tegen Wim Winter en 
Stijn Tuijtel tegen Casper Re-
mijer. De laatste, Casper speelt 
nog onderlinge bij IJmuiden, 
maar is weggekocht door Witte 
van Moor een profclub uit Twen-
te en speelt dus niet meer voor 
het eerste van IJmuiden.  De ge-
weldige jeugdopleiding bij DCIJ 
brengt dus niet alleen maar vro-
lijke gezichten met zich mee. Fe-
roz Amirkhan speelt in decem-
ber wereldkampioenschap  ju-
nioren, maar als hij wint is ook 
Feroz natuurlijk verloren voor 
IJmuiden. Zo gaat dat nou een-
maal zolang IJmuiden nog geen 
sponsor heeft gevonden. Kees 
Pippel speelde een spannende 
partij tegen Wim Winter, die be-
sloot een dam te nemen, waar-
bij hij veel te veel schijven ca-
deau moest geven. Omdat het 
pakjesavond was werd  de va-
riant meteen de Sinterklaas-va-
riant genoemd. Winst dus voor 
Kees.  Casper speelde een ge-
weldige partij tegen Stijn en 
won bijzonder stijlvol en positi-
oneel zoals van een profdammer 
verwacht mag worden. Koos de 
Vries plaatste een prachtig offer 
tegen Paul Smit, werkelijk een 
eerste tiental speler waardig. 
Paul kwam er niet meer aan te 
pas. Berrie Bottelier probeerde 
Harry van de Vossen onder de 
voet te lopen. Een typisch IJmui-
dens spelletje, geïntroduceerd 
een jaar of 70 geleden door oud-
kampioen van Nederland Ba-
ris Dukel, maar werd hardhan-
dig afgestraft door de nuchte-
re Harry. Nicole Schouten liep in 
een combinatie tegen haar zus-
ter Jacqueline en kon snel naar 
huis. Pappa Marcel Doornbosch 
won recht toe recht aan van Da-
na van der Wiele en zijn zeer ge-
talenteerde zoon Max won keu-
rig van Jelte Bettema een jeugd-
speler afkomstig uit de oplei-
ding van DCIJ. Rick Hartman en 
Stella van Buuren kregen beide 
kansen, maar toen het vuurwerk 
was opgetrokken bleef er een 
remisestand over.

DCIJ-nieuws

IJmuiden - Zaterdag 11 decem-
ber om 10.30 uur wordt bij Kla-
verjasvereniging Schoppen-Aas 
een mini-marathon klaverjassen 
voor jong en oud georganiseerd. 
Er worden zes rondes gespeeld, 
elk van 16 spelen. Er is een gro-
te verloting met mooie prij-
zen. De marathon wordt gehou-
den in de zaal van de Pieters-
kerk aan de Mercuriusstraat (in-
gang naast de glazen deur). De 
toegang bedraagt 3 euro, loten 
voor de loterij bedragen 0,50 per 
lot. Mensen in een rolstoel kun-
nen hier ook terecht (lift aanwe-
zig). Graag van te voren aanmel-
den via telefoon 0255-511467 of 
0255-518725.

Klaverjas-
marathon

Bijscholing vrijwilligers
Santpoort-Noord - Na het suc-
ces van de beginnerscursus ge-
luidstechniek  kwam al snel de 
vraag of er een vervolgcursus 
zou komen. De Culturele Stich-
ting Velser Gemeenschap (VG) 
heeft wederom contact opge-
nomen met het Service Centrum 
Vrijwilligerswerk en dat mond-
de uit in twee dagcursussen, die 
plaatsvonden op zaterdag 23 ok-
tober en zaterdag 27 november 
in het Soli Muziekcentrum. On-
der leiding van Arnoud van der 

Laan ( bijgestaan door een colle-
ga)  van AE Audioproductions uit 
Muntendam is er door twee keer 
elf personen heel hard gewerkt. 
In deze cursus werd dieper op de 
materie ingegaan en de deelne-
mers kregen de gelegenheid om 
de apparatuur zelf te bedienen. 
Van de opgedane kennis zul-
len de verenigingen veel plezier 
hebben bij hun optredens. Deze 
cursus kon wederom tot stand 
komen door een financiële bij-
drage van de gemeente.

Advent en Kerst met 
Christelijk Mannenkoor
IJmuiden - Zondag 12 decem-
ber staan ook ’s avonds de deu-
ren van de Ichthuskerk uitno-
digend open. Want vanaf 19.00 
uur is iedereen welkom voor de 
sfeervolle zangavond van Ad-
vents- en Kerstliederen. 
De avond begint om 19.30 uur 
en het Christelijk Mannenkoor 
IJmuiden verleent haar mede-
werking. 
Dit koor, onder leiding van diri-
gent Klaas Koelewijn, staat be-
kend om de sfeervolle muziek-
stukken die met vitaliteit en à 
capella gezongen worden. Op de 
wekelijkse oefenavonden wordt 
flink gestudeerd om de toehoor-
ders een mooie avond te bezor-
gen. De begeleiding op orgel is 
in handen van Barend van de 
Kamp. De toegang is vrij, aan het 
eind van de zangavond is er de 

mogelijkheid een financiële bij-
drage te leveren in de schaalcol-
lecte bij de uitgang. De vrijwillige 
donatie maakt het mogelijk om 
deze avonden te kunnen blijven 
organiseren. 

Band Rarely Alive naar 
POPnl Awards 2011
Velsen - De uit Velsen afkom-
stige rockband Rarely Alive ver-
tegenwoordigt Noord Holland 
bij de SENA performers POP-
nl Awards 2011. Dit is een wed-
strijd waar de meest veelbelo-
vende acts uit alle provincies en 
de stad Amsterdam strijden om 
de titel Beste Act van Nederland. 
De band, Rarely Alive, bestaat 
uit Nigel Wubbenhorst, Sander 
Stoop, Nigel Kansen en Tho-
mas Goudswaard en is dus een 
van de dertien kanshebbers bij 
de nationale wedstrijd. Er wordt 
een cd uitgebracht met daar-

op van elke band een song. De-
ze cd wordt verspreid onder al-
le programmeurs van de gro-
te (rock)zalen en ook zal de cd 
worden uitgedeeld op het aan-
komende Noorderslag festival 
in Groningen. In augustus spe-
len alle bands in De Melkweg, 
waar dan de beste act zal wor-
den gekozen. Om heel Noord 
Holland kennis te laten maken 
met hun vertegenwoordigers, zal 
Rarely Alive een kennismakings-
tour verzorgen in diverse zalen in 
Noord Holland. Zie ook www.ra-
relyalive.nl.



9 december 2010 pagina 3500 maand 2008  pagina 0

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

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, telefoon: 023-
5378284.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice op nummer 
088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Velsen-Zuid. 
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Sinterklaas en de Pieten 
die niet wilden luisteren
IJmuiden - Als Sint Nicolaas in 
Nederland is, dan komt hij el-
ke vrijdag even naar de redac-
tie van De Jutter aan de Zeeweg, 
om daar onder het genot van 
een kopje koffie de laatste edi-
tie door te nemen. 
,,Een heerlijk blad, ik spel het al-
tijd van voor naar achter’’, al-
dus de Sint. Afgelopen vrijdag 
was hij extra vroeg, omdat hij la-
ter op die ochtend samen met 
zijn Zwarte Pieten een bezoek 
zou brengen aan basisschool De 
Vuurtoren Oost.
 Terwijl Sinterklaas het laatste 
plaatselijke nieuws van zijn fa-
voriete weekblad tot zich nam, 
werden de Pieten baldadig. Ze 
stonden boven op de bureaus 
te dansen en te springen, er 
was een Piet boven op de kast 
geklommen en een ander pro-
beerde in de papierbak te klim-
men. Wat de Sint ook probeer-
de, hij kreeg zijn Pieterbazen niet 
tot bedaren, ze wilden niet naar 
hem luisteren. De goede man 
wist zich geen raad. 
Toen de kinderen van De Vuur-
toren dit hoorden, besloten zij 
Sinterklaas te gaan helpen en 
hem en zijn Pieten op te gaan 
halen. De redactie stroomde vol 
met leerlingen met mooie zelf-

gemaakte mijters en pietenmut-
sen op, die sinterklaasliedjes 
zongen. Toen de Zwarte Pieten 
al die lieve kinderen zagen, wil-
den ze toch wel graag mee naar 
school. Het volgende probleem 
diende zich aan: hoe kwam Sin-
terklaas daar? Zijn paard was 
aan het uitrusten en lopen ging 
niet, dat was te gevaarlijk van-
wege de gladheid. De IJmuider 
Reddingsbrigade bood uitkomst. 
Zij kwamen voorrijden met een 
auto en daarachter een boot op 
een trailer. Sint mocht plaatsne-
men in de auto, de Pieten moch-
ten in de boot. Die werden weer 
even baldadig en stonden te joe-
len en te springen. Toen de auto 
zich in beweging zette, riep Sin-
terklaas: ,,Pieten, houden jullie je 
goed vast?’’ 
Uitgelaten riepen zij terug: 
,,Recht zo die gaat, Sint!’’ Het 
was een vrolijke en bonte stoet, 
die vanaf de Zeeweg naar de 
Heerenduinweg ging. Sinter-
klaas in de auto voorop, daar-
achter de boot met de Pieten 
en weer daarachter een lange 
rij kinderen met ouders en leer-
krachten. Aangekomen bij De 
Vuurtoren barstte het feest los 
en was er voor elk kind wat lek-
kers en een mooi cadeau.

Thema Alzheimer Café 
dementie en geldzaken
Castricum - Op dinsdag 14 de-
cember is er een Alzheimer Ca-
fé in Castricum. Het onderwerp is 
dit keer dementie en geldzaken. 
Wanneer men lijdt aan een vorm 
van dementie, wordt het zelfstan-
dig omgaan met geld en het
regelen van bankzaken steeds 
lastiger. Het is fijn wanneer deze 
handelingen overgenomen kun-
nen worden door een naaste die 
men kan vertrouwen. Niet zelden 
besluit men om over te gaan tot 
het aanstellen van een bewind-
voerder. Het is goed om zich van 
te voren te laten informeren over 

wat een bewindvoerder in een 
dergelijke situatie kan betekenen 
en wat de gevolgen zijn van een 
dergelijk besluit. Dit keer is me-
vrouw Mr. M. Weimar - Helsloot, 
hoofd bewindsbureau van de 
Rechtbank Haarlem, bereid ge-
vonden om de aanwezigen over 
alle ins en outs te informeren. De 
bijeenkomst vindt plaats in Sans 
Souci,.Sans Souci 113 Castricum. 
Aanvang 19.30 uur tot 21.00 uur. 
Iedereen is welkom, toegang én 
het eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelden is niet nodig. Meer 
weten? Bel 06-33631872.
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Eerste exemplaar 
Helmgras en stuifduin
Velsen - Met als passend de-
cor, de grote zaal van het Zee- 
en Havenmuseum heeft wethou-
der Robert te Beest afgelopen 
maandag het eerste exemplaar 
van het boek ‘Helmgras en stuif-
duin’ in ontvangst genomen. 
Het door oud-IJmuidenaar Aad 
Vrijhof geschreven boek, dat is 
voorzien van een voorwoord van 
deze wethouder, geeft de sfeer 
en cultuur weer die IJmuiden tij-
dens de zestiger jaren rijk was, 
gezien vanuit het gezichtspunt 
van een opgroeiende puberende 
IJmuidenaar. Het geeft een kijk-
je in zijn ontwikkeling van puber 
naar volwassene en al wat daar-
bij hoort. Een tijdsbeeld dat zich 
afspeelt in een voor velen be-
kende omgeving. Denk daar-
bij aan de bouw van Duin- en 

Zeewijk en aan de verschillen-
de beeldbepalende gebouwen, 
maar ook onderwerpen als ont-
spanning, sport, educatie en het 
werkzame leven krijgen ruim de 
aandacht. Terugkerend naar een 
roerige tijd uit onze samenle-
ving waarin kleding, haardracht 
en muziek totaal andere vormen 
aannamen, wordt u meegevoerd 
langs een weg van herkenning. 
Het boek is binnenkort verkrijg-
baar voor 12,95 euro bij Boek-
handel Erasmus of te bestellen 
via het emailadres aadvrijhof@
home.nl.
Eerder schreef de naar Drenthe 
verhuisde IJmuidenaar het suc-
cesvolle boek ‘Weckpot en eier-
kolen’ waar de lezer geduren-
de de vijftiger jaren door de tijd 
wordt meegevoerd.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag ging 
het klootschieten van sportver-
eniging Full Speed niet door van-
wege slechte weersomstandig-
heden. Er waren wel acht leden 
op komen dagen maar de voor-
uitzichten waren
zo dat er niet normaal gegooid 
kon worden. Door het dikke bla-
derdek en sneeuw erbovenop 
zou betekenen dat de ballen niet 
te volgen zouden zijn. Zaterdag 

11 december is het Kerstvlees-
toernooi met een speciale route 
van 4.5 km.
Woensdag wordt bekeken hoe 
het parcours en de weersver-
wachting zijn. Bij slechte om-
standigheden verschuift men de 
datum naar betere tijden. Voor 
informatie: Harm Jongman, te-
lefoon 0255–514780 of Dirk Sie-
raad, 0255–515602. Zie ook 
www.svfullspeed.nl.

Sinterklaas bedankt 
Velsen-Noord
Velsen-Noord - Buurtcentrum 
De Mel ontving een e-mailbe-
richtje van Sinterklaas vanuit 
Spanje, waarin Sinterklaas vroeg 
of men alle kinderen van Velsen-
Noord namens hem wilden be-
danken voor de superleuke ont-
vangst die zij Sinterklaas in Vel-
sen-Noord hebben bezorgd. 
Ook vroeg de Sint of ook al-
le vrijwilligers, de Corus Stoom-

club, IJmuider Harmonie en de 
Ondernemers Vereniging, Stich-
ting Vrienden van Velsen-Noord, 
buurtcentrum De Mel en de ove-
rige sponsors namens hem wil-
den bedanken dat ze ook dit jaar 
zijn intocht tot zo’n succes heb-
ben gemaakt. Tot slot liet de Sint 
weten dat hij ook volgend jaar 
zeker weer een bezoek aan Vel-
sen-Noord zal gaan brengen.

Danspaar Ter Horst 
nog één punt nodig
IJmuiden - Nog maar één punt 
heeft het danspaar Ton Jonkman 
en Wilma Overeem van danscen-
trum Ter Horst nodig om te pro-
moveren naar de senioren 1B. 
Afgelopen zondag behaalden zij 
weer twee punten. Ton en Wilma 
moesten hiervoor wel naar Sit-
tard om daar mee te doen aan 
een regionale NADB wedstrijd in 

de categorie Senioren C 1 klas-
se. Maar het loonde dus. Zij wer-
den Kampioen en behaalden 
hierdoor de fel begeerde twee 
promotiepunten.
Op de eerstvolgende wedstrijd 
zouden zij dus kunnen promo-
veren. Een goed resultaat en 
een mooi vooruitzicht voor dit 
danspaar.

Velsen - Velsense minima met 
een inkomen tot 130 procent van 
de geldende bijstandsnorm kun-
nen via de gemeente Velsen een 
korting krijgen op hun zorgver-
zekering, deze korting bedraagt 
5 procent op de premie voor de 
basiszorgverzekering en 10 pro-
cent op de afgesloten aanvullen-
de verzekeringen. Mocht u niet 
zeker weten of deze korting op 
u van toepassing is, neem dan 
contact op met de Formulieren-
brigade Velsen. De consulenten 
van de Formulierenbrigade Vel-
sen bekijken samen met u of u in 
aanmerking komt voor deze kor-
ting en zullen vervolgens u hel-
pen deze aan te vragen. De For-
mulierenbrigade Velsen is ge-
vestigd in Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg, gebouw 
De Delta, Rijnstraat 2. Op werk-
dagen zijn zij bereikbaar tussen 
09.00-17.00 uur op telefoonnum-
mer 0255-533885 en via formu-
lierenbrigadevelsen@madi-mk.
nl.

Mogelijk
korting zorg-
verzekering

IJmuiden - Op 17, 18 en 19 de-
cember houdt IJmondenomstre-
ken zijn jaarlijkse, kippen- en 
duivenshow in het club gebouw 
Corbos, achter het zwembad De 
Heerenduinen. De keurmeesters 
zullen weer uit maken welke de 
mooiste zijn. Op vrijdag om 20.00 
tot 22.00 uur is de opening voor 
leden en genodigden. Op za-
terdag en zondag van 12.00 tot 
16.00 uur is de show geopend 
voor plubliek. De toegang is gra-
tis, er is voldoend parkeerplaats.

Kippen- en 
duivenshow

Velsen-Zuid - Bij sportvereni-
ging Full Speed aan de Tolsdui-
nerlaan 8a is op zaterdagavond 
11 december een gezellige kien-
avond. De avond gaat van start 
om 20.15 uur. Kienen is een ge-
zelligheidsspel voor alle leeftij-
den. Er zijn leuke prijzen te win-
nen, waarvan een aantal zeker 
zullen bijdragen aan de komen-
de kerstsfeer. Het clubgebouw 
zal dan eveneens in kerstsfeer 
gehuld zijn, zodat het nog gezel-
liger wordt. Kienblaadjes kosten 
2,50 euro. Tevens is er een lote-
rij op deze avond. Informatie via 
Sonja Verdoes, 0255–523592.

Kienen bij
Full Speed

IJmuiden - Zaterdag 11 decem-
ber organiseert Café Kamper-
duin aan de Bik en Arnoldkade 
12 een gezellige bingomiddag. 
De middag start om 15.00 uur.

Bingomiddag

Voices maakt zich
op voor de Kerst
Velsen - Terwijl de meesten 
van ons nog volop met Sin-
terklaas bezig zijn, is zang-
groep Voices al weer volop in 
de kerstsfeer. Het hele ker-
strepertoire wordt weer eens 
onder de loep genomen. Te-
vens wordt er een nieuw num-
mer ingestudeerd, het prachti-
ge nummer ‘Do you hear what 
I hear’.
Dit jaar heeft Voices vier kerst-
optredens. Drie maal zijn zij te 
vinden in Kerstland Mirakels 
bij de Brederode ruïne in Sant-
poort Zuid en wel op 11, 17 en 
18 december. Op 19 december 
zingen zij ook nog in Winkel-
centrum Schalkwijk. Zie ook 
www.zanggroepvoices.nl of 
www.mirakels.eu.
Na de Kerstdagen volgt na-
tuurlijk Oud en Nieuw. Heeft 
u al goede voornemens? Heeft 
u altijd al willen zingen in een 
koor? Kom dan zingen bij 
zanggroep Voices. Zanggroep 
Voices is een popkoor dat be-

staat uit 55 leden, onderver-
deeld in sopranen, alten, te-
noren en bassen. Onder lei-
ding van een professionele di-
rigent en begeleid door pianist 
en/of combo is al menig optre-
den gegeven.
Het repertoire is zeer breed te 
noemen en wordt constant uit-
gebreid met nieuwe populaire 
songs.
Het merendeel van de num-
mers is Engelstalig, maar ook 
Nederlands, Spaans, Portu-
gees, Italiaans en Frans be-
hoort tot het repertoire. Het 
koor kan nog wel wat actieve 
leden gebruiken. Vooral bas-
sen en tenoren zijn welkom! 
Op 7 januari begint Voices ge-
lijk met een open repetitie. 
Zo’n repetitie stelt u in de gele-
genheid eens te komen kijken, 
sfeer te proeven en misschien 
ook al een beetje mee te zin-
gen!! De repetitie is van 20.00 
tot 22.15 uur in de Laurentius 
kerk aan het Fidelishof 30. 

Creatief met boeken
IJmuiden - Zijn afgeschreven 
boeken ook echt afgeschreven? 
Zo’n 660 leerlingen van het Vel-
lesan College gingen er mee 
aan de gang en lieten zien, dat 
er nog veel van te maken is. Met 
veel creativiteit en vindingrijk-
heid ontstonden de afgelopen 
weken de mooiste kunstwerken. 
Deze zijn te zien tijdens de ten-
toonstelling Boek Your World in 
de centrale bibliotheek, die vori-
ge week woensdag officieel ge-
opend werd. 
Voor de meeste kunstwerken 
werd vooraf een ontwerp ge-
maakt, sommige ontstonden 
spontaan. Zoals de torens van 
bladzijden, die Lisalotte met een 
aantal klasgenoten maakte. Ze 
waren aan het vouwen, de blaad-
jes vielen op elkaar en zo ont-
stond het idee. Maar liefst 45 
boeken zijn er in verwerkt, ze 
werkten er in totaal acht uur aan. 
,,Het was leuk om te doen, maar 
na zeven uur vouwen ging het wel 
vervelen’’, aldus Rodney. Er wa-
ren abstracte kunstwerken maar 
ook lampen van papier, een boot, 
een verjaardagstaart en een vlin-
der. Mike maakte van een boek 
een accordeon, Sjaak maakte er 
een grafkist van en Koen een ge-
vangenis. Madelon en Kayleigh 
maakten een prachtige jurk van 
kranten. Wytske is gek op dan-

sen en maakte een tutu van 
boekbladzijden. Ze vouwde ze tot 
waaiers en die niette ze aan el-
kaar, er ontstonden zo vier lagen 
van tientallen waaiers. Woensdag 
liep ze als levend kunstwerk in de 
bibliotheek. ,,Ze zijn helemaal los 
gegaan’’, zegt Pauline Dekkers. 
,,Ik ben docent tekenen en toen ik 
de leerlingen zag knippen, plak-
ken en vouwen, dacht ik eerst: dit 
is niet echt mijn ding. Maar toen 
ik het enthousiasme zag waar-
mee ze bezig waren, dacht ik: toe 
maar, doe het gewoon.’’ Ze be-
sluit lachend: ,,We hebben de hal-
ve Action leeg gekocht aan lijm, 
spuitbussen en glitters.’’ De offi-
ciële opening werd verricht door 
twee jonge kunstenaars, die zich 
voor deze gelegenheid Mictor en 
Molf noemden. ,,We vinden dit 
heel goed. Wij zijn erg voor her-
gebruik, vinden het mooi dat din-
gen een nieuwe vorm krijgen’’, al-
dus het duo. Zij maken tevens 
deel uit van de jury en ze zagen zo 
veel mooie kunstwerken, dat ze 
nu al wisten dat hen een moeilijke 
taak wacht. Ook de leerlingen en 
hun ouders kozen via een stem-
biljet voor hun favoriet. Die stem-
biljetten liggen deze week nog in 
de centrale bibliotheek. Zaterdag 
wordt tijdens het lezersfeest het 
winnende kunstwerk bekend ge-
maakt. (Carla Zwart)
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Sponsorbijeenkomst 
van IJVV Stormvogels
IJmuiden - De Cruiselounge 
van de Felison Terminal aan 
het Sluisplein was vrijdagavond 
goed gevuld met sponsoren en 
relaties die aan de uitnodiging 
voor deze bijeenkomst gehoor 
hadden gegeven.
Terwijl de talloze toehoorders 
naar enkele sprekers luisterden 
kwam uit de aangrenzende zaal 
een heerlijke geur van het buf-
fet, bestaande uit diverse win-
terse stampotten en erwtensoep, 
de zaal binnengedreven en daar 
het rond etenstijd was moesten 
de gasten zich toch nog even 
inhouden. Nico Stoker, voorzit-
ter van IJVV Stormvogels, ver-
woordde zijn gevoelens als volgt: 
,,Voor u staat een trotse voorzit-
ter van een oer IJmuidense ver-
eniging die officieel is opge-
richt op 2 juni 1912 en die dus 
op 2 juni 2012 het honderd ja-
rig bestaan kan gaan vieren. Wij 
zijn dé IJmuidense vereniging 
die plezier en prestatie hoog in 
het vaandel hebben staan en 
wat prestaties betreft, al decen-
nia lang speelt ons eerste elftal 
het hoogste amateurniveau in de 
IJmond’’. Ook sprak hij zijn grote 
dank uit voor het vele werk dat 
door de vrijwilligers en mede-

werkers de afgelopen jaren voor 
de club is gedaan. Tenslotte be-
dankte hij natuurlijk de aanwe-
zige sponsoren die het met hun 
ondersteuning mogelijk hebben 
gemaakt om de vrijwilligers de 
mogelijkheden te geven die din-
gen te doen die goed en nodig 
zijn voor het functioneren van de 
vereniging. Steffan Kunst, voor-
zitter van de jubileumcommis-
sie, ging daarna verder in op 
de jubileumactiviteiten die zul-
len worden georganiseerd van-
af juni 2012. Tevens kondigde 
hij een aantal nieuwe mogelijk-
heden voor sponsoring aan zo-
als een diamanten, gouden, zil-
veren en bronzen sponsorover-
eenkomst, al naar gelang de fi-
nanciële draagkracht. Tenslotte 
onthulde hij het nieuwe logo met 
daarop onder meer de aandui-
ding ‘100 jaar Stormvogels’, zo-
als op bijgaande foto is te zien, 
geflankeerd door Nico Stoker en 
Steffan Kunst. 
Daarna was het de hoogste tijd 
voor de aanwezigen om te gaan 
genieten van de warme stam-
potten. Op www.stormvogels.nl 
is veel meer informatie over de 
vereniging te vinden. (Joop Wa-
ijenberg)

Stormvogels voor derde 
keer beste Nissan-dealer
IJmuiden - Kampioen worden is 
al moeilijk genoeg, maar kampi-
oen blijven is nog veel moeilijker. 
Toch is het autobedrijf Stormvo-
gels aan de IJmuiderstraatweg in 
IJmuiden gelukt. En zelfs meerde-
re keren.
Na 2005 én vorig jaar mogen ei-
genaar-directeur Egbert Wilmink 
en zijn negentien personeelsle-
den zich voor de derde keer de 
beste Nissan-dealer van Neder-
land noemen. Het geeft de toch al 
bijzondere showdagen van 16, 17 
en 18 december een extra fees-
telijk tintje.
De 2010 Global Nissan Sales & 
Service Way Award, zoals de prijs 
officieel heet, wordt jaarlijks in 41 
landen uitgereikt. In Nederland 
dingen er 156 dealers mee. ,,Die 
Award krijg je echt niet zomaar’’, 
legt Egbert Wilmink uit. ,,Het be-
drijf moet ten eerste aan een aan-
tal voorwaarden voldoen. De zo-
genaamde Corporate Identity 
moet in orde zijn. Dat gaat van de 
inrichting van de showroom tot 
de kwaliteit van de werkplaats. 
We moeten onze verkoopdoel-
stellingen halen, de monteurs 
moeten allemaal APK keurmees-
ters zijn en er wordt verwacht dat 
we jaarlijks tenminste 60 procent 
van alle Nissans keuren die in ons 
verzorgingsgebied rondrijden.’’
Dat zijn nog maar de voorwaar-
den. ,,Vervolgens geeft een klan-
tonderzoek de doorslag”, weet 
Wilmink. ,,Mensen die bij ons een 
auto kopen of laten repareren, 
worden het hele jaar door steek-
proefsgewijs gebeld. Men stelt 
gerichte vragen over zowel on-
ze ‘sales’ als ‘aftersales’. Ik ben er 
trots op dat de klanten blijkbaar 
zo tevreden over ons zijn. Daar 

werken we hier allemaal aan, ie-
dereen die bij Stormvogels is zich 
daar bewust van. We luisteren 
goed naar de wensen van onze 
klanten en dat wordt duidelijk ge-
waardeerd.’’
De titel ‘beste Nissan-dealer van 
Nederland’ wil autobedrijf Storm-
vogels vieren van donderdag 16 
december tot en met zaterdag 
18 december met een bijzon-
der evenement. Naast de mooi-
ste Nissans, waaronder de nieu-
we modellen JUKE en MICRA, 
zijn dan in de showroom hout-
kunstwerken van Vladimir Bakun 
te bewonderen. En op zaterdag 
18 december is schrijfster Con-
ny Braam aanwezig voor het sig-
neren van haar boeken. Wie een 
nieuwe Nissan, Suzuki of een oc-
casion koopt, krijgt zo’n gesig-
neerd boek cadeau. 
Daarnaast zijn er meer extra’s, 
zoals een kledingbon van 250 
euro bij aankoop van een JUKE 
en zeer aantrekkelijke financie-
ringsvoorwaarden bij de aan-
koop van een nieuwe of gebruik-
te auto. ,,Dit is onderdeel van on-
ze campagne, die we ‘Shop je ei-
gen voordeel’ noemen en uit heel 
veel aanbiedingen bestaat’’, ver-
telt Wilmink enthousiast. ,,Maar 
je hoeft niet kopen, hoor. Bezoe-
kers van de showdagen krijgen 
van ons tips om zo groen moge-
lijk te rijden. En zolang de voor-
raad strekt liggen er voor ieder-
een kalenders en heerlijke flesjes 
wijn klaar.”
Openingstijden showdagen: don-
derdag 16 december van 10.00 
tot 20.00 uur, vrijdag 17 decem-
ber van 10.00 tot 18.00 uur en za-
terdag 18 december van 10.00 tot 
17.00 uur.

Driehuis - Op 19 december 
houdt VV Waterloo weer een 
heerlijjke wildmiddag met na-
tuurlijk vele prijzen. De aanvang 
is ‘s middags om vier uur. Ieder-
een is welkom vanaf 15.40 uur in 
de Waterlookantine aan de Wa-
terloolaan te Driehuis. Tussen-
door en na afloop kan er ge-
danst worden onder de muzikale 
leiding van Ries van Egmond. Tot 
ziens bij Waterloo.

VV Waterloo 
Nieuws

Kerstconcert in 
Laurentiuskerk
IJmuiden – Op 19 december om 
14.00 uur is in de Laurentiuskerk 
een kerstconcert van Velser Se-
niorenkoor Vitaal. Onder leiding 
van dirigent Thom ten Harkel 
wordt het kerstconcert van 2008 
nog eens dunnetjes overgedaan. 
Deze keer is er aanvulling met 
oude klasiekers als Transeamus 
en Noël.  Solisten zijn de koor-
leden: Gerry, Hennie, Vera, Dic-
ky en Ellie. Met medewerking 
van pianiste Jacqueline van Ra-
tingen en fluitiste Monique van 
der Heijde belooft het weer een 
mooie concertmiddag te wor-
den. Ton van Amstel verzorgt 
de presentatie. Locatie: Fidelis-
hof, IJmuiden. Zaal open 13.30 
uur. De toegang is gratis, maar 
men wordt om een kleine bijdra-
ge gevraagd.

Velsen-Zuid - Zaterdag 18 de-
cember vindt de jaarlijkse gro-
te wildavond plaats bij de IJmui-
der Harmonie. Ook dit jaar zijn 
er vele mooie prijzen te winnen 
in de kienrondes. Natuurlijk zal 
de grote loterij ook dit jaar niet 
ontbreken, die met zijn overvol-
le prijzentafel altijd vele gelukkig 
prijswinnaars oplevert. Het ver-
enigingsgebouw is helemaal ge-
huld is kerstsfeer. Een kersten-
semble zal de avond muzikaal 
aanvullen met mooie en beken-
de kerstmuziek. Al met al de juis-
te ingrediënten voor een gezel-
lige wildavond. Aanvang 19.30 
uur. U vindt het gebouw van de 
IJmuider Harmonie aan de Tols-
duinerlaan 12 in Velsen-Zuid. Er 
is voldoende parkeergelegen-
heid en het gebouw is rolstoel 
vriendelijk.

Wildavond
bij IJmuider 
Harmonie

Zaterdag tal van activiteiten
Groot Lezersfeest in 
Centrale Bibliotheek
IJmuiden – De Centrale Bibli-
otheek Velsen bestaat 100 jaar. 
Dit eeuwfeest werd het hele jaar 
door gevierd met allerlei fees-
telijke activiteiten. Aanstaan-
de zaterdag wordt het kroon-
jaar afgesloten met een Groot 
Lezersfeest,waar iedereen wel-
kom is.
Om 11.00 uur opent directeur 
Annemieke Schoen de dag sa-
men met stadsdichter Jantje 
Bosch. Dit zal muzikaal opge-
luisterd worden door zangkoor 
Sparkle. Hierna is er voor de 
eerste honderd bezoekers gra-
tis koffie en taart in het leesca-
fé. Vanaf 11.30 uur beginnen er 
allerlei leuke activiteiten. De he-
le dag door kunnen er ballon-
nen gemaakt worden, bezoekers 
kunnen de handtas laten lezen 
en een karikatuur van zichzelf la-
ten tekenen. Er loopt een dicht-
machine rond, een wandelen-

de theateract en er is een boe-
kenbios. Om 11.30 uur geeft Jet 
Boeke, bekend van Dikkie Dik, 
een lezing. Van 11.30 tot 12.30 
uur is er een workshop sieraden 
maken voor kinderen. Van 13.00 
tot 14.00 uur is er een workshop 
kunst met papier en op datzelf-
de tijdstip kunnen kinderen het 
boekbinden leren. Schrijver Ro-
bert Vuijsje geeft vanaf 13.30 
uur een lezing en is er een op-
treden van Fabiana Damers. Van 
14.15 tot 15.45 uur kunnen kin-
deren met hun ouders lampjes 
maken. En wie tussendoor een 
frisse neus wil halen, maakt een 
ritje met de bibliothuktuk. Om 
16.00 uur worden de prijswin-
naars van Boek Your World be-
kend gemaakt en om 16.30 uur 
wordt het feest afgesloten met 
de plaatsing van de tijdscapsule, 
die weer opengemaakt wordt als 
de bibliotheek 200 jaar bestaat.

OIG/IHD bij Max
IJmuiden - Door de OIG/IHD 
medewerkers Marijke Brans-
Bom, Aad Kiekebos en Ton Spie-
ring is vorige week maandag een 
een dame vervoerd met een OIG/
IHD busje van Naarden naar de 
boot van de Zonnebloem in Arn-
hem. Deze dame is zaterdag 
weer opgehaald, waarbij was ge-
meld aan de medewerkers dat er 
een uur vertraging zou ontstaan 
vanwege filmopnames. In eerste 
instantie dacht men dat de film 
een promotiefilm zou zijn voor de 
Zonnebloem.
Bij nader inzien bleek het  echter 
om een uitzending van Omroep 
Max te gaan vanwege het op-
sporen van een jeugdvriend via 
het programma Tijd voor Max. 
De dame deed een oproep aan 
boord van de boot van de Zon-
nebloem en zij hoopte dat de be-

trokken jeugdvriend op die op-
roep zou reageren. Maar wat 
bleek, de jeugdvriend stond 
reeds bij het afmeren onder aan 
de loopplank met een bos bloe-
men te wachten.
Volgens zeggen heeft de film-
ploeg duidelijke opnamen ge-
maakt van dit vervoer en uiter-
aard van de ontmoeting van de 
dame met haar jeugdvriend. 
Dankzij de mogelijkheid van het 
liggend vervoer in de busjes kon 
deze unieke ontmoeting gere-
aliseerd worden. De aankomst 
van de dame met de boot van 
de Zonnebloem en de ontmoe-
ting met haar jeugdvriend zijn 
gefilmd en omroep Max heeft 
gemeld dat de uitzendingen op 
woensdag 8 december 2010 en 
op 5 januari 2011 te zien zullen 
zijn, om 17.35 uur.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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De gemeente Velsen voert de Wet 
Waardering Onroerende Zaken goed 
uit, vindt de Waarderingskamer van 
het ministerie van Financiën. Dat is 
een hele verbetering ten opzichte 
van vijf jaar geleden. 

De afdeling Belastingen en Invordering 
van de gemeente Velsen heeft in okto-
ber 2010 een goede beoordeling gekre-
gen voor de manier waarop zij de Wet 
Waardering Onroerende Zaken uitvoert, 
de WOZ. ‘Goed functionerend’ was het 
oordeel van de Waarderingskamer van 
het ministerie van Financiën. Dat is een 
verbetering ten opzichte van eerdere be-
oordelingen; Velsen had tot nu toe nooit 
hoger gescoord dan ‘naar behoren’. 

Vanaf 2005 heeft Velsen stap voor stap 
alle WOZ-werkzaamheden naar zich 
toegetrokken die vroeger werden uitbe-
steed. Dat houdt onder anderen in dat 
de gemeente nu zelf de WOZ-admini-
stratie bijhoudt, alle veranderingen van 
woningen en andere gebouwen in de 
gemeente volgt en de waarde daarvan 
op de goede manier berekent.

Daarmee is Velsen in vijf jaar opgeklom-
men van het laagste beoordelingsniveau 
naar het een na hoogste. Als de ge-
meente een aantal jaren achtereen de-
ze goede beoordeling vasthoudt, volgt 
de allerhoogste kwalificatie. Die werd dit 
jaar aan slechts 16 van de 430 gemeen-
ten in Nederland gegeven.

Samenwerken op verschillende niveaus

Na de zomer is het college van Velsen 
begonnen met het leggen van contac-
ten met belangrijke gemeenten die 
net als Velsen binding hebben met 
het Noordzeekanaal. Zo zijn er in kor-
te tijd niet alleen ontmoetingen ge-
weest met de colleges van de IJmond 
gemeenten Beverwijk en Haarlem-
merliede/Spaarnwoude maar ook 
met Amsterdam en Zaanstad.

Het is voor het eerst dat het college van 
Velsen op deze schaal over de gemeen-
tegrenzen heen kijkt. Dit heeft te maken 
met het feit dat deze gemeenten net als 
Velsen voor een belangrijk deel afhanke-
lijk zijn van dat Noordzeekanaal voor het 
bereiken van hun havens en de daarbij 
behorende bedrijvigheid. De vorming van 
de Metropool Regio Amsterdam, de inde-
ling van de veiligheidsregio’s en andere 
samenwerkingsverbanden maken duide-
lijk dat het sluiten van strategische allian-
ties en goede onderlinge afspraken nodig 
zijn om in het huidige tijdsgewricht elkaar 
te helpen en te versterken.

Velsen is bezig met maken van een vi-
sie voor de middellange termijn: ‘De vi-
sie op Velsen 2025’. Eén van de strategi-
sche vragen waarop de nieuwe visie ant-
woord moet geven,  is bijvoorbeeld: welke 
bestuurlijke allianties gaat Velsen aan in 
de IJmond, Kennemerland en in de regio 
Amsterdam en met welke intensiteit (vari-
erend van samenwerking op enkele dos-
siers tot fusie)?

Uiteraard is het niet alleen het college dat 
in dit geval besluiten neemt. In het hele vi-
sietraject heeft de gemeenteraad een be-
slissende stem. Daarnaast wordt er alles 
aan gedaan om onze inwoners en maat-
schappelijke organisaties en niet te ver-

geten het bedrijfsleven te laten meeden-
ken over hoe onze gemeente er over 15 
jaar uit moet zien. We hebben hele pret-
tige gesprekken gevoerd met onze col-
lega’s en er zijn geen onderwerpen ge-
schuwd. Tweede Zeesluis, milieukwes-
ties, economie, bereikbaarheid (vervoer) 
en samenwerking op het gebied van toe-
risme en recreatie. Veel zaken zijn de re-
vue gepasseerd. Het is goed daarbij ken-
nis te nemen van elkaars standpunten al-
dus een tevreden burgemeester Weer-
wind. 

Er is met de verschillende colleges afge-
sproken elkaar vaker te ontmoeten en on-
ze ideeën met elkaar te delen. Waar dat 
toe moet leiden? Dat zal de toekomst le-
ren. We moeten elkaar eerst weten te vin-
den zoals nu al bij verschillende projecten 
gebeurt. Bijvoorbeeld de vorming van het 
Centrum Jeugd en Gezin, waarbij we sa-
menwerken met Uitgeest, Heemskerk en 
Beverwijk. 

Een samenwerkingsverband dat even-
eens gaat starten met de gemeente Uit-
geest betreft een project op het gebied 
van automatisering en GEO-informatie. 
De gemeente Velsen gaat daarbij voor de 
gemeente Uitgeest back-office activitei-
ten verrichten. Nog een voorbeeld is het 
onderzoek naar de mogelijkheden voor 
een Regionale Uitvoerings Dienst (RUD). 
Daarin kijkt de gemeente samen met de 
provincie Noord-Holland en de gemeen-
ten Haarlemmermeer, Amsterdam en 
Zaanstad naar de mogelijkheid tot sa-
menwerking. Zij richten zich daarbij op de 
uitvoering van de meer complexe milieu-
wetgeving, bodemproblematiek en bouw- 
en woningtoezicht.

Kortom we leven in Velsen niet op een ei-
land, maar in een levendige regio!

College zoekt partners Noordzeekanaal op

Gemeente Velsen
voert Wet WOZ goed uit

Burgemeester Faber van Zaanstad en burgemeester Weerwind van Velsen  
(foto: Reinder Weidijk)
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Openingstijden stadhuis
Rond Kerst en Oud & Nieuw is het stadhuis van Velsen op een paar middagen 
iets eerder dicht. Verder zijn de openingstijden praktisch ongewijzigd.

Dinsdag 14 december gesloten vanaf 15.00 uur
Vrijdag 24 december  gesloten vanaf 16.00 uur 
Zaterdag 25 december gesloten (hele dag)
Zondag 26 december gesloten (hele dag)
Vrijdag 31 december gesloten vanaf 12.00 uur 

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

Vrijwilligers in het zonnetje
De wijkploeg Zee- en Duinwijk zette  
woensdag 1 december 24 vrijwilligers 
in het zonnetje. Zij zetten zich in voor 
hun woon- en leefomgving. 

De vrijwilligers maken deel uit van een 
groep van ongeveer veertig bewoners 
die zich heel actief inzetten om hun wijk 
schoon en netjes te houden. Dat doen ze 
op eigen initiatief. Ze ondersteunen hier-
mee de wijkploeg Zee- en Duinwijk van de 
gemeente Velsen en tonen zich betrokken 
bij hun woon- en leefomgeving.

De wijkploeg vond het tijd om deze men-
sen waardering te tonen. Het hoofd Wijk-
beheer roemde de inzet van de vrijwilligers 
en sprak zijn grote waardering uit voor het 
werk dat zij doen. Hij benadrukte dat dit 
precies het soort burgerschap is dat het 
bestuur van Velsen voor ogen staat.

Na de toespraak was er gelegenheid om 
elkaar beter te leren kennen. De medewer-
kers van de wijkploeg beantwoordden vra-
gen en kregen op hun beurt nuttige tips 
van de bewoners. (foto: gemeente Velsen)

Vlag en waterlabel voor KIMO
Op 3 december 2010 heeft de heer 
Wim Westerman, wethouder in Velsen 
en voorzitter van KIMO Nederland en 
België het  Europese Waterlabel voor 
KIMO in ontvangst genomen en de 
blauwe Europese Waterlabel vlag ge-
hesen. 

KIMO Nederland en België ontvangt dit 
label voor het werk dat zij uitvoert voor 

het behoud van een schone Noordzee 
en kustwateren en een duurzaam beheer 
aan de Nederlandse en Belgische kust.  In 
het bijzonder ontvangt KIMO Nederland 
en België dit label voor het Fishing for Lit-
ter project in Nederland.

Het Europese waterlabel is een initiatief 
van WWNF en Waddenland te Lauwers-
oog. (foto: Bert Veerman)

Juist! IJmond: prachtig boek
Woensdag 1 december 2010 is het 
boek Juist! IJmond overhandigd aan 
drie (loco) burgemeesters van de 
vier IJmond gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

De fraaie uitgave bevat schitterende fo-
to’s en aantrekkelijke artikelen over be-
drijven en organisaties in de IJmond, aan-

gevuld met inspirerende interviews met 
bekende mensen uit de regio.

Op de foto van links naar rechts: Klaas 
Boer Locoburgemeester gemeente Uit-
geest , Frank Frowijn locoburgemeester 
gemeente Beverwijk en Franc Weerwind 
burgemeester gemeente Velsen. (foto: Ko 
van Leeuwen)
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Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan 
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 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

De stukken liggen ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein 
te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het 
Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 

Op de website en bij de receptie van het stadhuis even-
als bij de bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek, 
treft u een Greep uit het Raadsplein aan waarin een 
aantal onderwerpen wordt 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 vergaderingen van 25 november 
en 2 december 2010 een besluit genomen over de 
volgende onderwerpen:

- 2e tussenrapportage 2010
- Bestemmingsplan Gymzaal Santpoort-Zuid
- Bed & Breakfastbeleid
- ISV 3
- Benoeming van de heer M.M. Hillebrink als lid van 

de Rekenkamercommissie Velsen
- Benoeming van de heer C. Ockeloen als plaats-

vervangend lid van de Commissie Onderzoek 
Geloofsbrieven 

- Begroting 2011, 2e bestuursrapportage en financiële 
analyses Veiligheidsregio Kennemerland

De besluitenlijsten zijn in te zien op de website 
www.velsen.nl

RAADSPLEIN 16 DECEMBER 2010

Donderdag 16 december 2010 vanaf 19.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur

Raadzaal

Punt Onderwerp    
1 Opening
            
2 Vaststellen:
 - notulen raadsvergadering 25 november 2010
    en 2 december 2010
 - besluitenlijst raadsvergadering 25 november 
   2010 en 2 december 2010
3 Afhandelen:
 - lijst van aan de raad gerichte brieven
 Debat, gevolgd door besluitvorming 
4 Belastingverordeningen 2011
 Besluitvorming
5 Grenscorrectie Beverwijk/Velsen
6 Controleprotocol voor de accountantscontrole 
 op de jaarrekening 2010
7 Wijziging Maatregelenverordening WWB, WIJ en
 IOAW/IOAZ
8 Fietsbeleidsplan
9 Discussienota Visie op Velsen
 Sluiting

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

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

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

Klant Contact Centrum/Receptie

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

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

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

van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

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

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond 

van 18.00 - 20.00 uur is het bouwloket geopend.

Vrije inloop:

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

vragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omge-

vingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een 

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

56 72 00.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-

vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

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

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

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

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

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

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

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

09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 

(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte

Tel. (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur; 

bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)

E-mail meldpuntbor@velsen.nl.

Dit meldpunt is voor het doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 

t/m het hoofdriool).

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het 

schoonhouden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

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

klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. In het 

weekend gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook 

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

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 

Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 

'Velsen' gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation: 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 

09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een 

uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 

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

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

1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.

Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop 

uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en 

hulp bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

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

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

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid
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VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten 

- aan de oostzijde van de Van Lenneplaan tussen de 
P.C. Hooftlaan en de oprit naar Huis ter Hagen een 
parkeerverbod in te stellen, door middel van het plaatsen 
van twee borden E01 zoals bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

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

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

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
‘GYMZAAL SANTPOORT-ZUID’

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de 
gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 
25 november 2010 het bestemmingsplan ‘Gymzaal 
Santpoort-Zuid’ met idn: 
NL.IMRO.0453.BP1701GYMZAALSANT1 ongewijzigd 
heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan 
‘Gymzaal Santpoort-Zuid’ heeft hieraan voorafgaand 
vanaf 20 augustus 2010, gedurende zes weken voor 
eenieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is 
een zienswijze ingediend, die geen wijziging tot gevolg 
heeft gehad. 

Het plangebied ligt ten zuiden van de Brederode 
Daltonschool, die is gevestigd aan de Willem de 
Zwijgerlaan 110. Ten oosten en ten zuiden wordt het 
plangebied begrensd door de Van Dalenlaan en de 
Bloemendaalsestraatweg. Het bestemmingsplan zal 
voorzien in een planologische regeling ten behoeve 
van de bouw van een gymzaal ter plaatse van het 
‘Oranjeveld’.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, 
ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Gymzaal 
Santpoort-Zuid’ voor eenieder met ingang van 
10 december 2010 gedurende zes weken ter inzage. 
Het vastgestelde bestemmingsplan en daarbij behorende 
stukken zijn in te zien bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is op maandag 
tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en 
op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan 
is ook in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden 
gedurende de gebruikelijke openingstijden.
Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de 
gemeenteraad hebben kenbaar gemaakt, alsmede belang-
hebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de 
bovenvermelde termijn van terinzagelegging beroep 
instellen bij de Raad van State. Hiervoor is een griffie-
recht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud 
te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking daags na afloop van de genoemde 

termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep 
schorst de werking van het besluit niet. 
Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen 
verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen 
de termijn naast het beroepschrift een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, treedt het besluit niet in werking voordat op het 
verzoek is beslist.

IJmuiden, 9 december 2010

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN 
KENNISGEVING ARTIKEL 1.3.1 BRO

‘PLANETENWEG’

Besluit ruimtelijke ordening (artikel 1.3.1 Bro) 
Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig 
artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij 
voornemens zijn om een nieuw bestemmingsplan op 
te stellen voor een deel van de Planetenweg te 
IJmuiden. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt 
hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden om 
zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te 
brengen en er wordt geen onafhankelijke instantie in 
de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit 
voornemen. Op het voorontwerpbestemmingsplan is 
wel inspraak mogelijk. 

Het plan
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Planetenweg’ heeft 
betrekking op een deel van de Planetenweg te IJmuiden. 
Het plangebied omvat het bouwblok met de huis-
nummers 278-336 (tegenover het parkeerterrein van de 
iets zuidelijker gelegen sportvelden). Het huidige 
woningblok van 30 woningen zal gesloopt worden, omdat 
de woningen verouderd zijn. Hiervoor in de plaats 
komen 35 nieuwe woningen. De woningen worden in 
de huursector gerealiseerd.
Het identificatienummer van het plan is 
NL.IMRO.0453.BP0802PLANETENWEG1-V001.

‘PLEIADENPLANTSOEN’

Besluit ruimtelijke ordening (artikel 1.3.1 Bro) 
Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig 
artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij 
voornemens zijn om een nieuw bestemmingsplan op 
te stellen voor een deel van het Pleiadenplantsoen te 
IJmuiden. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt 
hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden om 
zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te 
brengen en er wordt geen onafhankelijke instantie in 
de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit 
voornemen. Op het voorontwerpbestemmingsplan is 
wel inspraak mogelijk. 

Het plan
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Pleiadenplantsoen’ 
heeft betrekking op een deel van het Pleiadenplantsoen 
te IJmuiden. Het plan betreft een te herstructureren 
woningblok ten hoogte van de huisnummers 1-59. 
Het plangebied bestaat uit dit woonblok inclusief de 
omliggende tuinen. Het huidige woningblok zal 
gesloopt worden, omdat de woningen verouderd zijn. 
Hiervoor in de plaats komen 28 nieuwe woningen. 
De woningen worden in de koopsector gerealiseerd.
Het identificatienummer van het plan is 
NL.IMRO.0453.BP0804PLEIADENPLA1-V001.

Wilt u de plannen inzien?
De voorontwerpbestemmingsplannen liggen met 
ingang van 10 december 2010 gedurende zes weken 
voor eenieder ter inzage bij de receptie van het stad-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is op 
maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Eveneens is een exemplaar van de voorontwerp-

bestemmingsplannen in te zien bij de centrale biblio-
theek te IJmuiden gedurende de gebruikelijke 
openingstijden. De bestemmingsplannen zijn tevens 
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de 
gemeentelijke website www.velsen.nl.

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door eenieder schriftelijk 
worden ingediend gedurende bovengenoemde termijn. 
De reacties kunt u richten aan het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden, o.v.v. ‘inspraakreactie bestemmings-
plan Planetenweg of inspraakreactie bestemmingsplan 
Pleiadenplantsoen’.

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-224-2010  Kanaalstraat 240, IJmuiden
 het oprichten van een berging

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden gedurende zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd tegen dit 
besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.
Dit beroepschrift schorst de werking van het besluit 
niet. De voorzieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, kan op verzoek een 
voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 30 november 
tot en met 3 december 2010 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld. 
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand, 
tel. (0255) 56 74 24.

i10.007946 Marowijnestraat 16, Santpoort-Noord 
het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak (30/11/2010)

i10.007943  Paulus Potterstraat 19, IJmuiden 
het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak (30/11/2010)

i10.007992  Galle Promenade 62, 64, 66, Velserbroek 
het samenvoegen van drie winkelunits 
(01/12/2010)

i10.008043  Hoofdstraat 214 en 216, Santpoort-Noord
wijziging constructie winkelruimte 
(02/12/2010)

i10.008042  Middenduinerweg 82, Santpoort-Zuid 
het plaatsen van een houten berging 
(02/12/2010)

i10.008041  Velserhooftlaan 20, Santpoort-Noord 
aanvraag omgevingsvergunning voor 
werkzaamheden aan Bosbeekschuur 
(02/12/2010)

i10.008000  Stelling 46, Velsen-Zuid 
verzoek vestigen bedrijf aan huis 
(02/12/2010)

i10.007999  Zwanebloembocht 90, Velserbroek 
het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak (02/12/2010)

i10.008094  Waterviolier 12, Velserbroek 
 het verplaatsen van een woonwagen 

(03/12/2010)
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OMGEVINGSVERGUNNING

De datum van vergunningverlening is tussen haakjes 
vermeld.
i10.006865  Bloemendaalsestraatweg 10, Santpoort-Zuid 
  aanvraag omgevingsvergunning voor 

kappen van een meidoorn (06/12/2010)
i10.006910  Van den Vondellaan 20, Driehuis 
 aanvraag omgevingsvergunning voor 

plaatsen dakramen op woning 
(30/11/2010)

i10.006909  Bickerlaan 14, Santpoort-Noord 
 aanvraag omgevingsvergunning voor 

kappen van 1 es in tuin (06/12/2010)
i10.006937  Kruidbergerweg 56, Santpoort-Noord 
 aanvraag omgevingsvergunning bouw 

nieuwe schuur en kappen van 1 blauw-
spar (30/11/2010)

i10.007088  Industriestraat 21, IJmuiden 
 aanvraag omgevingsvergunning voor 

wijzigen van voorgevel aan Industrie-
straat 21 te IJmuiden (30/11/2010)

i10.007200  Julianakade/Van Leeuwenstraat ong., 
IJmuiden 

 aanvraag omgevingsvergunning voor 

kappen van 1 boom hoek Julianakade/
Van Leeuwenstraat IJmuiden (03/12/2010)

i10.007331  Grote Beerstraat 13, IJmuiden 
 aanvraag omgevingsvergunning voor uit-

gebouwd venster (06/12/2010)
i10.007428  Wüstelaan 35, Santpoort Zuid 
 aanvraag omgevingsvergunning voor 

kappen van 1 eik aan Wustelaan t.h.v. 
huisnr. 35, te Santpoort (06/12/2010)

i10.007649  Park Velserbeek, Velsen-Zuid 
 aanvraag omgevingsvergunning voor 

kappen van een linde in park Velserbeek 
(06/12/2010)

i10.007648  Park Velserbeek 
 aanvraag omgevingsvergunning voor 

kappen beuk in park Velserbeek bij 
ingang (06/12/2010)

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

BEKENDMAKING MANDAAT- EN 
AANWIJZINGSBESLUIT AFDELING 
VERGUNNINGEN & UITVOERING

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat zij 
hebben besloten om - onder gelijktijdige intrekking 
van het geldende Mandaatbesluit - het Mandaat- en 
Machtigingsbesluit van de afdeling Vergunningen & 
Uitvoering vast te stellen. In dit besluit is een aantal 
nader omschreven bevoegdheden van Burgemeester 
en Wethouders en de burgemeester aan het hoofd van 
de afdeling Vergunning & Uitvoering overgedragen. 
Deze bevoegdheden betreffen het in naam en onder 
verantwoordelijkheid van Burgemeester en 
Wethouders of burgemeester ondertekenen en afdoen 
van besluiten. Aansluitend heeft het hoofd van de 
afdeling Vergunning & Uitvoering vier medewerkers 
aangewezen als toezichthouder. De volledige besluiten 
liggen gedurende zes weken na deze publicatie ter 
inzage bij het Bouwloket in het gemeentehuis van 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Een kopie-exemplaar 
van de stukken wordt tegen vergoeding van de werkelijk 
gemaakte kosten verstrekt.

van 1930

sinds 1888

ElkE wEEk gElEzEn door 550.000 lEzErs

AAlsmEEr  AAlsmEErdErbrug  AkErsloot  AmstElhoEk  bAkkum  
bEnnEbroEk  bEvErwijk  bovEnkErk  CAstriCum  dE hoEf  dE kwAkEl  
dE rondE vEnEn  driEhuis  hAArlEm-noord  hAArlEm-zuid  hEEmskErk  
hEEmstEdE  kudElstAArt  limmEn  mijdrECht  oudE mEEr  rijsEnhout  
rozEnburg  sAntpoort-noord  sAntpoort-zuid  spAArndAm  
spAArnwoudE  uitgEEst  uithoorn  vElsEn-noord  vElsEn-zuid  
vElsErbroEk  vinkEvEEn  wAvErvEEn  wilnis  wijk AAn zEE  ijmuidEn

wEkElijks thuis in:




