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 Bezoek onze showroom:     Openingstijden:
 HAARLEM             ma t/m vr 8:00 - 17:30
 Vondelweg 540       do 19:00 - 21:00
 tel. 023-538 22 77      za 10:00 - 17:00
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200751 JAAR!

RAMEN

DEUREN

CARPORTS

SERRES

BALKONBEGLAZING

SCHUIFPUIEN

DAKKAPELLEN

VOUWWANDEN

GARAGEDEUREN

KOZIJNEN

VERANDA’S

1300m2 SHOWROOM!

uw audiospecialist!
Heel veel december-

maand acties!!!!
al meer dan 75 jaar veilig 

en vertrouwd kopen
kennemerlaan 76, 1972 er ijmuiden, 

tel.: 0255-515726

Christmas Shopping
IJmuiden - Zaterdag 15 december 
is het weer zover: Christmas Shop-
pen. Goede tradities dient men in 
ere te houden, zal de winkeliersver-
eniging gedacht hebben. Dus orga-
niseert Winkeliersvereniging Stads-
centrum IJmuiden samen met Vel-
serhof weer een oergezellige en 
zeer sfeervolle Christmas Shopping 
in het IJmuider winkelcentrum.
Alle Velsenaren weten inmiddels wel 
wat dit Christmas Shoppen inhoudt 
en weten dit evenement kennelijk 
zeer te waarderen, gezien de gro-
te aantallen mensen die dan naar 
IJmuiden trekken. Alle winkels zul-
len weer geopend zijn tot tien uur ‘s 
avonds en ook is er weer de gezel-
lige kerstmarkt die zorgt voor de ex-
tra ‘IJmuidense Cristmas’ sfeer.

Kinderen kunnen in Velserhof tus-
sen 18.00 en 22.00 uur met de Kerst-
man op de foto. En ook muzikaal 
gezien zult u op uw wenken wor-
den bediend, want dit jaar zal het 
Christmas Shoppen muzikaal wor-
den omlijst door een heus kerst-
mannenorkest. Zij zullen alles uit de 
kast halen om het publiek in de juis-
te sfeer te brengen of te blazen. De 
warme chocolademelk en glühwein 
staan natuurlijk ook weer klaar voor 
het aanwezige publiek. Kortom, al-
le ingrediënten zijn weer aanwezig 
voor een zeer sfeervolle en gezelli-
ge avond voor het hele gezin. Merry 
Christmas Shopping, hohoho.
Er zijn nog enkele kramen beschik-
baar voor de Kerstmarkt. Voor info,  
telefoonnummer 06-42456182.

Dirk en Stientje Rosendal zijn na 65 jaar nog steeds gelukkig

‘In rijtuig naar het stadhuis’

Diamanten echtpaar 
Dirk en Stientje Rosendal 
IJmuiden - Dirk (93) en Stientje 
Rosendal-Fortuin (89) trouwden op 
10 december 1942 in Harlingen en 
vierden maandag daarom hun 65-
jarig huwelijksfeest in IJmuiden, 
waar zij al bijna 50 jaar wonen. 
Burgemeester Cammaert kwam 
maandagmiddag  het bruidspaar 
feliciteren en bracht een prachtige 
fruitmand mee.
Dirk Rosendal werd geboren op 8 
november 1914 in Harlingen. Stien-
tje Fortuin zag op 21 april 1918 in 
Harlingen het levenslicht. De twee  
kennen elkaar vanaf 1941. Ze heb-
ben elkaar ontmoet in een café in 
de straat in Harlingen waar ze al-
lebei woonden. Na een jaar verke-
ring trouwden ze. Stientje en Dirk 
kunnen zich die dag nog goed her-
inneren. Stientje droeg een prach-
tige witte trouwjapon die speciaal 
voor haar werd gemaakt. ,,Zonder 
sluier,’’ vertelt zij. Omdat het oor-
log was konden zij geen trouwau-
to krijgen, maar gingen ze met het 
rijtuig naar het stadhuis, iets waar 
Stientje niet blij mee was. ,,Ik vond 
die paarden maar niks, een auto 
vond ik veiliger,’’ lacht ze nu. Hun 
huwelijk werd bekroond met twee 
kinderen. Inmiddels zijn er ook drie 
kleinkinderen en vier achterklein-
kinderen.
Dirk Rosendal heeft verschillende 

functies gehad. Zijn eerste werk-
zaamheden waren op een bagger-
schuit/ zandzuiger. Van 1927 tot  
1932 heeft hij meegewerkt aan de 
totstandkoming van de afsluitdijk. 
In 1959 kwam het gezin naar de 
IJmond omdat Dirk bij Hoogovens 
kwam werken. Zijn arbeidzame le-
ven heeft hij afgesloten als kraan-
drijver bij Corus. Eén van de grote 
hobby‘s van Dirk  Rosendal was de 
volkstuin. Sinds enkele jaren houdt 
hij zich voornamelijk bezig met het 
maken van legpuzzels.  
Stientje Rosendal-Fortuin heeft, 
naast de zorg voor haar ge-
zin, nooit gewerkt in een betaal-
de baan. Samen hebben ze vroe-
ger heel veel gefietst. Volgens het 
bruidspaar ligt het geheim van 65 
jaar getrouwd zijn in het feit dat 
je moet geven en nemen. Stientje 
en Dirk wonen tegenwoordig in de 
Moerberg. Daarvoor hebben ze 35 
jaar gewoond aan de Reggestraat 
in IJmuiden.
Het diamanten huwelijksfeest werd 
maandagochtend in de Moerberg 
met alle bewoners en medewer-
kers gevierd met taart en een bor-
reltje. ‘s Middags startte het feest 
in familiekring. Komend weekeinde 
gaat het echtpaar naar Harlingen 
om het ook daar nog te vieren met 
familie en vrienden.

Prachtige posters van leerlingen van basisschool de Vuurtoren, allemaal in de 
etalage van de Hema op de Lange Nieuwstraat

Zuinig op bomen van hardhout
Kunstenaars de Vuurtoren 
exposeren in de Hema 
IJmuiden - Wanneer u deze week 
op de Lange Nieuwstraat langs de 
Hema loopt, ziet u wel iets heel bij-
zonders.
In de etalage van dit warenhuis han-
gen de zelfgemaakte aanplakbiljet-
ten van de kinderen van groep 6 van 
basisschool de Vuurtoren Oost.
Naar aanleiding van een les over het 
gevaar dat dreigt voor het tropisch 
regenwoud besloten de kinderen 
van groep 6 actie te ondernemen.
Zij wilden graag zoveel mogelijk 
mensen waarschuwen voor de ge-
volgen van de kap van het regen-
woud.
Het tropisch regenwoud noemt men 
ook wel ‘de longen van de wereld’, 

omdat de bomen die er staan zor-
gen voor zuurstof. En zonder zuur-
stof kunnen wij niet ademen! De 
kinderen vinden dat mensen geen 
tropisch hardhout meer moeten ko-
pen, want dan hoeven er ook geen 
bomen meer gekapt te worden.
In plaats daarvan kan iedereen bij-
voorbeeld tuinmeubels kopen van 
hout van bomen die daarvoor spe-
ciaal geplant worden. 
Met hun zelfgemaakte aanplakbil-
jetten hopen ze dat de mensen be-
ter opletten bij wat voor houtsoort 
ze kopen. Want, zoals de kinderen 
zelf zeggen: “Iedere boom die we 
daarmee sparen is mooi meegeno-
men!”

De heer Hoogland (rechts) overhandigt bloemen aan Jan Vogel, Cor Stolk en 
Martin Verhoef

Siem Hoogland kan het navertellen
Deskundige reanimatie 
was zijn redding
IJmuiden – De heer Siem Hoog-
land (70) mag graag tennissen en 
hij doet dit al jaren. Hij is lid van ten-
nisvereniging LTC De Heerenduinen, 
in het zomerseizoen staat hij buiten 
op de baan en in de winter slaat hij 
een balletje in de tennishal. Zo ook 
die avond in oktober.
Op een gegeven moment voelde hij 
zich niet lekker worden. Hij zei dit te-
gen zijn tennismaatjes en ging even 
op een bank zitten. Vlak daarna ging 
het licht bij hem uit: een hartstil-
stand. Hij viel voorover, op de grond. 
Martin Verhoef, Cor Stolk en Jan Vo-
gel zagen de heer Hoogland vallen 
en waren ogenblikkelijk bij hem. Ze 
aarzelden geen moment en start-
ten direct met reanimatie. Dit hiel-
den zij vol totdat ongeveer tien mi-
nuten later de ambulance arriveer-
de. De heer Hoogland werd naar het 
Kennemer Gasthuis in Haarlem ge-
bracht. Na onderzoek ging hij door 
naar het Amsterdamse VU-Zieken-
huis. Daar kreeg hij vijf omleidingen 
en werd een defecte hartklep her-
steld. Na twee weken mocht hij het 
ziekenhuis weer verlaten en hoewel 

hij het nog rustig aan moet doen, 
gaat het nu weer goed met hem.
De heer Hoogland is de heren Ver-
hoef, Stolk en Vogel heel dankbaar 
voor hun handelend optreden. ,,Als 
het me ergens in een stil straatje 
was overkomen, dan had ik het nu 
waarschijnlijk niet na kunnen ver-
tellen’’, zegt hij. Die eerste minuten 
zijn immers belangrijk, doordat er 
direct gereanimeerd werd ontstond 
er ook geen zuurstoftekort en hield 
de heer Hoogland er niets aan over. 
Martin Verhoef, Cor Stolk en Jan Vo-
gel vonden hun hulp niet meer dan 
vanzelfsprekend maar zijn wel blij 
dat ze direct iets konden doen. Ze 
hebben alledrie hun EHBO-diplo-
ma en realiseren zich nu het be-
lang daarvan. ,,Het werkt echt’’, zegt 
Martin Verhoef. ,,Je staat er niet al-
tijd bij stil, maar het kan dus levens-
reddend zijn.’’
Vorige week woensdag was de heer 
Hoogland in de tennishal aanwe-
zig om daar als dank een mooie 
bos bloemen aan de heren Verhoef, 
Stolk en Vogel te overhandigen. 
(Carla Zwart)

Onderzoek mishandeling
IJmuiden - De politie stelt een on-
derzoek in naar de mishandeling 
van twee mannen. De IJmuidenaren 
van 26 en 35 jaar, liepen in de nacht 
van zaterdag op zondag omstreeks 
01.55 uur, door nog onbekende oor-
zaak, letsel op toen zij met een mes 
werden gestoken door een onbe-
kende automobilist. Dat gebeurde 
bij een benzinestation aan de Dok-

weg. Beide slachtoffers zijn voor 
behandeling naar een ziekenhuis 
vervoerd. Zij konden na behande-
ling naar huis. Bij nader onderzoek 
is door politieagenten de door de 
verdachte gebruikte auto, een rode 
BMW,  in IJmuiden teruggevonden 
en in beslag genomen. Het onder-
zoek naar de verdachte wordt voort-
gezet.

Kerstlichtjes op het Plein
IJmuiden - ‘Als op het plein de lichtjes weer gaan branden,’ is de eerste zin van een liedje van Wim Sonneveld, dat 
precies de huidige situatie op Plein 1945 weergeeft. De grote kerstboom is getooid met kerstlampjes en ‘s avonds 
is het hele plein feeëriek verlicht. Alle winkels en veel woningen in heel Velsen zijn al in kerstsfeer. Overal branden 
lichtjes in kerstbomen, aan gevels en in de huizen. Kerstmis is het feest van het licht en schijnen zal het! Zaterdag 
kunt u tot ‘s avonds tien uur voor al uw kerstaankopen terecht in IJmuiden, want dan is er is er Christmas Shoppen 
met tal van kramen van Plein 1945 tot Velserhof. Alle middenstanders doen hun beste om hun mooiste aanbiedin-
gen bij de mensen thuis te krijgen. Een kerstmannenorkest zal voor kerstmuziek zorgen. U bent er toch ook bij?  

Het is tijd voor de Rabobank.

Aanbieding
kopers bedrijfspand 
in project 
IJmuiden Delta.

Zie advertentie elders in deze krant

Volgende week krijgen de bezorgers van deze krant de kaartjes 

uitgereikt waarmee zij de lezers prettige feestdagen en het aller-

bese wensen voor het nieuwe jaar. 
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189.-
OUD & NIEUW CRUISE

PER PERSOON

ALL INCLUSIVE 

Ook dit jaar organiseren wij weer een exclusieve Oud & Nieuw Cruise. Met de Princess of
Norway vaart u van IJmuiden naar Amsterdam waar het nieuwe jaar wordt ingeluid. Deze
all inclusive cruise staat garant voor uitstekende maaltijden, onbeperkte drankjes en top
entertainment. Naast hoofdact Glennis Grace zullen er diverse live optredens plaatsvinden.
De bars, het casino en de nachtclub zijn tot in de vroege uurtjes open. Overnachten doet u
bij ons aan boord en voordat u naar huis gaat verzorgen wij een uitgebreid ontbijt.

INBEGREPEN:

• 'Open bar' vanaf 17.00 uur tot sluiting bars (diep in de nacht)
• Luxe Oudejaars Buffet inclusief wijn, bier, frisdrank en water

(m.u.v. luxe cocktails en exclusieve cognacs en whisky's)
• Entertainment programma met optredens van o.a. Glennis Grace, Ferry van 't Veld,

Cock Zwanenburg, cruiseband en -ballet
• Glas champagne en oliebollen om 0.00 uur
• Vuurwerk in Amsterdam
• Snackplateau na middernacht
• Overnachting aan boord in een 2-pers.

Seaways Class hut douche en toilet
• Uitgebreid ontbijtbuffet

VERtREk: 31 december om 17.00 uur

MEER INfO EN RESERVERINGEN:

Voor meer informatie en reserveringen gaat u naar www.dfds.nl/cruise of bel met
DFDS Seaways: 0255 – 54 66 66 o.v.v. MMC7. Op alle reizen van DFDS Seaways
zijn de DFDS voorwaarden van toepassing

OUD EN NIEUW CRUISE
MEt GLENNIS GRACE

WWW.DfDS.NL/CRUISE

Driehuizerkerkweg 48,1985 EM Driehuis
Tel. : 0255 - 514 983  Fax : 0255 - 517 873

Openings-
week

van 12 t/m 15 december

Bij elke aankoop 
een fles wijn cadeau
Wij meten gratis en vrijblijvend!

www.meervacatures.nlTe koop:
65 Pocketboekjes, vnl. bouque-
treeks 10,-. Tel: 0255-533673
* Afvoer van tegels, grind, 
puin à 45 euro per ton. 
Bel de Ruijter, tel. 0251-
247217 of 06-25501878
• Paranormale beurs op zon-
dag 16 december in het Wa-
pen van Assendelft, Dorps-
straat 533 in Assendelft van 
11.00 tot 17.00 uur. Toegang 
volwassenen 5 euro, kin-
deren tot 12 jaar gratis.
* Aangeboden:
Beeldhouw- schilder-
workshops, 5 x  = 99,-
.w.kunstwonders.nl. Tel: 0255-
500106 of 06-50605594
* Aangeboden:
Kerstfeest succesvol met 
erv. kerstman voor privé be-
zoeken, bedrijven en kerst-
pakk. Tel: 023-5370144
* Gratis:
Gratis halen wij op: al uw oud 
ijzer o.a. Zie nieuwe adverten-
tie kabaaltjes. Tel: 06-26102686
* Gevraagd:
Wordt gratis bij u opgehaald: 
tv, video, stereotoren, dvd, 
lp, cd, gsm. Defect geen be-
zwaar. Tel: 06-17484847
* Aangeboden:
Studiebegeleiding no-
dig? Ook faalangstcoa-
ching. Info: 06-24273814
* Te koop:
Vanwege omstandighe-
den nieuwe archiefkast. 
Nieuwprijs 1100,- nu 500,-
. Tel: 0255-516787 na 18.00
Verloren: 
Roze knuffel op 5 dec. in ri-
vierenbuurt of Orion-
weg. Tel: 0255-535908
Te koop:
Mooie jongensjack met fleece 
voering mt. 152, blauw/zwart/
creme, te klein gekocht 10,-
, fel blauwe Nike voetbal-
schoenen mt. 41 perfec-
te staat 5,-. Tel: 0255-537561
Gevraagd:
Wielsierdop voor Opel As-
tra bj. 2000. Tel: 0251-228812
Te koop:
Ronde eiken tafel, bolpoot, blad 
uitschuifb. met 4 stoelen 50,-
, ook apart te koop. 2 Kapstok-
ken uit gr. moederstijd 15,- p.st., 
5 d. eiken n. kastjes met 2 la-
den 25,-. Tel: 023-5444997
Te koop:
Steengrill, 6 pers, 1 keer gebr. 
10,-. Tel: 0255-514122
Te koop:
Jong dwergkonijntje, 7,50, 
gevr.: miniatuur parfum-
flesjes, kom ze graag op-
halen. Tel: 0255-533233

Te koop:
2,5 Zits bank, rood 100,-
. Tel: 0255-518905
Gevraagd:
Verzamelaar van gram-
mofoonplaten vraagt, te-
gen betaling, singles jaar 
1950/1960 t.b.v. jukebox. 
Tel: 023-5381320

Verloren:
Vierkant rood kerstkleed, wit 
geborduurd. Tussen Paulus 
Potterstr. naar Velserbroek. 
Tel: 0255-533009 17-19 uur
Te koop:
Wandmeubel van Woontoon, 
best. uit verschillende kas-
tjes, planken, vitrinekast, bar. 
verlichting. I.p.st., kan op di-
verse maniere geplaatst wor-
den. 250,-. Tel: 0255-532882

Te koop:
Kunst kerstboom 185 
cm, zeer mooi, Triumpht-
ree 25,-. Tel: 0255-531639
Te koop:
Vrolijk gekleurde com-
bi baby, kinder, wandel-
wagen. Zeer plat inklap-
baar 15,-. Tel: 0251-252569

I n f o P A G I n A  G e m e e n t e  v e l s e n
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567250

info@velsen.nl / www.velsen.nl
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De gemeente Velsen, het Bouwfonds en 
de corporaties Woningbedrijf Velsen en 
AWV Eigen Haard nodigen u uit voor een 
inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst 
geven wij u een toelichting op het voorontwerp-
bestemmingsplan Oud-IJmuiden. 
Deze bijeenkomst vindt plaats op op 9 januari 
2008 van 16:00–20:00 uur in het Thalia theater, 
Breesaapstraat 52 in IJmuiden.

Op dinsdag 11 december 2007 heeft het college 
ingestemd met het vrijgeven van het voorontwerp- 
bestemmingsplan Oud-IJmuiden voor inspraak. Dit 
betekent dat u vanaf 20 december 2007 gedurende 

zes weken het voorontwerp-bestemmingsplan Oud-
IJmuiden kunt inzien en hierop kunt reageren.

Het voorontwerp-bestemmingsplan kunt u inzien bij :
• de publieksbalie van het Stadhuis, Dudokplein 1 in 

IJmuiden op werkdagen van 9:00-16:00 uur en op 
donderdagavond van 18:00-20:00 uur

• de centrale bibliotheek, Dudokplein 16 in IJmuiden 
tijdens de openingstijden.

Uw inspraak-reactie kunt u schriftelijk gedurende 
bovengenoemde termijn toesturen aan:
Burgemeester en wethouders van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

De gemeente Velsen en NS Poort 
starten halverwege december 2007 met 
kapwerkzaamheden van de bomenrij langs 
het spoor aan de Schulpweg in Velsen-Noord. 
Omdat de te kappen bomenrij in de buurt ligt 
van belangrijke kabels en leidingen zullen de 
boomwortels niet worden verwijderd. Ook het 
planten van nieuwe bomen kan hierdoor geen 
doorgang vinden. Wij gaan er vanuit dat de nog 
bestaande onderbeplanting de komende jaren 
uitdijt en de omgeving een groene uitstraling 
laat behouden.

Sinds het begin van 2007 kwamen er bij de gemeente 
Velsen regelmatig meldingen binnen van verontruste 
bewoners, die tijdens wandelingen over het voetpad 
langs het spoor naar Corus aan de Schulpweg, grote 

afgebroken boomtakken zagen liggen.

Naar aanleiding van deze meldingen is de gemeente 
samen met NS Poort in het voorjaar 2007 een 
onderzoek begonnen naar de gesteldheid van de 
bomenrij langs het spoor aan de Schulpweg.
Conclusie van dit onderzoek was dat de bewuste 
bomenrij moet worden gekapt in verband met 
een gevaarlijke situatie die is ontstaan doordat de 
bomen aan het einde van hun levensduur komen. 
Uitwaaiende takken vormen hierdoor een gevaar voor 
de naastgelegen bebouwing en wandelende burgers.

De kap van de bomenrij is door de wijkbeheerder 
besproken in het wijkplatform. De benodigde 
kapvergunning is op 16 oktober 2007 verleend.

De ‘vuurwerktijd’ is weer aangebroken. Dit 
betekent dat van 1 december tot en met 31 
januari 2008 de jaarlijkse vuurwerkcampagne 
van Halt  en Politie BasisteamVelsen - met 
zowel preventieve als repressieve aktiviteiten 
- gehouden. 

In het kader van de preventieve aktiviteiten wordt 
aan alle groepen 8 van de Velsense basisscholen 
een vuurwerkvoorlichting gegeven. Medewerkers 
van Halt geven tijdens hun presentatie uitleg over 
o.a. het veilig omgaan met vuurwerk, de gevaren 
van (illegaal) en oud vuurwerk en het voorkomen 
van overlast.
Ook wordt uitleg gegeven over wat er gebeurt als 
jongeren zich niet aan de regels houden en b.v. 
buiten de toegestane tijden vuurwerk afsteken 
en/of illegaal vuurwerk in hun bezit hebben.
Daarnaast wordt op alle basisscholen en de 
scholen voor speciaal en voortgezet onderwijs 
aan de leerlingen in de leeftijdsgroep van 11 
tot en met 15 jaar een vuurwerkbrochure/
flyer en poster uitgereikt. Ook alle erkende 
vuurwerkverkooppunten krijgen deze brochures/

flyers en posters met het verzoek ze te verspreiden 
onder jongeren vanaf 16 jaar die zelf vuurwerk 
mogen kopen.
De repressieve kant van het project is de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van Halt, 
politie en justitie. De politie controleert gericht op 
overtredingen en verwijst jongeren die (illegaal) 
vuurwerk in hun bezit hebben en/of afsteken buiten 
de toegestane tijden door naar bureau Halt. Halt 
roept de jongeren op voor het vuurwerkspreekuur 
op het politiebureau op maandag 31 december en 
woensdag 2 januari 2008. Deze jongeren moeten 
in de kerstvakantie aan het werk op verschillende 
werkplekken om hun overtreding weer goed te 
maken. Als de jongere de Halt-afdoening niet 
(volledig) volbrengt, wordt door de politie alsnog 
proces-verbaal opgemaakt en ontvangen ze van 
justitie een accept-giro.

Ook jeugdigen onder de 12 jaar (nog niet 
strafrechtelijk vervolgbaar)  die een Halt-waardig 
vuurwerkdelict plegen, worden doorverwezen naar 
bureau Halt voor een zgn. Stop-reactie. 

In Velsen wordt op onderstaande locaties 
vuurwerk verkocht:

Hermans Marine, 
Middenhavenstraat 98 IJmuiden
IJzerhandel Stals, 
Lange Nieuwstraat 775 IJmuiden
Tuinsuper, 
Mandemakerstraat 15 Velserbroek
Tuincentrum, 
Rijksweg 289 Velserbroek 

De verkoopdagen voor het vuurwerk zijn:
- vrijdag 28 december 
- zaterdag 29 december
- maandag 31 december
Op zondag 30 december is er dus géén verkoop van 
vuurwerk.

Het afsteken van vuurwerk mag alleen plaatsvinden 
op 31 december 2007 van 10.00 uur tot 02.00 uur op 
1 januari 2008.

Inloopbijeenkomst
Oud-IJmuiden

Start vuurwerkcampagne 
2007-2008 van Halt en 
Politie Velsen

Verkoop vuurwerk

Verwijderen bomenrij langs 
het spoor Schulpweg in 
Velsen-Noord

Met de kerstdagen voor de deur en het einde 
van het jaar 2007 in zicht wil iedereen gezond 
en wel het nieuwe jaar in. Een ieder wil dan 
ook graag terugkijken op een periode zonder 
noemenswaardige ongelukken. Het gevaar 
rondom de Kerstdagen en Oud en Nieuw is 
inmiddels algemeen bekend. Het branden van 
kaarsen, het aanbrengen van feestverlichting, 
het ophangen van versieringen en het plaatsen 
van kerstbomen is niet zonder gevaar. Vooral 
de combinatie van open vuur (door kaarsen 
of vuurwerk) en snel ontvlambare materialen 
(uitgedroogd dennegroen of slingers) maakt 
een situatie waarbij je extra alert moet zijn.

• Zorg dat kaarsen in een stevige houder geplaatst 
worden en plaats er niet te veel bij elkaar. 

• Houdt slingers en andere versieringen minimaal 50 
centimeter uit de buurt van brandende kaarsen. 

• Zorg ervoor dat een echte kerstboom veel water 
krijgt en controleer iedere dag het waterpeil in 
de standaard. Als naalden zomaar uitvallen is de 
boom te droog! 

• Zet een kerstboom niet naast de verwarming en 
niet naast de deur of in de gang. 

• Gebruik slechts één verlengsnoer per stopcontact 
en rol deze helemaal uit. 

• Gebruik vuurwerk uitsluitend buiten, houdt 
voldoende afstand en plaats pijlen in een stabiele 

houder (verzwaarde fles).
Voor meer praktische tips kunt u terecht op onze 
website: www.brandweervelsen.nl, doorklikken via 
preventie naar ‘tips voor thuis’.

Extra brandveiligheidscontroles

Basisscholen en zorgcentra krijgen dit jaar, vlak voor 
de feestdagen, een extra bezoek van de brandweer. 
Gelet op het verhoogde risico met het aanbrengen 
van versieringen zal de brandweer daarom meer 
aandacht besteden aan de brandveiligheid van 
enkele kwetsbare groepen mensen, die vaak 
op hulp van anderen zijn aangewezen bij een 
calamiteit. Volgens het plan voor extra aandacht 
aan brandveiligheid gaat de brandweer dit jaar 
op bezoek bij basisscholen en zorgcentra. Er 
wordt gekeken naar de wijze van aanbrengen 
van versieringen, de plaatsing van kerstbomen 
en er wordt gekeken of de brandblusmiddelen 
goed bereikbaar zijn. De betreffende scholen 
en zorgcentra hebben inmiddels een brief met 
bijgevoegd foldermateriaal ontvangen. Een 
samenvatting van nuttige tips kunt u vinden op onze 
website: www.brandweervelsen.nl, doorklikken via 
preventie naar ‘tips voor bedrijven & instellingen’.

De brandweer wenst iedereen veilige feestdagen 
toe!

Kerstversiering? 
Ja, maar wel veilig!

Omdat de overwegen dringend aan vervanging 
toe zijn, voert ProRail op zaterdag 15 en zondag 
16 december 2007 werkzaamheden uit aan het 
baanvak Santpoort – IJmuiden ter hoogte van 
drie overwegen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens 
onderstaand schema:
Duin- en Kruidbergerweg in Driehuis, van zaterdag 
15 december 18.00 uur tot zondag 16 december 2.30 
uur
Zeeweg in IJmuiden, van zaterdag 15 december 22.00 
uur tot zondag 16 december 7.00 uur
VerLoren van Themaatlaan in Velsen-Zuid, op zondag 
16 december van 6.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende de werkzaamheden zijn de genoemde 
overwegen afgesloten voor alle wegverkeer.

De werkzaamheden kunnen geluids- en lichtoverlast 
met zich meebrengen, in verband met het gebruik 
van o.a. slijpmachines en fel licht in de nachtelijke 
uren.
De direct omwonenden zijn via een brief door ProRail 
op de hoogte gesteld.
Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden 
is ProRail tijdens kantooruren bereikbaar op nummer 
0900-7767245. 
U kunt ook een e-mail sturen aan: 
publiekscontacten@prorail.nl

Werkzaamheden aan het spoor

In verband met de feestdagen zijn de openingstijden van het stadhuis Velsen gewijzigd: 
Donderdag 20 december 2007: sluiting stadhuis om 15.30 uur. Er is wel een avondopenstelling.
Maandag 24 december 2007: sluiting stadhuis om 16.00 uur
Dinsdag 25 december 2007 (1e Kerstdag): stadhuis gesloten
Woensdag 26 december 2007 (2e Kerstdag): stadhuis gesloten 
Maandag 31 december 2007: sluiting stadhuis om 12.00 uur
Dinsdag 1 januari 2008 (nieuwjaarsdag): stadhuis gesloten
Woensdag 2 januari 2008: opening stadhuis om 10.00 uur 

Openingstijden stadhuis 
i.v.m. feestdagen 

Tijdens de feestdagen zamelt ReinUnie niet 
volgens het reguliere schema afval in.
Indien uw inzameldag op één van de 
feestdagen valt, kunt u hieronder lezen 
wanneer u vervangende ophaaldag is.

Dinsdag 25 december, 1e kerstdag 2007
De grijze container wordt geleegd op maandag 24 
december.

Woensdag 26 december 2007, 2e kerstdag 2007
De grijze container wordt geleegd op donderdag 27 
december.

Dinsdag 1 januari 2008
De groene container wordt geleegd op maandag 31 
december. 

Overig
De afvalbrengstations zijn tijdens de feestdagen 
gesloten.
De afvalbrengstations zijn op donderdag 
20 december 2007 vanaf 16.00 uur gesloten.
De ondergrondse containers voor papier en textiel 
worden op 31 december afgesloten. 

Op woensdag 2 januari zijn ze weer toegangelijk. 

Ophalen kerstbomen
ReinUnie haalt uw kerstbomen op zaterdag 
5 januari of zaterdag 12 januari 2008. Leg 
uw boom neer bij uw clusterplaats of bij de 
ondergrondse restafvalcontainer voor 07.30 uur.

Voor actuele informatie over de inzameling van 
huisvuil kunt u ook terecht op de website 
www.reinunie.nl

Afvalinzameling tijdens feestdagen

Maandag 24 december 2007: sluiting om 15.00 uur
Dinsdag 25 december 2007: gesloten
Woensdag 26 december 2007: gesloten
Maandag 31 december 2007: gesloten
Dinsdag 1 januari 2008: gesloten

Van woensdag 27 december 2007 t/m zondag 
6 januari 2008 is het zwembad buiten de reguliere 
tijden extra geopend voor recreatief zwemmen van 
10.00 uur tot 16.30 uur.

Gewijzigde openingstijden 
zwembad De Heerenduinen
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OPENINGSTIJDEN STADHUIS I.V.M. FEESTDAGEN

In verband met de feestdagen zijn de openingstijden van het stadhuis 
Velsen gewijzigd:
Donderdag 20 december 2007: sluiting stadhuis om 15.30 uur. Er is 
wel een avondopenstelling.
Maandag 24 december 2007: sluiting stadhuis om 16.00 uur
Dinsdag 25 december 2007 (1e kerstdag): stadhuis gesloten
Woensdag 26 december 2007 (2e kerstdag): stadhuis gesloten
Maandag 31 december 2007: sluiting stadhuis om 12.00 uur
Dinsdag 1 januari 2008 (nieuwjaarsdag): stadhuis gesloten
Woensdag 2 januari 2008: opening stadhuis om 10.00 uur

SLUITINGSTIJDEN HORECA TIJDENS 
JAARWISSELING 2007/2008

De burgemeester van Velsen verleent ontheffing van het gestelde in 
artikel 2.3.1.5. van de Algemene plaatselijke verordening aan alle horeca-
bedrijven, met of zonder horecaconvenant, om in de nacht van maandag 
31 december 2007 op dinsdag 1 januari 2008 de gehele nacht bezoekers 
in hun inrichting toe te laten.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘OUD-IJMUIDEN-WEST’

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor te 
stellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor Oud-IJmuiden-
West. Het voorliggende bestemmingsplan Oud-IJmuiden-West omvat 
het westelijke deel van de wijk Oud-IJmuiden. Het plangebied wordt 
als volgt begrensd: de Oranjestraat, de Carolinastraat, de Adrianastraat, 
de Bik en Arnoldkade, de Ericssonstraat en het Sluisplein.

Voor Oud-IJmuiden-West wordt de transformatie beoogd van een ver-
ouderd bedrijventerrein naar een aantrekkelijke buurt waar wonen, wer-
ken en recreëren samen gaan. Het gebied is momenteel een gezoneerd 
bedrijventerrein in het kader van de Wet geluidhinder als onderdeel van 
het Industrieterrein IJmond. Om het gebied te transformeren naar een 
gemengde woonwijk wordt in dit bestemmingsplan de grens van het 
gezoneerde industrieterrein verplaatst naar de rand van het plangebied, 
zijnde de Bik en Arnoldkade en de Ericssonstraat.

Het plangebied ligt momenteel nog binnen het plangebied van het 
bestemmingsplan ‘Oud-IJmuiden’.

Aanleiding
Het bedrijfsgebied is verouderd en de leefbaarheid in het gebied ver-
slechtert. In dat verband is de gemeente vanaf 1997 bezig met het trans-
formeren van het gebied tot een gemengd woon- en werkgebied. De 
bedoeling is dat aan het gebied in totaal 200 woningen worden toe-
gevoegd en dat circa 146 bestaande woningen worden vervangen door 
nieuwe woningen.

Wilt u het plan inzien?
Het plan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 14 december 
2007 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de receptie in 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is van maandag 
tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar van het 
voorontwerpbestemmingsplan in te zien bij de centrale bibliotheek 
te IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden.

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door eenieder schriftelijk worden ingediend 
gedurende bovengenoemde termijn. De reacties kunt u richten aan 
Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

PUBLICATIE BESLISSINGEN INGEVOLGE 
ARTIKEL 48 EN 83 WET GBA

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek 
is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn, op het 
adres waar zij in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daar-
om worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent 
dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Al-Saadun, L.  Geb. 01-07-1965 Holty, J.M. Geb. 08-05-1972
Beer de, A.  Geb. 21-05-1981 Olbromski, B.A. Geb. 24-04-1986
Bosma, K.  Geb. 25-10-1973 Remmers. E.H.R. Geb. 29-07-1970
Buis, G.A.  Geb. 06-09-1981 Schwirtz, J.K. Geb. 18-06-1966
Castelein, J.E.M.  Geb. 15-08-1953 Sneyers, M.L.G. Geb. 30-04-1963
Co gun, Y.  Geb. 25-01-1970 Topuz, K. Geb. 03-01-1972
Gahrmann, M.C.N. Geb. 08-08-1965

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Algemene en Burgerzaken, 
tel. (0255) 56 73 40.

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

BEKENDMAKING WIJZIGING VERORDENINGEN

De gemeenteraad heeft op 5 juli 2007 besloten tot een wijziging van de 
Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2004 en op 29 november 
2007 tot een wijziging van de Verordening toeslagen en verlagingen 
Wet werk en bijstand 2006.

De wijziging van de Re-integratieverordening is ingegaan op 5 juli 2007. 
De Toeslagenverordening is gewijzigd per 1 januari 2008.

Tevens heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 6 novem-
ber 2007 besloten de Uitvoeringsregeling Re-integratieverordening 
WWB 2004 te wijzigen.

Beide gewijzigde verordeningen en de uitvoeringsregeling liggen gedu-
rende vier weken na deze bekendmaking ter inzage bij de receptiebalie 
van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de vol-
gende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer aantal en soort  dagtekening 

kapvergunning
Clarionlaan 23  1 conifeer  11 december 2007 
Driehuizerkerkweg 35  1 es  11 december 2007 

Bosbeeklaan 2   1 conifeer en  11 december 2007 
1 hulst 

Wijnloldy Daniélslaan 9   1 esdoorn en  11 december 2007 
7 eiken 

Molenstraat 19  1 beuk  11 december 2007 
Anna van Burenlaan 19  1 eik en 1 conifeer  11 december 2007 
Merwedestraat 40  1 kastanjeboom  11 december 2007 
Abelenstraat  1 kronkelwilg  11 december 2007 
hoek Platanenstraat 
(De boom nabij de speelplaats is direct gekapt omdat deze door een 
slechte conditie een ernstig gevaar vormde voor de directe omgeving.)
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt 
u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. 
(0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-358-2007  Wijk aan Zeeërweg 22 RD te IJmuiden; het veranderen en 

vergroten van een bovenwoning
BP-359-2007  Willemsbeekweg 86 te IJmuiden; het veranderen van de 

voorgevel en het maken van een balkon
BP-360-2007  Grote Hout- of Koningsweg 179 te Velsen-Noord; het 

veranderen van een woning (indeling en bestemming)
BP-361-2007  Bickerlaan 69 te Santpoort-Noord; het veranderen en 

vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-362-2007  Strandweg 2F te IJmuiden; het veranderen van de voor-

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-347-2007  J. Paxtonstraat 25 te Velserbroek; het legaliseren van een 

fietsenstalling
BL-348-2007  Velserduinweg 294 te IJmuiden; het veranderen van de 

voorgevel van een woning
BL-349-2007  Zwanebloemplantsoen 76 te Velserbroek; het oprichten 

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

WELSTANDSVERGADERINGEN

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan de Commissie 
Stedelijk Schoon, voor de openbare welstandsvergadering (09.00 tot 
13.00 uur) van 20 december 2007.
BL-347-2007  J. Paxtonstraat 25 te Velserbroek; het legaliseren van een 

fietsenstalling
BL-349-2007  Zwanebloemplantsoen 76 te Velserbroek; het oprichten 

van een berging
BP-352-2007  Zinneveltlaan 4 te Santpoort-Zuid; het veranderen en 

vergroten van een woning (achtergevel en 1e verdieping)
BP-353-2007  Velserenderlaan 2 te Santpoort-Zuid; het veranderen en 

restaureren van een rijksmonument
BP-354-2007  Hoofdstraat 206 te Santpoort-Noord; het veranderen van 

een raamkozijn (voorgevel)
BP-356-2007  Schoener 73 te Velserbroek; het veranderen en vergroten 

van de 2e verdieping van een woning
BP-358-2007  Wijk aan Zeeërweg 22 RD te IJmuiden; het veranderen en 

vergroten van een bovenwoning
BP-359-2007  Willemsbeekweg 86 te IJmuiden; het veranderen van de 

voorgevel en het maken van een balkon
BP-360-2007  Grote Hout- of Koningsweg 179 te Velsen-Noord; het 

veranderen van een woning (indeling en bestemming)
BP-361-2007  Bickerlaan 69 te Santpoort-Noord; het veranderen en 

vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-362-2007  Strandweg 2F te IJmuiden; het veranderen van de voor-

gevel van een bedrijfsgebouw
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website van de gemeente 
Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop 
alle recente informatie wordt bijgewerkt.

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 19

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BL-239-2007 Valeriuslaan 86 te Driehuis; het plaatsen van een erf-

afscheiding (groendrager) 
BL-268-2007 Duinlustparkweg 51 te Santpoort-Zuid; het veranderen en 

vergroten van een woning (eetkamer, keuken en garage) 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedu-
rende zes weken ter inzage van 14 december 2007 t/m 29 januari 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
MO-25-2007  Molenstraat 19 te Santpoort-Noord; het veranderen en 

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor:
BL-253-2007 Gildenlaan 56 te Velsen-Noord; het plaatsen van een 

erfafscheiding (achterzijde)
BL-260-2007 Vinkenbaan 25 te Santpoort-Zuid; het veranderen en 

vergroten van een woning (gemeentelijk monument)
BP-268-2007 De Ruyterstraat 178 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van een woning met een dakopbouw
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).

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloop-
vergunning verleend voor:
SL-78-2007 Kruisberglaan 147 te IJmuiden; het verwijderen van 

diverse asbesthoudende materialen
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).

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

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

Burgerzaken 
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak 
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de 
afspraken- en infolijn van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23. 

Bouw- en Woningtoezicht 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop 
do 18.00 - 20.00 uur:  vrije inloop. 

Belastingen/Invordering 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
Telefoon (0255) 56 73 22, fax (0255) 56 76 97

Kadaster- en Wkpb-balie
Alleen op afspraak: tel. (0255) 56 73 97
De kadaster- en Wkpb-balie is er voor:
- informatie uit het door het Kadaster bijgehouden openbaar register 

van onroerende zaken (kadastrale percelen) en de daarop gevestigde 
rechten

- informatie over het al dan niet aanwezig zijn van publiekrechtelijke 
beperkingen op een kadastraal perceel of een gedeelte daarvan.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 78 50 
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur 
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 - 
15.00 uur 
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur 
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur. 
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, Welzijn, Zorg 
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden):
voor een afspraak, tel. (0255) 56 78 50
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur
voor inhoudelijke vragen, tel. (0255) 53 38 85: 
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur  

Inloopspreekuur:
uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering 
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk 
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1940 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige identiteits-
kaart of een geldige verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 16.00 uur. 
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: maandag tot en met vrijdag tus-
sen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen voor gehandicapten en hulp 

bij het huishouden). 
- Informatie over schuldhulpverlening. 
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties

Brandweer
Telefoon (0255) 53 23 24 of (0255) 56 78 88.
E-mail afd.brandweer@velsen.nl
Internet www.brandweervelsen.nl of www.brandweerijmuiden.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 56 77 14, 
e-mail preventie@velsen.nl

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Burgemeester
Voor vragen over handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, 
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burger-
zaken, mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert.

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester terecht om 
te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij 
zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van de burge-
meester, telefoon (0255) 56 72 48.

Wekelijks spreekuur wethouders
De wethouders van de gemeente Velsen houden wekelijks een spreekuur. 
Belangstellenden kunnen elke woensdag tussen 08.30 en 09.30 uur terecht 
bij de collegeleden om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie.

Belangstellenden voor het wekelijkse spreekuur van de wethouders 
kunnen zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van 
de desbetreffende wethouder, onder vermelding van naam, adres, 
telefoon nummer en het onderwerp waarover men wil spreken.

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

Grote Buitendijk, Centrumplan, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord, kunt u 
zich wenden tot

 wethouder AnneMieke Korf,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 55.

- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid, openbaar vervoer, 
Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, jeugdbeleid/jeugd-
zorg en projecten Beeckestijn en Kustvisie, kunt u zich wenden tot

 wethouder Annette Baerveldt,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 73 08.

- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, vergunningenbeleid, 
openbare werken, verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg, 
water, strandzaken waaronder strandhuisjes, bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning, kunt u zich wenden tot

 wethouder Arjen Verkaik,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 47.

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken, 
Geo-informatie, milieu en project Forteiland, kunt u zich wenden tot

 wethouder Carel Ockeloen,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 74 01.

- Wet maatschappelijke ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid, 
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid,  UMTS-masten 
en projecten KG-terrein, Groot Helmduin, kunt u zich wenden tot

 wethouder Margo Bokking,
 secretariaat telefoonnummer (0255) 56 73 07,

Indeling wijkwethouders
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
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Wat is
er te 
doen

19.30 uur.
Ichthus College organiseert Oe-
ganda-weekend. Vanaf 19.30 tot 
en met 23.00 uur. Toegang volwas-
senen 1,50, kinderen onder 12 jaar 
en leerlingen van het Ichthus Col-
lege 1,-.
Wildavond bij IJmuider Harmonie, 
Tolsduinerlaan 12 Velsen-Zuid. Aan-
vang 19.30 uur. Toegang gratis.
Tienerdisco bij Rico’s, Kennemer-
laan IJmuiden. Van 19.00-22.30 uur. 
Toegang 2,-.
Disco in Speeltuin Nieuw Leven in 
Spaarndam, 19.30 uur, 8-13 jaar.
SwingSteesjun Dance Classics  
met DJ Jeffrey. 20.00-01.00 uur. Toe-
gang 6,50 tot 21.00 uur, daarna 8,-
. Station Haarlem, wachtkamer 2e 
klasse, Perron 3a.
Wildavond bij Cuckoo’s Nest, 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Hond, Vrouw, Man.
Vocaal concert met Les Mou-
cherons in de Dorpskerk, Burg. En-
schedélaan Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.15 uur. Toegang 10,-. Voor-
verkoop 9,- en 6,50 voor 65+ en 
CJP.
Kerstkien bij Full Speed, Tolsdui-
nerlaan Velsen-Zuid. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden. Dansgroep Krisztina de 
Châtel danst ‘4 Go’. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Dommelsch zaal: Bløf 
en Marike Jager. Uitverkocht. Klei-
ne zaal: Area 023 Rapbattle. 20.30 
uur. Toegang 3,50. Beide zalen: Re-
tro DeLuxe & Boemklatsch. 23.00 tot 
04.00 uur. Toegang 9,- vanaf 18 jaar. 
Café: Quit Your Day Job. 21.30 uur. 
Toegang gratis. 23.00 uur De Hippe 
Nippels. Toegang gratis.

Indoor KNHS wedstrijden bij Ma-
nege De Groene Heuvel.
Open dag bij Fitnesscentrum Do-
nar, Reamurstraat 4 IJmuiden.
Kerstmarkt in Haarlem op Grote 
Markt e.o. met o.a. Kerst- en Win-
terfair in de Philharmonie Haarlem, 
10.00-18.00 uur en kerstmiddag in 
Grote Kerk.
Workshop familieopstellingen,
10.30 -16.30 uur, Kennemerstraat 
11A Haarlem. Info 023-5272235.
Lezing ‘De toekomst van God’ door 
Annemieke van der Meiden in De 
Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur. Toegang gratis. 
Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Paranormale beurs in het Wapen 
van Assendelft, Dorpsstraat 533 As-
sendelft. 11.00-17.00 uur. Toegang 
5,-, kinderen tot 12 jaar gratis.
Ichthus College organiseert Oe-
ganda-weekend. Vanaf 14.00 tot en 
met 17.00 uur. Toegang volwassenen 
1,50, kinderen onder 12 jaar en leer-
lingen van het Ichthus College 1,-.
In Mondiaal Centrum Haarlem,
Lange Herenvest 122 wordt een cul-
turele wereldreis naar Iran georga-
niseerd. Van 14.00 uur tot 20.30 uur.
Kerstmarkt bij VTV IJmond, Groe-
nelaantje 7 Santpoort-Noord. 14.00-
18.00 uur.
Kerstconcert Algemeen Velser Ou-
deren Koor in de Laurentiuskerk, Fi-
delishof IJmuiden. 14.00 uur. Toe-
gang gratis.
ZoMiPo in ‘t Brederode Huys. De 
Jewish Music Band. Aanvang 14.00 
uur. Toegang 3,-.
Filmschuur Haarlem: 14.00: My 
Blueberry Nights. 14.30: De drie 
Musketiers, jeugdfilm vanaf 6 jaar. 
15.00: ShootYour Shot #3 (finale). 
16.30: Vier Minuten. 16.45: Blind-
sight. 19.00: Vier Minuten. 19.15: 
Earth. 21.15: vlindsight. 21.30: My 
Blueberry Nights. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden. Peter Zegveld speelt 
‘Klein Duimpje in de goot’. Aanvang 
14.30 uur.
Kerstshow Klavierschippers in 
het W.F. Visserhuis IJmuiden. Aan-
vang 14.30 uur. Toegang 3,-.
Jamsessie in de Zeewegbar, Zee-
weg IJmuiden. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis.
Het Russische Kamerkoor o.l.v. 
Anna Azernikova in ‘t Mosterdzaad-
je, kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur, toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wenselijk.
Cock Zwanenburg bij de Sluizen 
IJmuiden. Aanvang 16.00 uur. Toe-
gang gratis.
Optreden Kleinvrouwenkoor Baba 
Jaga in de Dorpskerk in Bloemen-
daal. Aanvang 16.00 uur.
Lampionnentocht door het ‘Spin-
nenbos’, boerderij Zorgvrij, Genie-
weg Velsen-Zuid. Van 16.30 tot 
18.30 uur. Kosten 3,50 euro. Leeftijd 
4 t/m 8 jaar.
Café De Halve Maan, Hagelinger-
weg, Santpoort-Noord: optreden 
Beter R. de Vries Band. Aanvang 
16.30 uur. Toegang is gratis.
Feestcafé de Sluizen, Noor-
dersluisweg: Amsterdamse middag 
met Cock Zwanenburg. Vanaf 16.30 
uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden. Foyerconcert Henkie en 
de Hufters. Aanvang 17.00 uur. Toe-
gang gratis.
Gentry Bronson in De Waag, Dam-
straat/Spaarne. Aanvang 17.00 uur.
Adventszangdienst om 19.00 uur 
in de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250 
IJmuiden.

Kerst samenzang Het Kruispunt in 
Velserbroek. Aanvang 19.00 uur.
Volkskerstzang in de Immanuel-
kerk in Haarlem-Noord, 19.00 uur.
Adventsviering in de Engelmun-
duskerk in Driehuis, 19.15 uur.
‘Om te zingen naar de kerk’, Icht-
huskerk, Snelliusstraat 40 IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis, 
einde van de avond wordt een bij-
drage gevraagd.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Café: Anni Rossi en 
Corey Marc Fogel. 21.30 uur. Toe-
gang gratis.

Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Workshop Keststukjes maken bij 
Dorpscomité Santpoort-oord, Het 
Terras, Roos en Beeklaan 2. Aan-
vang 19.00 uur. Kosten 20,-.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Vier 
Minuten. 19.15: Ex Drummer Mo-
vieZone. 21.15: Blindsight. 21.30: My 
Blueberry Nights. 
Thema-avond bij Ypsilon, Prinses-
selaan 10 Beverwijk.
Stadsschouwburg Velsen: Marc-
Marie Huijbregts ‘Opdat ik je niet 
vergeet’. Voorstelling is uitverkocht.

Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Café Globaal in het Mondiaal Cen-
trum, Lange Herenvest in Haarlem, 
vanaf 17.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Vier 
Minuten. 19.15: Earth. 21.15: Blind-
sight. 21.30: My Blueberry Nights.
Lichtjeswandeling start om 19.00 
uur bij het Historisch Museum Haar-
lem, Groot Heiligland 47 in Haarlem. 
Aanmelden: 06-16410803.
Lezing over het kerstfeest in de 
Centrale Bibliotheek Velsen, Dudok-
plein 16 IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur. Toegang 7,-.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Wui-
vend Graan’: de nieuwe Wim T. 
Schippers. Aanvang 20.15 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
Erva Daninha.

Inloopochtend voor vrouwen met 
borstkanker in het KG locatie Noord, 
10.00-11.30 uur.
Extra koopavond winkelcentrum 
IJmuiden.
Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Workshop De Koe bij informatie-
boerderij Zorgvrij. 7 t/m 10 jaar. Kos-
ten 2,-. Van 13.30 tot 15.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.30: De drie 
musketiers, jeugdfilm vanaf 6 jaar. 
14.45: Vier Minuten. 16.30: Earth. 
17.00: Venus. 19.00: Vier Minuten. 
19.15: Earth. 21.15: Blindsight. 21.30: 
My Blueberry Nights.
Schrijver Leo bersee geeft een 
toelichting over de bijzonder posi-
tie die Velsen innam in het van de 
Nationale Geldinzameling Galle 
Sri Lanka. Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
Hockeyfanaten kunnen tussen 
15.00 en 17.00 uur op de foto en een 
handtekening vragen aan tophoc-
keyer Teun de Nooijer bij de ABN-
AMRO in Bloemendaal.
PvdA discussieert over verkeersbe-
leid in het voormalig MTS aan Roos 
en Beeklaan 2 in Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Dolores try-out. 20.30 uur: De Saai-
heid is te Snijden.
Stadsschouwburg Velsen: Jubile-
umvoorstelling Van Houts & De Ket. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Witte Theater, Ka-
naalstraat 257 IJmuiden. Film ‘Infa-
mous’. Aanvang 20.30 uur.

Kerstmarkt Nova College Pla-
netenlaan Haarlem-Noord, 12.00-
15.00 uur.
Extra koopavond winkelcentrum 
IJmuiden.
Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Kerstviering voor ouderen van-
af 70 jaar in de Immanuelkerk, Van 
Egmondstraat in Haarlem-Noord, 
14.30-16.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: om 20.00 
uur: Dolores try-out. 20.30 uur: de 
voorstelling De Saaiheid is te Snij-
den.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Route 
66’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Irina Palm’. Aanvang 
20.30 uur. 
Christmas School Party in Sea-
sons, Kennemerlaan IJmuiden. Aan-
vang 21.00 uur. Toegang 5,- vanaf 
16 jaar.
Patronaat, Zijlsingel 2 in Haarlem, 
023-5175858: in het café treedt op: 
Grumble om 21.00 uur. De toegang 
is gratis.
Christmas Schoolparty in Seasons, 
Kennemerlaan IJmuiden. Aanvang 
22.00 uur. Toegang 5,- vanaf 16 jaar.

Donderdag 13 december

Workshop Kerststukjes maken bij 
Dorpscomité Santpoort-oord, Het 
Terras, Roos en Beeklaan 2. Aan-
vang 19.00 uur. Kosten 20,-.
Filmschuur Haalem: 19.00: Vier Mi-
nuten. 19.15: Earth. 21.15: Blindsight. 
21.30: My Bleberry Nights Première.
Lezing over de Maacultuur in ‘t Bre-
derode Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. 20.00-
22.00 uur. Toegang 6,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Hond, Vrouw, Man.
Montezuma’s Revenge met span-
nende a capella-show ‘De Monte-
zuma Code’ in Stadsschouwburg 
Velsen. Aanvang 20.15 uur. Toegang 
22-. CJP 2,- korting.
Witte Theater, Witte Theater, Ka-
naalstraat 257 IJmuiden. Film ‘Infa-
mous’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Café: Athenaeum 
Boekhandel en Patronaat presen-
teren Word Lounge: Wahwah. 21.00 
uur. Toegang gratis.

Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Kerst- en Winterfair in de Phil-
harmonie Haarlem, 16.00-22.00 uur. 
Ook zaterdag en zondag.
Filmschuur Haarlem: 16.45: My 
Blueberry Nights. 17.00: Venus. 
19.00: Vier Minuten. 19.30: Shoot 
Your Shot #3. 21.15: Blindsight. 
21.30: My Blueberry Nights.
Kerkstkienavond in Speeltuin 
Nieuw Leven Spaarndam, 20.00 uur.
StormvogelsTelstar klaverjassen. 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Hond, Vrouw, Man.
SwingSteesjun Feestje met DJ 
Tino. 20.00-01.00 uur. Toegang 6,50 
tot 21.00 uur, daarna 8,-. Station 
Haarlem, wachtkamer 2e klasse, 
Perron 3a.
Voorronde The Til Trofee in buurt-
huis De Til in Haarlem vanaf 20.00.
Pianorecital Kimball Huigens in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.15 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Optreden No-One uit Velsen-
Noord in de Sluizen, Noordersluis-
weg 1 IJmuiden. Aanvang 20.00 uur. 
Gratis entree.
Witte Theater, Witte Theater, Ka-
naalstraat 257 IJmuiden. Film ‘Infa-
mous’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Kleine zaal: Def P & 
Co. 20.30 uur. Toegang 9,-. 23.00 tot 
03.00 uur Rocketfuel!. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar. Café: The Situations. 
21.00 uur. om 23.00 uur Luna 20 jaar 
afterparty. Toegang gratis. Toegang 
gratis. Dommelsch zaal: 20 Jaar Lu-
na: Blaze of Glory. 19.30 uur. Toe-
gang 10,-. 23.00 tot 04.00 uur Roc-
king with the best 2007: Laidbacke 
Luke. Toegang 10,- vanaf 18 jaar.

Oude spullenmarkt, Eenhoorn-
straat 4 IJmuiden. Aanvang 09.30 
uur.
Kinderkleding verkoop bij Huiska-
merpoject De Drempel, Waalstraat 
115 IJmuiden, 10.00 tot 17.00 uur.
Indoor KNHS wedstrijden bij Ma-
nege De Groene Heuvel.
Christmas Shopping Lange 
Nieuwstraat IJmuiden. Deze zal 
weer vol staan met gezellige kra-
men. Van 10.00 tot 22.00 uur.
Kerst- en Winterfair in de Phil-
harmonie Haarlem, 10.00-18.00 uur. 
Ook zondag.
Kerstmusical voor kleuters en peu-
ters in de Immanuelkerk in Haar-
lem-Noord, 11.15, 13.00, 14.30 en 
16.00 uur. 
Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Rondleiding door boer Klaas op 
boerderij Zorgvrij, Genieweg 51 Vel-
sen-Zuid. Om 13.00 uur.
Winterfair bij het Anker in Velser-
broek. 14.00-18.00 uur.
Feestcafé de Sluizen, Noor-
dersluisweg: Dart-toernooi vanaf 
12.00 uur. Inschrijving 5 euro. Eerste 
prijs 200 euro. 
Filmschuur Haarlem: 14.30: De drie 
Musketiers, jeugdfilm vanaf 6 jaar. 
14.45: Venus. 16.45: My Blueberry 
Nights. 17.00: Shoot Your Shot #3. 
19.00: Vier Minuten. 19.15: Earth. 
21.15: Blindsight. 21.30: My Blue-
berry Nights.
Kerstkien bij Felison Brass in 
dienstencentrum Watervliet, Doel-
manstraat Velsen-Noord. Aanvang 

Vrijdag 14 december

Zaterdag 15 december

Zondag 16 december

Maandag 17 december

Dinsdag 18 december

Woensdag 19 december

Donderdag 20 december

Kinderen (en hun ouders) genieten onder meer van inkiPinki poppenkast

Kids uittip van december
Goochelen en poppenkast 
in De Konijnenberg
Regio - Pannenkoekenhuis De Ko-
nijnenberg aan de Herenweg in 
Heemstede heeft weer leuke kin-
deracties in de maand december en 
de kerstvakantie. 
Het actieve restaurant is ooit be-
gonnen als podium voor poppen-
kasttheater ‘inkiPinki’ op de vrijdag-
middag. Inmiddels is inkiPinki met 
haar groene pruik al een begrip in 
de regio!
Ook kindergoochelaar Janse is zo 
gestart bij de Konijnenberg en in-
middels behoorlijk populair bij de 
kids. Hij tovert slingers uit zijn mond, 
maar ook zijn ‘huisbeest’ vinden de 
kinderen geweldig.
Dé Kids Uittip van deze maand is 
dan ook de ‘December agenda’ 
van De Konijnenberg. Alle activitei-

ten zijn gratis. Wel is het raadzaam 
van tevoren te reserveren. Zaterdag, 
15, 22 en 29 december van 17.30 tot 
18.30 uur komt de goochelaar aan 
tafel! Vrijdag 28 december en vrijdag 
4 januari om 16.00 uur start inkiPinki 
poppentheater haar voorstelling.
Deze maand, je zou het bijna verge-
ten, serveert de Konijnenberg naast 
alle lekkere pannenkoeken haar 
wintergerechten. Heerlijk smullen 
van erwtensoep, hazenbout, wildra-
gout, en vergeet de lekkere toetjes 
niet, crème brulee en een chocola-
deproeverij.
Pannenkoekenhuis De Konijnen-
berg vind je aan Herenweg 33, 2105 
MB Heemstede, telefoonnummer 
023-5848096. 
Zie ook www.dekonijnenberg.nl

Met Lois Lane en Hans Dulfer
Grote interesse voor dansfeest
2Generations in Philharmonie
Haarlem - Voor het op zaterdag 22 
maart in de Philharmonie te Haarlem 
geplande dansfeest 2Generations in 
de Philharmonie blijkt veel interes-
se te bestaan. Volgens het organi-
serende bureau 4all-Exclusevents 
zijn er in korte tijd al honderden 
kaarten verkocht. De bedoeling van 
het feest is om met een uitgekien-
de programmering twee of zelfs drie 
generaties op de dansvloer te bren-
gen. Er wordt niet alleen muziek ge-
draaid, maar ook live gespééld. Op 
22 maart 2008 zijn er optredens van 
Hans Dulfer en Lois Lane.

Hans Dulfer

Het gelanceerde concept 2Genera-
tions is al diverse malen met groot 

succes gehouden. In 2007 gebeurde 
dat in SnowPlanet in het recreatie-
gebied Spaarnwoude. Beide keren 
was het evenement met 1500 be-
zoekers volledig uitverkocht. 

Volgens commercieel directeur Bas 
Dortmundt van 4all-Exclusevents 
spreekt de formule een breed pu-
bliek aan: ,,We programmeren voor 
jong en oud. Van twintigers tot zesti-
gers. Van Beatles tot beats. De  DJ’s 
draaien voor elk wat wils en vooral  
niet voor hun eigen showtje. De be-
zoekers waarderen het zeer dat alle 
periodes en stijlen uit de muziek aan 
bod komen.’’

Na de successen van 2Generations 
in onder andere SnowPlanet is Ex-
clusevents een fusie aangegaan 
met het bedrijf 4all-events. Onder 
de nieuwe naam 4all-Exclusevents 
is de stap naar de Philharmonie ge-
zet. Deze volgens Dortmundt zeer 
aantrekkelijke locatie leent zich uit-
stekend voor een topfeest: ,,Er zal, 
verdeeld over drie zalen, van alles 
en nog wat te beleven zijn. Dankzij 
het succes van de laatste jaren heb-
ben we nu ook exclusieve artiesten 
als Hans Dulfer en Lois Lane vast 
kunnen leggen.” 4all-Exclusevents 
mikt naast individuele bezoekers 
ook op bedrijven. Die kunnen uit-
eenlopende sponsorpakketten af-
nemen. Kaarten voor 2Generations 
op 22 maart in De Philharmonie te 
Haarlem kosten 22,50 euro en zijn te 
reserveren via de website www.ex-
clusevents.nl (Ideal internetbankie-
ren) Ook kunt u bij de kassa van de 
Philharmonie tickets reserveren. 

Boer Klaas geeft
rondleiding op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Vaak zijn de boeren 
van Zorgvrij wel in de stallen van de 
boerderij te vinden.
Niet te beroerd om vragen te beant-
woorden of iets over de dieren te 
vertellen.
Zaterdag 15 december heeft boer 
Klaas echter een uurtje vrij ge-
maakt om een rondleiding voor jong 
en oud door de boerderij te geven. 
Hij zal iets vertellen over de koeien-
rassen, over de melkproductie, de 

schapen en over het leven in en om 
de boerderij. Natuurlijk is er alle ge-
legenheid om vragen te stellen.
Belangstellenden voor deze bijzon-
dere rondleiding zijn om 13.00 uur 
van harte welkom op het erf van de 
boerderij. De rondleiding duurt on-
geveer een uur.
Informatieboerderij Zorgvrij ligt aan 
de Genieweg 50 in Spaarnwoude, 
telefoon 023-5202828. Zie ook www.
recreatienoordholland.nl.

Met 30 over 
de snelweg
Velsen-Zuid - Politieagenten hiel-
den vrijdagavond omstreeks 23.05 
uur een 33-jarige automobiliste uit 
Heerhugowaard aan op de A9 na-
bij kilometerpaal 47.3. Zij bleek kort 
daarvoor met haar auto tegen de 
vangrail tot stilstand te zijn geko-
men. Politieagenten keken al naar 
haar uit na een melding dat een au-
tomobiliste met 30 kilometer over 
de snelweg reed en daarbij beide 
rijstroken gebruikte. Op het bureau 
moffelde de verdachte een flesje 
met vermoedelijk verdovende mid-
delen weg. Korte tijd later viel zij 
vermoedelijk door het gebruik van 
verdovende middelen weg. Zij is 
voor onderzoek overgebracht naar 
een ziekenhuis en daar opgenomen. 
Er wordt proces-verbaal tegen haar 
opgemaakt.

Kerstprogramma 
met Fay Claassen
Haarlem - Jazz-zangeres Fay 
Claassen, die ooit beweerde dat jazz 
een diepe liefde is die haar is over-
komen, heeft inmiddels haar plaats 
in de grote wereld van de jazz ver-
overd. In het concert dat zaterdag 
22 december op het programma 
staat in de Philharmonie wordt de-
ze nieuwe koningin van de jazz be-
geleid door Het Jazz Orchestra of 
the Concertgebouw. Deze big band 
is samengesteld uit achttien musici 
die tot de absolute top van de Ne-
derlandse jazzscène behoren. De 
big band werkt regelmatig samen 
met gastsolisten van wereldklasse. 
Het orkest speelt een breed reper-
toire, van oude jazz standards tot 
nieuw werk.
Aanvang 20.15 uur. Toegang 25, 22 
of 19 euro, Philharmonie Card, CJP, 
65+ of HPas 3 euro korting. De toe-
gangsprijs is inclusief pauzedrankje 
en garderobe. (foto: Jan Menu)

Uw kerstpakket 
voor de Voedselbank?
IJmuiden - Voedselbank Velsen 
houdt de komende weken een inza-
meling van kerstpakketten ten bate 
van mensen die in grote financiële 
nood verkeren.
Ook nu voor de Kerst hoopt deze 
organisatie een doorgeefluik te zijn 
van overvloed naar gebrek. ‘Van plus 
naar min’ was vroeger al de naam 
van de eerste Voedselbank van ons 
land in Rotterdam. Wie besluit aan 
deze oproep gehoor te geven kan 

zijn pakket afgeven tussen 09.00 en 
16.30 uur op het volgende adres:
buurtcentrum de Brulboei, Kanaal-
straat 166 in IJmuiden. Afgifte van 
overige lang houdbare levensmid-
delen kan hier eveneens.
Op dit adres liggen ook de informa-
tiefolders of kijk hiervoor op www.
voedselbankvelsen.nl. Na donder-
dag 20 december is de Brulboei ge-
sloten en kunnen er  geen goederen 
meer aangenomen worden.

Nog veel 
op kerfstok
Haarlem - In de nacht van zaterdag 
op zondag 0mstreeks 04.25 uur hiel-
den politieagenten in het Florapark 
een 22-jarige man aan zonder vaste 
woon - of verblijfplaats. Hij vluchtte 
kort daarvoor uit zijn auto toen hij 
werd staande gehouden door de 
agenten op de Dreef. De verdachte 
bleek onder invloed van alcohol. Hij 
kwam aan een promillage van 1,55. 
Zijn rijbewijs kon niet worden inge-
vorderd want die bezat hij niet. Te-
gen hem wordt proces-verbaal op-
gemaakt. Op het bureau bleek de 
man, evenals zijn ook aangehouden 
tweelingbroer, nog enkele tiental-
len veroordelingen te hebben open 
staan. Zij zijn daarop ingesloten.

Aanrijdingen
met letsel
Haarlem - Politieagenten onder-
zochten maandag omstreeks 13.40 
uur een aanrijding met letsel. Een 
35-jarige Haarlemse automobilist 
bleek op de kruising van de Prins 
Bernhardlaan met de Zomervaart 
een 66-jarige plaatsgenoot op de 
fiets over het hoofd te hebben ge-
zien. Het slachtoffer kwam door de 
botsing ten val en liep hierdoor een 
verwonding aan haar neus op. Zij is 
voor behandeling naar een zieken 
huis vervoerd. Omstreeks 15.35 is 
een soortgelijk ongeval onderzocht 
door politieagenten. Hierbij bleek 
een 62 jarige Haarlemse fietsster 
een hoofdwond te hebben opgelo-
pen nadat zij was aangereden door 
een 25 jarige Haarlemse automobi-
liste. Ook dit slachtoffer is naar een 
ziekenhuis vervoerd. De aanrijding 
gebeurde op de kruising van de 
Nieuwe Gracht en het Nassauplein 
en ook in dit geval zag de automobi-
list de fietser over het hoofd.

Rijbewijzen
ingevorderd
Haarlem - Politieagenten hielden in 
de nacht van maandag op dinsdag 
omstreeks 02.00 uur in de Leeu-
werikstraat een 45-jarige Haarlem-
se automobilist aan. Hij bleek on-
der invloed van alcohol en kwam bij 
een ademtest aan een promillage 
van 1,90. Zijn rijbewijs is daarop in-
gevorderd en er wordt een proces-
verbaal tegen hem opgemaakt.
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Roy Coster

Roy Coster wint van der 
Wiele jeugddamtoernooi
IJmuiden - Gadjinder Gajadhar 
speelde afgelopen zaterdag met het 
Amsterdamse Hiltex III tegen IJmui-
den II en zag de mooie beker staan 
die je kunt winnen bij het van der 
Wiele toernooi en besloot spontaan 
zich aan te melden. Iedereen dacht 
dat Gadjinder even de beker zou 
gaan meenemen. Hoe anders zou 
het aflopen. Eerst kreeg Gadjinder 
bijna klop van Rick Hartman, die net 
even te geïmponeerd was door zijn 
sterke tegenstander en een gewon-
nen eindspel remise gaf, weliswaar 

met het oog op de tijdnood. Maar te-
gen Roy Coster uit Heerhugowaard 
ging het echt mis en zo werd Roy 
die al een paar keer tweede werd nu 
eindelijk eerste. Dus de beker was 
voor Roy. De tweede plaats ging Ad 
van Amerongen, ook uit Heerhugo-
waard, die een bijzonder sterke in-
druk maakte en alleen van Gadjin-
der verloor. Gadjinder werd derde. 
In de B-groep ging de eerste plaats 
naar Leon Smids, de tweede plaats 
naar Lobke Weel en de derde plaats 
naar Danique Smids.

Bas Hollander wint
zeeviswedstrijd IJZZV
IJmuiden - De weer goden waren 
zaterdag goed gestemd. Het beloof-
de de wedstrijd droog te blijven vol-
gens de buienradar. 
Om 10.00 uur was de start op het 
noodparcours omdat de pier was af-
gesloten. één van de eerste die vis 
wist binnen te halen was Frits Krom-
hout. Een gulletje van in de 20 cen-
timeter. Fons volgde al gauw, en na 
een half uurtje was al duidelijk dat 
het een redelijke visserij zou wor-
den met veel kleine vis. Met de uit-
schieter van Akio met een gul van 
47 centimeter daar gelaten. Met de 
constantie van de gul viel zijn hen-
gelsteun in het water.
Waar iedereen en hij zelf weer om 
kon lachen. De vissoorten waren 
talrijk met bot, gul, meun, slijmvis, 

steenbolk, wijting en zeebaars. De 
winnaar had zes van de zeven soor-
ten wat Bas uiteindelijk met 26 vis-
sen deed eindigen. Na een gezellige 
prijs uitreiking in het Vlaggeschip 
werd de uitslag als volgt: Eerste Bas 
Hollander, 26 vissen, 573 centime-
ter. Tweede John Beum, 21 vissen, 
463 centimeter. Derde Hans Hen-
driks, 19 vissen en 439 centimeter. 
Bij de koppels: Eerste Ronald Gato-
winas en John Beum, 774 centime-
ter. Tweede Vincent van Wendel en 
Hans Hendriks, 745 centimeter. Der-
de Peter de looff en Bas Hollander, 
686 centimeter.
De competitie van de IJmuider Zuid-
pier Zeevis Vereniging blijft span-
nend want de eerst drie plaatsen 
kunnen nog alle kanten op.

Het culinaire team van Korf is klaar voor de feestdagen

Specialisten in de startblokken
Culinaire hoogstandjes Korf 
Catering & Partyservices
IJmuiden – U wilt met de feestda-
gen iets lekkers op tafel zetten, maar 
u heeft geen zin om daarvoor uren 
in de keuken te staan? Geen nood: 
Jan Korf en zijn team van culinaire 
specialisten staan al in de startblok-
ken. Zij bieden een ruime keuze aan 
gerechten, die smaken naar toewij-
ding en vakmanschap.
Overheerlijk zijn de prachtig opge-
maakte salades, die zo op tafel kun-
nen. Een vleessalade met onder 
andere gegrilde ham gevuld met 
mousse en Hongaarse salami, of 
een vissalade met onder andere ge-
vulde tongrolletjes, krab en gerook-
te paling. Een combinatie van bei-
de schotels is ook mogelijk. Ook zijn 
er zeer smakelijke koude buffetten, 
van zowel vlees als vis. U kunt deze 
schotels en buffetten als hoofdge-
recht gebruiken en zelf een voor- en 
nagerecht bedenken. Maar die kunt 
u ook weer bestellen bij Korf Cate-
ring & Partyservices. Er zijn koude 
voorgerechten, zoals carpaccio van 
ossenhaas en een Hollandse garna-
lencocktail, maar ook lekkere soe-
pen. De klassieke Franse uiensoep 
van Korf is de beste uit de hele re-

gio. Niet te versmaden als warm 
voorgerecht zijn de wildragout en 
de kalfsragout. En dan heeft u, als u 
wilt, ook nog eens de keuze uit drie 
nagerechten.
Heeft u een andere kerstwens, wilt u 
bijvoorbeeld iets speciaals met kal-
koen, ree, fazant of wild zwijn, dan is 
dat altijd bespreekbaar. Het culinai-
re team kent geen beperkingen.
Wie zijn gasten tijdens de oude-
jaarsviering iets lekkers voor wil zet-
ten, doet er goed aan om de koude 
bittergarnituren bij Korf te bestellen. 
Er is een uitgebreide en een zeer 
uitgebreide versie. Deze schotels 
worden met veel show en fantasie 
opgemaakt.
U hoeft dus alleen de tafel te dek-
ken, de kaarsen aan te steken en te 
genieten van de heerlijke gerechten 
van Korf Catering & Partyservices. 
Bestellijsten kunnen bij de zaak aan 
de Kennemerlaan afgehaald wor-
den. Tevens is het mogelijk om dit 
per e-mail te doen: www.korfcate-
ring.nl. Daar kunt u ook rustig na-
lezen wat de culinaire mogelijkhe-
den zijn. Het water zal u daarbij in 
de mond lopen!

Oud en Nieuw 
bij Swingsteesjun
Haarlem - Swingsteesjun weidt het 
nieuwe jaar in met een bruisende 
mix van swingmuziek in Café Res-
taurant Het Wapen van Kennemer-
land in de Ramplaan. Op Oudejaars-
avond rijden geen treinen en zijn de 
stations gesloten dus wijkt de po-
pulaire nietrook-disco van Station 
Haarlem uit naar deze andere histo-
rische en prachtige plek.
Het feest begin op 31 december om 
21.00 uur. Naast de overdaad aan 
heerlijke dansmuziek en de alom 
bekende gemoedelijke sfeer krijg 
je een welkomstdrankje (tot 23.30 
uur), oliebollen, appelflappen, een 
glas champagne, oriëntaalse en me-
diterane tapas. 
In het café is het tot 24.00 uur mee-
zingen op de muziek van de Top 
2000 op radio 2. In de feestzaal 
draaien de dj’s dan al hun swing-
nummers. Vanaf 0.15 uur is het 

dansfeest in de hele tent, tot zeker 
4.00 uur des nachts. 
Voorverkoop: 28,50 euro overmaken 
op rekening 417388934 ten name 
van Appelman Evenementen, Haar-
lem onder vermelding van ‘Oud en 
Nieuw’ en e-mailadres. Dat is tot 23 
december mogelijk. De laatste week 
kosten de kaartjes, indien nog voor-
radig, 32,50 euro. 
Informatie: www.swingsteesjun.nl 
en 06-18938260.

‘Beter R. de Vries Band
zondag in De Halve Maan
Santpoort-Noord - Zondag 16 de-
cember speelt de Beter R. de Vries 
Band vanaf 16.30 uur in Café De 
Halve Maan in Santpoort. 
Saxofonist Ruud de Vries kreeg door 
de jaren heen steeds meer bekend-
heid en speelde inmiddels op het 
North Sea Jazz Festival. De Beter 
R. de Vries Band is een succesvol-
le combinatie van sax, gitaar, Ham-
mond-orgel, bas en drums. Deze 
formatie speelt stevig groovende 
dancefloorjazz waar de vonken aan 
alle kanten vanaf spatten. Instru-
mentale bands die een breed pu-
bliek aanspreken zijn zeldzaam in 
Nederland, maar ‘Beter’ R. boeit en 

houdt de aandacht vast. Deze saxo-
fonist houdt van sound en groove en 
dat resulteert in uiterst aanstekelij-
ke muziek die voortkomt uit vroege 
jazz, hedendaagse pop, soul, blues, 
afro & seventies funk, easy tune en 
rhythm ‘n blues. Als een van de wei-
nige formaties speelt de Beter R. de 
Vries Band jazz dan ook zoals het 
ooit bedoeld was: om te improvi-
seren en om te dansen! Eind 2006 
kwam de eerste (live) cd ‘Upshot’ 
uit, die bij optredens en via het in-
ternet verkrijgbaar is. Zie voor meer 
informatie over de band www.ruud-
devries.nl. De toegang is zondag 
gratis!

Winterfair bij het Anker
Velserbroek - Zaterdag 15 decem-
ber organiseert de schoolpleincom-
missie van Gereformeerde Basis-
school Het Anker een gezellige win-
terfair voor jong en oud. 
Diverse workshops, feestkapsels la-
ten maken, schminken, poppenkast 
en uiteraard heerlijk eten en drin-
ken. Er is van alles te doen!
In deze natte en koude wintertijd 

wil de school ook voor de mede-
mens klaarstaan. Daarom zamelen 
ze deze week nieuwe sokken in voor 
zwervers in Haarlem. Helpt u ook 
mee? U kunt ze tijdens de fair in-
leveren in de hal van de school. Al-
vast bedankt en graag tot ziens! De 
winterfair wordt van 14.00 tot 18.00 
gehouden op basisschool het Anker, 
Grote Buitendijk 48 in Velserbroek. 

Leerlingen Ichthus College 
houden Oeganda-weekend
Driehuis - Zaterdag 15 en zon-
dag 16 december wordt door een 
groep enthousiaste 4 Havo leer-
lingen een weekeinde op hun 
school georganiseerd, om geld 
op te halen voor weeskinderen 
in Oeganda.

Voor het vak maatschappijweten-
schappen kregen de 4 Havo leerlin-
gen die dat vak volgen een opdracht 
om op een leuke en originele manier 
zoveel mogelijk geld op te halen voor 
het goede doel. Dat doel hebben ze 
zelf door middel van een stemming 
gekozen. Met het verdiende geld 
steunen ze de mensen die de wees-
kinderen in Oeganda naar school te 
krijgen, zodat ze niet de hele dag op 
straat hoeven te leven.
Al snel kwamen de leerlingen op 
ideeën: van koekjes verkopen tot 
een dansmarathon. Zelfs Paul de 
Leeuw is benaderd!
De leerlingen gingen in groepjes 
aan de slag, maar kwamen al snel 
tot de conclusie dat samenwerken 
veel beter zou gaan werken. Toen 
kwam het goede idee om een week-
einde te organiseren waarbij meer-
dere projecten samengevoegd zou-
den worden. Zo kwam het Oegan-
da-weekend tot stand!
Daarom kunt u kunt zaterdag 15 de-
cember van 19.30 tot 23.00 uur en 

zondag 16 december van 14.00 tot 
17.00 uur naar het Ichthus College te 
Driehuis komen.

De dag zal geopend worden met een 
spectaculaire dans door een groep-
je dat dit geheel zelf heeft bedacht 
en geoefend voor dit project. Daar-
na volgt een powerpoint presenta-
tie, om aan te geven waar het geld 
nou precies naartoe gaat en waar-
om ze dit nu eigenlijk doen. Verder 
wordt een creatieve workshop geor-
ganiseerd, wat vooral leuk is voor de 
kleinere kinderen. Er worden kerst-
stukjes verkocht, er worden koek-
jes verkocht, er is drinken en eten 
en schmink. En nog veel meer. Ook 
komt er een grote pot in de school 
te staan waar u geld in kunt done-
ren voor Oeganda. 

Omdat het doel toch is om geld op 
te halen, geldt een entreeprijs. Die 
bedraagt voor volwassenen 1.50 eu-
ro en voor kinderen onder de 12 jaar 
én leerlingen van de school 1 euro. 
Let wel op, dat je je als leerling van 
het Ichthus College kunt legitimeren, 
dus neem dan wel je schoolpasje 
mee. De leerlingen van het Ichthus 
College hopen dat u even tijd maakt 
om te komen kijken, en zo de wees-
kinderen in Oeganda steunt! 
Info: Ginny Koster 06-21432178. 

Coöperatiefonds januari van start
Ledenraadsvergadering 
Rabobank Velsen e.o.
Velsen - Maandag 10 decem-
ber organiseerde Rabobank Velsen 
en Omstreken haar tweede leden-
raadsvergadering in de Zoete Inval 
te Haarlemmerliede. 
Harry Scheeper, voorzitter van de 
Raad van Commissarissen en tevens 
voorzitter van de ledenraad, leidde 
de ledenraad door haar  agenda. De 
oorsprong, cultuur en structuur van 
de Rabobank werden toegelicht. 
Ook de strategie en ambitie kwa-
men aan bod.
Het voorstel van de uitwerking van 
het Coöperatiefonds werd door de 
leden warm ontvangen en goedge-
keurd. Het Coöperatiefonds is het 
vervolg op het Stimuleringsfonds en 
het Samenspelfonds. Het geld uit 
het Coöperatiefonds komt ten goe-
de aan maatschappelijke initiatie-

ven in het werkgebied van de bank. 
Zo komt een deel van de winst te-
rug bij leden én klanten en doet de 
bank tegelijkertijd wat terug voor de 
samenleving. Een afvaardiging van 
de ledenraad (de Commissie van 
Aanbeveling) zal zich buigen over 
de binnengekomen verzoeken. Be-
gin volgend jaar gaat het fonds of-
ficieel van start.
Daarnaast werd er veel aandacht 
besteed aan signalen uit de omge-
ving. Wat leeft er in de markt? Dat 
kunnen de leden van de ledenraad, 
de ambassadeurs van Rabobank 
Velsen en Omstreken, tenslotte het 
beste formuleren en terugkoppelen 
aan de directie. Met deze informatie 
doet de bank haar voordeel, zodat 
nog klantgerichter te werk kan wor-
den gegaan.

Seasons IJmuiden
Vol programma tijdens 
de komende feestdagen
IJmuiden – Seasons maakt zich op 
voor wederom gezellige feestda-
gen. De aftrap is op donderdag 20 
december met een super gezellige 
après-ski Christmas schoolparty. De 
ski-jay zorgt voor veel gezelligheid, 
gekke muziek en een echt après ski 
gevoel.

Het weekend van vrijdag 21 en zater-
dag 22 december gaat de après ski 
sfeer nog even door in – nog steeds 
– de enige skihut in de IJmond. 
Zondag 23 december is het weer 
zover. De jaarlijkse drukbezochte 
wildavond van Seasons gaat weer 
plaatsvinden met twee keer een live 
optreden van Jan van Est. Wie is Jan 
van Est? Jan van Est heeft al diverse 
keren op het podium in Seasons ge-
staan. Iedere keer weer weet hij de 
tent op zijn kop te krijgen met zijn 
repertoire. 
Ook dit jaar krijgt de Wildavond weer 
het thema Amsterdam mee. Verder 
zijn er weer vele mooie prijzen te 
winnen, waaronder rollades, kaar-
ten voor Wolter Kroes, kaarten voor 
Oud en Nieuw, elektrische tanden-
borstels etcetra en de lootjes kosten 
slechts 50 cent per stuk. Kortom een 
avond vol gezelligheid en entertain-
ment met bitterballen, mooie prijzen 
en heerlijke live muziek.
Maandag en dinsdag zullen geheel 
in het teken staan van de kerstda-
gen. Op kerstavond en eerste kerst-
dag is Seasons traditie getrouw 
open vanaf 22.00 uur. Zo ook dit jaar 
zullen het erg gezellige avonden 
worden, waarbij de entree ook nog 
eens gratis is.
Woensdag Twee Kerstdag is het 
Wolter Kroes-dag. Dit jaar staat de 
wereld zanger wederom op de büh-
ne van Seasons. De voorverkoop 
is inmiddels gestart en de kaarten 
kosten 10 euro in de voorverkoop en 

indien nog voorradig aan de deur 13 
euro. Ook op deze avond opent Sea-
sons haar deuren om 22.00 uur voor 
iedereen vanaf 18 jaar. Wees snel 
met kaarten kopen, want er wordt 
topdrukte verwacht! 
Donderdag 27 december gaat het 
feest gewoon door vanaf 21.00 uur 
’s avonds met de Flügel Christmas 
Schoolparty. Met vanavond weder-
om de spectaculaire Seasons SMS 
Chat en complete Flügel Gekte, dus 
zorg dat je alvast je eigen Seasons 
Kweb-ID hebt aangemaakt op onze 
website!!! Vanaf 21.00 uur open en 
de entree is 5 euro per persoon met 
legitimatie verplicht! Heb je geen le-
gitimatie bij je, dan kan je de toe-
gang geweigerd worden. Wil je ze-
ker weten dat je binnenkomt, vraag 
dan de Seasons Pas aan...je hebt 
dan tevens voorrang met naar bin-
nen gaan en betaal je slechts 3 euro 
in plaats van 5 euro! Vergeet niet al-
vast je Seasons Kweb-ID aan te ma-
ken, zodat je foto meteen op tv komt 
tijdens de SMS Chat. 
Vrijdag 28 en zaterdag 29 december 
gaan we Christmas Cool Downen! 
Uiteraard gaan we dit niet alleen 
doen, maar samen met DJ Kees…
uitleg is overbodig toch? 
Dinsdag 1 januari vanaf 00.30 uur is 
er voor de negende keer de Seasons 
Oud en Nieuw Party 2008. De voor-
verkoop is inmiddels begonnen bij 
Seasons. Gezien de drukte van alle 
voorgaande jaren is het verstandig 
om een kaartje in de voorverkoop te 
halen.

Wanneer je met Oud en Nieuw aan 
de deur probeert een kaartje te ha-
len, is de teleurstelling misschien te 
groot als het vol is. Wees er snel bij! 
Zie ook www.seasonscafe.nl of kijk 
in de advertentie van de verschillen-
de media.

Man mishandelt vriendin
IJmuiden - Politiemensen hebben 
zondagavond rond 23.45 uur in een 
woning in IJmuiden een 24-jarige 
man uit Heerhugowaard aangehou-
den voor de mishandeling van zijn 
vriendin.

Het stel had ruzie en de man heeft 
de vrouw hierbij een gebroken neus 
geslagen. Hij is meegenomen naar 
het bureau en ingesloten. Tegen 
hem wordt proces-verbaal opge-
maakt.

Maria Landeweerd-Seufert kreeg op haar verjaardag bezoek van burgemees-

Weer 100-jarige in IJmuiden
Maria Landeweerd
viert haar eeuwfeest
IJmuiden - Donderdag 6 december 
vierde mevrouw Maria Landeweerd-
Seufert haar honderdste verjaardag.  
Burgemeester Cammaert kwam 
haar zelf feliciteren op 6 december 
in verpleeghuis Velserduin.
Maria Landeweerd-Seufert werd 
100 jaar geleden geboren in Main-
berg (Duitsland). Zij groeide op in 
een gezin met vier kinderen (een 
jongen en drie meisjes). In 1933 is zij 
naar Nederland gekomen en kwam 
haar man tegen op een dansavond-
je in Bloemendaal. Zij trouwde op 
11 juni 1936 met Jean Pierre Lan-
deweerd. De heer Landewerd heeft 
bij het Gemeentelijk Gas- en Water-
bedrijf gewerkt. Hij overleed op 26 
juni 1976 
Het echtpaar heeft geen kinderen 
gekregen. Ze woonden aan de Ter-
rasweg in Santpoort. 

Mevrouw Landeweerd-Seufert heeft 
vele jaren gewerkt in de wasserij van 
de familie Van Lieshout. In de Twee-
de Wereldoorlog werd de bestelwa-
gen, die in deze wasserij gebruikt 
werd, ingevorderd door de Duitsers. 
Tussen de buurtbewoners aan de 
Terrasweg en de heer en mevrouw 
Landeweerd-Seufert bestond een 
heel vriendschappelijke band. Nog 
steeds wordt mevrouw Landeweerd 
liefdevol verzorgd en bezocht  door 
velen uit haar buurtje van de Terras-
weg, waar zij 70 jaar heeft gewoond. 
Elk jaar komen ook nog steeds vele 
nichten en neven uit Duitsland om  
haar te bezoeken.
Mevrouw Landeweerd is altijd gek 
op dieren geweest, vooral op paar-
den, honden en geiten. Volgens haar 
is het drinken van geitenmelk het 
geheim van 100 jaar oud worden.

Geen verhoging 
drinkwaterprijs PWN
Regio - Het drinkwatertarief blijft in 
2008 voor consumenten gelijk aan 
het drinkwatertarief van 2007. De 
Raad van Commissarissen van PWN 
Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
heeft maandagavond haar goed-
keuring gegeven aan de door de di-
rectie van PWN voorgestelde drink-
watertarieven voor 2008. Jaarlijks 
worden de drinkwatertarieven op-

nieuw vastgesteld. Dankzij de voort-
durende inspanningen om efficiën-
ter te werken zijn de prijzen voor het 
vierde opeenvolgende jaar gelijk ge-
bleven.
De prijs van drinkwater bedraagt 
voor consumenten 1,31 euro per ku-
bieke meter inclusief 6 procent btw 
en exclusief waterbelasting en vast-
recht.
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Roy Coster

Roy Coster wint van der 
Wiele jeugddamtoernooi
IJmuiden - Gadjinder Gajadhar 
speelde afgelopen zaterdag met het 
Amsterdamse Hiltex III tegen IJmui-
den II en zag de mooie beker staan 
die je kunt winnen bij het van der 
Wiele toernooi en besloot spontaan 
zich aan te melden. Iedereen dacht 
dat Gadjinder even de beker zou 
gaan meenemen. Hoe anders zou 
het aflopen. Eerst kreeg Gadjinder 
bijna klop van Rick Hartman, die net 
even te geïmponeerd was door zijn 
sterke tegenstander en een gewon-
nen eindspel remise gaf, weliswaar 

met het oog op de tijdnood. Maar te-
gen Roy Coster uit Heerhugowaard 
ging het echt mis en zo werd Roy 
die al een paar keer tweede werd nu 
eindelijk eerste. Dus de beker was 
voor Roy. De tweede plaats ging Ad 
van Amerongen, ook uit Heerhugo-
waard, die een bijzonder sterke in-
druk maakte en alleen van Gadjin-
der verloor. Gadjinder werd derde. 
In de B-groep ging de eerste plaats 
naar Leon Smids, de tweede plaats 
naar Lobke Weel en de derde plaats 
naar Danique Smids.

Bas Hollander wint
zeeviswedstrijd IJZZV
IJmuiden - De weer goden waren 
zaterdag goed gestemd. Het beloof-
de de wedstrijd droog te blijven vol-
gens de buienradar. 
Om 10.00 uur was de start op het 
noodparcours omdat de pier was af-
gesloten. één van de eerste die vis 
wist binnen te halen was Frits Krom-
hout. Een gulletje van in de 20 cen-
timeter. Fons volgde al gauw, en na 
een half uurtje was al duidelijk dat 
het een redelijke visserij zou wor-
den met veel kleine vis. Met de uit-
schieter van Akio met een gul van 
47 centimeter daar gelaten. Met de 
constantie van de gul viel zijn hen-
gelsteun in het water.
Waar iedereen en hij zelf weer om 
kon lachen. De vissoorten waren 
talrijk met bot, gul, meun, slijmvis, 

steenbolk, wijting en zeebaars. De 
winnaar had zes van de zeven soor-
ten wat Bas uiteindelijk met 26 vis-
sen deed eindigen. Na een gezellige 
prijs uitreiking in het Vlaggeschip 
werd de uitslag als volgt: Eerste Bas 
Hollander, 26 vissen, 573 centime-
ter. Tweede John Beum, 21 vissen, 
463 centimeter. Derde Hans Hen-
driks, 19 vissen en 439 centimeter. 
Bij de koppels: Eerste Ronald Gato-
winas en John Beum, 774 centime-
ter. Tweede Vincent van Wendel en 
Hans Hendriks, 745 centimeter. Der-
de Peter de looff en Bas Hollander, 
686 centimeter.
De competitie van de IJmuider Zuid-
pier Zeevis Vereniging blijft span-
nend want de eerst drie plaatsen 
kunnen nog alle kanten op.

Het culinaire team van Korf is klaar voor de feestdagen

Specialisten in de startblokken
Culinaire hoogstandjes Korf 
Catering & Partyservices
IJmuiden – U wilt met de feestda-
gen iets lekkers op tafel zetten, maar 
u heeft geen zin om daarvoor uren 
in de keuken te staan? Geen nood: 
Jan Korf en zijn team van culinaire 
specialisten staan al in de startblok-
ken. Zij bieden een ruime keuze aan 
gerechten, die smaken naar toewij-
ding en vakmanschap.
Overheerlijk zijn de prachtig opge-
maakte salades, die zo op tafel kun-
nen. Een vleessalade met onder 
andere gegrilde ham gevuld met 
mousse en Hongaarse salami, of 
een vissalade met onder andere ge-
vulde tongrolletjes, krab en gerook-
te paling. Een combinatie van bei-
de schotels is ook mogelijk. Ook zijn 
er zeer smakelijke koude buffetten, 
van zowel vlees als vis. U kunt deze 
schotels en buffetten als hoofdge-
recht gebruiken en zelf een voor- en 
nagerecht bedenken. Maar die kunt 
u ook weer bestellen bij Korf Cate-
ring & Partyservices. Er zijn koude 
voorgerechten, zoals carpaccio van 
ossenhaas en een Hollandse garna-
lencocktail, maar ook lekkere soe-
pen. De klassieke Franse uiensoep 
van Korf is de beste uit de hele re-

gio. Niet te versmaden als warm 
voorgerecht zijn de wildragout en 
de kalfsragout. En dan heeft u, als u 
wilt, ook nog eens de keuze uit drie 
nagerechten.
Heeft u een andere kerstwens, wilt u 
bijvoorbeeld iets speciaals met kal-
koen, ree, fazant of wild zwijn, dan is 
dat altijd bespreekbaar. Het culinai-
re team kent geen beperkingen.
Wie zijn gasten tijdens de oude-
jaarsviering iets lekkers voor wil zet-
ten, doet er goed aan om de koude 
bittergarnituren bij Korf te bestellen. 
Er is een uitgebreide en een zeer 
uitgebreide versie. Deze schotels 
worden met veel show en fantasie 
opgemaakt.
U hoeft dus alleen de tafel te dek-
ken, de kaarsen aan te steken en te 
genieten van de heerlijke gerechten 
van Korf Catering & Partyservices. 
Bestellijsten kunnen bij de zaak aan 
de Kennemerlaan afgehaald wor-
den. Tevens is het mogelijk om dit 
per e-mail te doen: www.korfcate-
ring.nl. Daar kunt u ook rustig na-
lezen wat de culinaire mogelijkhe-
den zijn. Het water zal u daarbij in 
de mond lopen!

Oud en Nieuw 
bij Swingsteesjun
Haarlem - Swingsteesjun weidt het 
nieuwe jaar in met een bruisende 
mix van swingmuziek in Café Res-
taurant Het Wapen van Kennemer-
land in de Ramplaan. Op Oudejaars-
avond rijden geen treinen en zijn de 
stations gesloten dus wijkt de po-
pulaire nietrook-disco van Station 
Haarlem uit naar deze andere histo-
rische en prachtige plek.
Het feest begin op 31 december om 
21.00 uur. Naast de overdaad aan 
heerlijke dansmuziek en de alom 
bekende gemoedelijke sfeer krijg 
je een welkomstdrankje (tot 23.30 
uur), oliebollen, appelflappen, een 
glas champagne, oriëntaalse en me-
diterane tapas. 
In het café is het tot 24.00 uur mee-
zingen op de muziek van de Top 
2000 op radio 2. In de feestzaal 
draaien de dj’s dan al hun swing-
nummers. Vanaf 0.15 uur is het 

dansfeest in de hele tent, tot zeker 
4.00 uur des nachts. 
Voorverkoop: 28,50 euro overmaken 
op rekening 417388934 ten name 
van Appelman Evenementen, Haar-
lem onder vermelding van ‘Oud en 
Nieuw’ en e-mailadres. Dat is tot 23 
december mogelijk. De laatste week 
kosten de kaartjes, indien nog voor-
radig, 32,50 euro. 
Informatie: www.swingsteesjun.nl 
en 06-18938260.

‘Beter R. de Vries Band
zondag in De Halve Maan
Santpoort-Noord - Zondag 16 de-
cember speelt de Beter R. de Vries 
Band vanaf 16.30 uur in Café De 
Halve Maan in Santpoort. 
Saxofonist Ruud de Vries kreeg door 
de jaren heen steeds meer bekend-
heid en speelde inmiddels op het 
North Sea Jazz Festival. De Beter 
R. de Vries Band is een succesvol-
le combinatie van sax, gitaar, Ham-
mond-orgel, bas en drums. Deze 
formatie speelt stevig groovende 
dancefloorjazz waar de vonken aan 
alle kanten vanaf spatten. Instru-
mentale bands die een breed pu-
bliek aanspreken zijn zeldzaam in 
Nederland, maar ‘Beter’ R. boeit en 

houdt de aandacht vast. Deze saxo-
fonist houdt van sound en groove en 
dat resulteert in uiterst aanstekelij-
ke muziek die voortkomt uit vroege 
jazz, hedendaagse pop, soul, blues, 
afro & seventies funk, easy tune en 
rhythm ‘n blues. Als een van de wei-
nige formaties speelt de Beter R. de 
Vries Band jazz dan ook zoals het 
ooit bedoeld was: om te improvi-
seren en om te dansen! Eind 2006 
kwam de eerste (live) cd ‘Upshot’ 
uit, die bij optredens en via het in-
ternet verkrijgbaar is. Zie voor meer 
informatie over de band www.ruud-
devries.nl. De toegang is zondag 
gratis!

Winterfair bij het Anker
Velserbroek - Zaterdag 15 decem-
ber organiseert de schoolpleincom-
missie van Gereformeerde Basis-
school Het Anker een gezellige win-
terfair voor jong en oud. 
Diverse workshops, feestkapsels la-
ten maken, schminken, poppenkast 
en uiteraard heerlijk eten en drin-
ken. Er is van alles te doen!
In deze natte en koude wintertijd 

wil de school ook voor de mede-
mens klaarstaan. Daarom zamelen 
ze deze week nieuwe sokken in voor 
zwervers in Haarlem. Helpt u ook 
mee? U kunt ze tijdens de fair in-
leveren in de hal van de school. Al-
vast bedankt en graag tot ziens! De 
winterfair wordt van 14.00 tot 18.00 
gehouden op basisschool het Anker, 
Grote Buitendijk 48 in Velserbroek. 

Leerlingen Ichthus College 
houden Oeganda-weekend
Driehuis - Zaterdag 15 en zon-
dag 16 december wordt door een 
groep enthousiaste 4 Havo leer-
lingen een weekeinde op hun 
school georganiseerd, om geld 
op te halen voor weeskinderen 
in Oeganda.

Voor het vak maatschappijweten-
schappen kregen de 4 Havo leerlin-
gen die dat vak volgen een opdracht 
om op een leuke en originele manier 
zoveel mogelijk geld op te halen voor 
het goede doel. Dat doel hebben ze 
zelf door middel van een stemming 
gekozen. Met het verdiende geld 
steunen ze de mensen die de wees-
kinderen in Oeganda naar school te 
krijgen, zodat ze niet de hele dag op 
straat hoeven te leven.
Al snel kwamen de leerlingen op 
ideeën: van koekjes verkopen tot 
een dansmarathon. Zelfs Paul de 
Leeuw is benaderd!
De leerlingen gingen in groepjes 
aan de slag, maar kwamen al snel 
tot de conclusie dat samenwerken 
veel beter zou gaan werken. Toen 
kwam het goede idee om een week-
einde te organiseren waarbij meer-
dere projecten samengevoegd zou-
den worden. Zo kwam het Oegan-
da-weekend tot stand!
Daarom kunt u kunt zaterdag 15 de-
cember van 19.30 tot 23.00 uur en 

zondag 16 december van 14.00 tot 
17.00 uur naar het Ichthus College te 
Driehuis komen.

De dag zal geopend worden met een 
spectaculaire dans door een groep-
je dat dit geheel zelf heeft bedacht 
en geoefend voor dit project. Daar-
na volgt een powerpoint presenta-
tie, om aan te geven waar het geld 
nou precies naartoe gaat en waar-
om ze dit nu eigenlijk doen. Verder 
wordt een creatieve workshop geor-
ganiseerd, wat vooral leuk is voor de 
kleinere kinderen. Er worden kerst-
stukjes verkocht, er worden koek-
jes verkocht, er is drinken en eten 
en schmink. En nog veel meer. Ook 
komt er een grote pot in de school 
te staan waar u geld in kunt done-
ren voor Oeganda. 

Omdat het doel toch is om geld op 
te halen, geldt een entreeprijs. Die 
bedraagt voor volwassenen 1.50 eu-
ro en voor kinderen onder de 12 jaar 
én leerlingen van de school 1 euro. 
Let wel op, dat je je als leerling van 
het Ichthus College kunt legitimeren, 
dus neem dan wel je schoolpasje 
mee. De leerlingen van het Ichthus 
College hopen dat u even tijd maakt 
om te komen kijken, en zo de wees-
kinderen in Oeganda steunt! 
Info: Ginny Koster 06-21432178. 

Coöperatiefonds januari van start
Ledenraadsvergadering 
Rabobank Velsen e.o.
Velsen - Maandag 10 decem-
ber organiseerde Rabobank Velsen 
en Omstreken haar tweede leden-
raadsvergadering in de Zoete Inval 
te Haarlemmerliede. 
Harry Scheeper, voorzitter van de 
Raad van Commissarissen en tevens 
voorzitter van de ledenraad, leidde 
de ledenraad door haar  agenda. De 
oorsprong, cultuur en structuur van 
de Rabobank werden toegelicht. 
Ook de strategie en ambitie kwa-
men aan bod.
Het voorstel van de uitwerking van 
het Coöperatiefonds werd door de 
leden warm ontvangen en goedge-
keurd. Het Coöperatiefonds is het 
vervolg op het Stimuleringsfonds en 
het Samenspelfonds. Het geld uit 
het Coöperatiefonds komt ten goe-
de aan maatschappelijke initiatie-

ven in het werkgebied van de bank. 
Zo komt een deel van de winst te-
rug bij leden én klanten en doet de 
bank tegelijkertijd wat terug voor de 
samenleving. Een afvaardiging van 
de ledenraad (de Commissie van 
Aanbeveling) zal zich buigen over 
de binnengekomen verzoeken. Be-
gin volgend jaar gaat het fonds of-
ficieel van start.
Daarnaast werd er veel aandacht 
besteed aan signalen uit de omge-
ving. Wat leeft er in de markt? Dat 
kunnen de leden van de ledenraad, 
de ambassadeurs van Rabobank 
Velsen en Omstreken, tenslotte het 
beste formuleren en terugkoppelen 
aan de directie. Met deze informatie 
doet de bank haar voordeel, zodat 
nog klantgerichter te werk kan wor-
den gegaan.

Seasons IJmuiden
Vol programma tijdens 
de komende feestdagen
IJmuiden – Seasons maakt zich op 
voor wederom gezellige feestda-
gen. De aftrap is op donderdag 20 
december met een super gezellige 
après-ski Christmas schoolparty. De 
ski-jay zorgt voor veel gezelligheid, 
gekke muziek en een echt après ski 
gevoel.

Het weekend van vrijdag 21 en zater-
dag 22 december gaat de après ski 
sfeer nog even door in – nog steeds 
– de enige skihut in de IJmond. 
Zondag 23 december is het weer 
zover. De jaarlijkse drukbezochte 
wildavond van Seasons gaat weer 
plaatsvinden met twee keer een live 
optreden van Jan van Est. Wie is Jan 
van Est? Jan van Est heeft al diverse 
keren op het podium in Seasons ge-
staan. Iedere keer weer weet hij de 
tent op zijn kop te krijgen met zijn 
repertoire. 
Ook dit jaar krijgt de Wildavond weer 
het thema Amsterdam mee. Verder 
zijn er weer vele mooie prijzen te 
winnen, waaronder rollades, kaar-
ten voor Wolter Kroes, kaarten voor 
Oud en Nieuw, elektrische tanden-
borstels etcetra en de lootjes kosten 
slechts 50 cent per stuk. Kortom een 
avond vol gezelligheid en entertain-
ment met bitterballen, mooie prijzen 
en heerlijke live muziek.
Maandag en dinsdag zullen geheel 
in het teken staan van de kerstda-
gen. Op kerstavond en eerste kerst-
dag is Seasons traditie getrouw 
open vanaf 22.00 uur. Zo ook dit jaar 
zullen het erg gezellige avonden 
worden, waarbij de entree ook nog 
eens gratis is.
Woensdag Twee Kerstdag is het 
Wolter Kroes-dag. Dit jaar staat de 
wereld zanger wederom op de büh-
ne van Seasons. De voorverkoop 
is inmiddels gestart en de kaarten 
kosten 10 euro in de voorverkoop en 

indien nog voorradig aan de deur 13 
euro. Ook op deze avond opent Sea-
sons haar deuren om 22.00 uur voor 
iedereen vanaf 18 jaar. Wees snel 
met kaarten kopen, want er wordt 
topdrukte verwacht! 
Donderdag 27 december gaat het 
feest gewoon door vanaf 21.00 uur 
’s avonds met de Flügel Christmas 
Schoolparty. Met vanavond weder-
om de spectaculaire Seasons SMS 
Chat en complete Flügel Gekte, dus 
zorg dat je alvast je eigen Seasons 
Kweb-ID hebt aangemaakt op onze 
website!!! Vanaf 21.00 uur open en 
de entree is 5 euro per persoon met 
legitimatie verplicht! Heb je geen le-
gitimatie bij je, dan kan je de toe-
gang geweigerd worden. Wil je ze-
ker weten dat je binnenkomt, vraag 
dan de Seasons Pas aan...je hebt 
dan tevens voorrang met naar bin-
nen gaan en betaal je slechts 3 euro 
in plaats van 5 euro! Vergeet niet al-
vast je Seasons Kweb-ID aan te ma-
ken, zodat je foto meteen op tv komt 
tijdens de SMS Chat. 
Vrijdag 28 en zaterdag 29 december 
gaan we Christmas Cool Downen! 
Uiteraard gaan we dit niet alleen 
doen, maar samen met DJ Kees…
uitleg is overbodig toch? 
Dinsdag 1 januari vanaf 00.30 uur is 
er voor de negende keer de Seasons 
Oud en Nieuw Party 2008. De voor-
verkoop is inmiddels begonnen bij 
Seasons. Gezien de drukte van alle 
voorgaande jaren is het verstandig 
om een kaartje in de voorverkoop te 
halen.

Wanneer je met Oud en Nieuw aan 
de deur probeert een kaartje te ha-
len, is de teleurstelling misschien te 
groot als het vol is. Wees er snel bij! 
Zie ook www.seasonscafe.nl of kijk 
in de advertentie van de verschillen-
de media.

Man mishandelt vriendin
IJmuiden - Politiemensen hebben 
zondagavond rond 23.45 uur in een 
woning in IJmuiden een 24-jarige 
man uit Heerhugowaard aangehou-
den voor de mishandeling van zijn 
vriendin.

Het stel had ruzie en de man heeft 
de vrouw hierbij een gebroken neus 
geslagen. Hij is meegenomen naar 
het bureau en ingesloten. Tegen 
hem wordt proces-verbaal opge-
maakt.

Maria Landeweerd-Seufert kreeg op haar verjaardag bezoek van burgemees-

Weer 100-jarige in IJmuiden
Maria Landeweerd
viert haar eeuwfeest
IJmuiden - Donderdag 6 december 
vierde mevrouw Maria Landeweerd-
Seufert haar honderdste verjaardag.  
Burgemeester Cammaert kwam 
haar zelf feliciteren op 6 december 
in verpleeghuis Velserduin.
Maria Landeweerd-Seufert werd 
100 jaar geleden geboren in Main-
berg (Duitsland). Zij groeide op in 
een gezin met vier kinderen (een 
jongen en drie meisjes). In 1933 is zij 
naar Nederland gekomen en kwam 
haar man tegen op een dansavond-
je in Bloemendaal. Zij trouwde op 
11 juni 1936 met Jean Pierre Lan-
deweerd. De heer Landewerd heeft 
bij het Gemeentelijk Gas- en Water-
bedrijf gewerkt. Hij overleed op 26 
juni 1976 
Het echtpaar heeft geen kinderen 
gekregen. Ze woonden aan de Ter-
rasweg in Santpoort. 

Mevrouw Landeweerd-Seufert heeft 
vele jaren gewerkt in de wasserij van 
de familie Van Lieshout. In de Twee-
de Wereldoorlog werd de bestelwa-
gen, die in deze wasserij gebruikt 
werd, ingevorderd door de Duitsers. 
Tussen de buurtbewoners aan de 
Terrasweg en de heer en mevrouw 
Landeweerd-Seufert bestond een 
heel vriendschappelijke band. Nog 
steeds wordt mevrouw Landeweerd 
liefdevol verzorgd en bezocht  door 
velen uit haar buurtje van de Terras-
weg, waar zij 70 jaar heeft gewoond. 
Elk jaar komen ook nog steeds vele 
nichten en neven uit Duitsland om  
haar te bezoeken.
Mevrouw Landeweerd is altijd gek 
op dieren geweest, vooral op paar-
den, honden en geiten. Volgens haar 
is het drinken van geitenmelk het 
geheim van 100 jaar oud worden.

Geen verhoging 
drinkwaterprijs PWN
Regio - Het drinkwatertarief blijft in 
2008 voor consumenten gelijk aan 
het drinkwatertarief van 2007. De 
Raad van Commissarissen van PWN 
Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
heeft maandagavond haar goed-
keuring gegeven aan de door de di-
rectie van PWN voorgestelde drink-
watertarieven voor 2008. Jaarlijks 
worden de drinkwatertarieven op-

nieuw vastgesteld. Dankzij de voort-
durende inspanningen om efficiën-
ter te werken zijn de prijzen voor het 
vierde opeenvolgende jaar gelijk ge-
bleven.
De prijs van drinkwater bedraagt 
voor consumenten 1,31 euro per ku-
bieke meter inclusief 6 procent btw 
en exclusief waterbelasting en vast-
recht.
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‘Wuivend Graan’

‘Wuivend Graan’: de 
nieuwe Wim T. Schippers
Velsen - Eindelijk is er weer een 
nieuwe Wim T. Schippers in de 
Stadsschouwburg Velsen te zien: 
‘Wuivend Graan’, dinsdag 18 de-
cember (20.15 uur). Wim T. Schip-
pers schreef legendarische televi-
sieseries als ‘Van Oekels Discohoek’ 
en spraakmakende toneelstukken 
als ‘Going to the dogs.’ Zijn nieuw-
ste creatie ‘Wuivend Graan’ is ook 
lovend ontvangen door pers en pu-
bliek. ‘Kramp in de kaken van het la-
chen.’ (..) ‘Nieuw stuk Wim T. Schip-
pers is geniaal en typisch Schippers. 
(..) ‘Wuivend graan’ is een zalig en 
ontregelend avondje absurd theater 
waar je ook nog wat van opsteekt.’ 
De voorstelling met Nelly Frijda, Ti-
tus Muizelaar en Kees Hulst in de 
hoofdrollen is inmiddels genomi-
neerd voor de Toneelpublieksprijs.
‘Wuivend graan’ gaat over de groot-
geleerde en begenadigd spreker 
Henrik van Woerdekom die zich op 
maakt voor een lezing over het ver-
schijnsel ethiek. Voor Henrik zou dit 
een avond als vele kunnen zijn, ware 
het niet dat zijn moeder, zijn doch-
ter, zijn vrouw en zelfs zijn vriendin 
in de zaal zitten. Wat een boeiende 

lezing had moet worden, ontaardt in 
een openbare familieruzie met hila-
rische, schrijnende en ontroerende 
persoonlijke ontboezemingen. Het 
ene moment lijkt Henrik alles nog 
onder controle te hebben, het vol-
gende moment valt hij volledig uit 
zijn rol en gaat hij zonder terughou-
dendheid de confrontatie aan. De 
vuile was wordt bepaald niet binnen 
gehouden.
En het publiek? Dat is getuige van 
dit alles. Niet alleen van een toneel-
stuk zoals het verwacht, maar ook 
van een (poging tot een) diepgra-
vende lezing en een gênante fami-
lierel. De grenzen tussen toneel en 
werkelijkheid vervagen. Het belooft 
een enerverende avond te worden, 
waarbij powerpointpresentaties en 
handgemeen naadloos in elkaar 
overvloeien. ‘Wuivend Graan’ is zon-
der twijfel de toneelbelevenis van 
het seizoen.
Prijs: 24,50, 23,50 of 22,50 euro (in-
clusief garderobe en pauzedrank-
je), CJP 2 euro korting. Informatie: 
Stadsschouwburg Velsen, telefoon 
0255-515789 of reserveer via www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Peuters bezoeken
bewoners van De Schulpen
Velsen-Noord - Op vrijdagoch-
tend 14 december en op maandag-
ochtend 17 december brengen twee 
peutergroepen van peuterspeelzaal 
Pinokkio van 10.00 tot circa 11.00 
uur een bezoekje aan de bewoners 
van De Schulpen in Velsen-Noord. 
Dit jaar hebben de peuters zelf een 

kerststukje gemaakt dat zij op de 
betreffende ochtenden aan de be-
woners van de Schulpen overhan-
digen.
Hierbij worden ook nog samen een 
aantal kerstliedjes gezongen en een 
kopje koffie en limonade gedron-
ken.

Oproep aan 
projectzangers
IJmuiden - De Christelijke Orato-
rium Vereniging IJmuiden biedt op-
nieuw gelegenheid aan projectzan-
gers om mee te zingen bij de repe-
tities voor de Matthäus Passion van 
J.S. Bach in het voorjaar en die Jah-
reszeiten van F.J. Haydn in het na-
jaar van 2008. Alle stemsoorten zijn 
welkom, maar vooral bassen. De re-
petitieavond is op donderdag van 
20.00 uur tot 22.15 uur. Inlichtingen 
bij het secretariaat Anneke Vos-
kamp, telefoon 0255-533145.

Crea-do Club 
bij ABC/WAO
IJmuiden - Elke dinsdagmiddag 
van 13.30 uur tot 15.30 uur is bij 
ABC/WAO de Crea-Do club. Hier 
kan men creatief bezig zijn met on-
der andere het maken van kaarten 
voor allerlei gelegenheden en alles 
waar men met de handen mee be-
zig kan zijn. Natuurlijk is er ook tijd 
voor het sociale contact. En een lek-
ker kopje koffie ontbreekt natuurlijk 
niet. Nieuwsgierig? Kom dan gerust 
eens langs om kennis te maken. 
Stichting ABC/WAO is gevestigd 
aan Kromhoutstraat 50a in IJmui-
den. Telefonische inlichtingen wor-
den u graag verstrekt, hiervoor kunt 
u bellen met mevrouw Nupoort, te-
lefoonnummer 06-42106818. 

Kerstzangavond 
in Petrakerk 
IJmuiden - Vrijdag 21 december 
om 20.00 uur zal de jaarlijkse kerst-
zangavond plaatsvinden in de Petra-
kerk in IJmuiden. Het orgel zal wor-
den bespeeld door Cees Verschoor 
en ook begeleidt hij de samenzang. 
Tevens zal er worden opgetreden 
door het gospelkoor SIGN, Fred en 
Tanja Schaap (piano en viool), Erik 
Hartendorf (trompet) en het salon-
orkest Café Noir. U bent van harte 
welkom. De toegang is gratis.

‘t Staende Tuygh

’t Staende Tuygh heeft 
druk jaar achter de rug
IJmuiden – Het bijna 13 jaar jonge 
Shanty- en Seasongkoor ’t Staende 
Tuygh heeft weer een druk jaar ach-
ter de rug. 
Maar liefst 54 activiteiten werden er 
ontplooid variërend van optredens 
in bejaarden- en verzorginstehui-
zen, het bijwonen van festivals (in 
Nijverdal, Noordwijkerhout, Katwijk, 
Wijk bij Duurstede en het Havenfes-
tival te IJmuiden), ruim 20 optredens 
bij het vertrek van een cruiseboot 
waarbij de passagiers, die net met 
de bus uit Amsterdam, Volendam en 
Marken etcetra kwamen, muzikaal 
werden uitgezwaaid, en tenslotte tij-
dens verjaardagen cq. bedrijfsfees-
ten. Ook werden dit jaar het Koffie-
concert en het Zomipo niet overge-
slagen.
Tevens gaf het koor acte de pre-
sence bij het uitreiken van de blau-
we wimpel (schoon water) op het 
IJmuider strand.
Op 16 juli herdacht ’t Staende Tuygh 
haar twaalf en een halfjarig bestaan 
en is daarmee het oudste shanty-
koor in IJmuiden. Omdat dit jubile-
um in de zomervakantie en in een 
drukke periode viel , werd dit heug-
lijk feit uitbundig op 25 november 
jl. gevierd met een gezamenlijk di-
ner voor de huidige leden plus hun 
partners.
Op 1 september legde hun zangpe-
dagoge mevrouw Wil Kamer haar 
functie bij het koor neer. Tot eind 
van dit jaar vonden het bestuur gi-
tarist Henk Vosse als dirigent be-

reid voor de groep te staan. Medio 
januari begroet ’t Staende Tuygh 
een nieuwe repetitor, t.w. de heer 
Arno Westenburger. Samen met de 
heer Henk Vosse zal hij de repetities 
gaan leiden.
Omdat ’t Staende Tuygh nog niet op 
volle oorlogssterkte is, bestaat er 
momenteel plaats voor enkele te-
noren en bassen, terwijl een oudere 
allround accordeonist eveneens van 
harte welkom zal zijn. 
Denkt u, dat is wat voor mij, dan 
kunt u zich opgeven bij Dieter van 
Laar, telefoon 0255-521033.

IJmuiden – Op zich had Kirsten een 
goede zwangerschap, alleen had ze 
last van bekkeninstabiliteit. Hierdoor 
moest ze stoppen met werken toen 
ze 23 weken zwanger was. Omdat 
duidelijk was dat het een flinke ba-
by zou worden, werd in de 38e week 
van de zwangerschap gekeken of 
de bevalling ingeleid kon worden. 
Kirsten had toen nog maar één cen-
timeter ontsluiting. Een week la-
ter was dit twee tot drie centimeter 
en Kirsten werd gestript. Die avond 
kreeg ze last van harde buiken en 
dit ging de volgende dag door. Ze 
vroeg zich af of dat wel prettig was 
voor de baby, die ze minder voel-
de bewegen. Ze ging naar het Ro-
de Kruis Ziekenhuis voor een CTG-
scan waaruit bleek dat alles in or-
de was met de baby. Om 19.00 uur 
waren Kirsten en Michel weer thuis, 

Aangenaam

Geboren: Jarno Cornelis van Leeu-
wen
Zoon van: Kirsten en Michel van 
Leeuwen
Broer van: Eline (8), Nikki (5) en 
Julia (3)
Geboren op: 12 oktober 2007 om 
2.21 uur
Geboortegewicht: 4332 gram

waar even later dan toch de weeën 
begonnen. Om 22.30 uur werd de 
verloskundige gebeld, om 23.30 uur 
waren ze weer terug in het zieken-
huis. Even voor 2.00 uur werden de 
vliezen gebroken en daarop volg-
de een minder prettig half uur voor 
Kirsten, die een ware weeënstorm 
onderging.
Het was druk op de afdeling, de ver-
loskundige keek even om de hoek 
en Kirsten moest haast smeken of 
zij naar haar wilde kijken. Ze bleek 
volledige ontsluiting te hebben en 
mocht gaan persen. Vlak na zijn ge-
boorte bleek Jarno de navelstreng 
om zijn nek te hebben. Die werd vlug 
doorgeknipt, maar de baby kwam 
niet goed op gang. Hij kreeg twee 
keer een zuurstofdouche en Jarno 
ging voor de zekerheid naar de cou-
veuseafdeling. Daar bleek hij koorts 
te hebben en uit bloedonderzoek 
werd duidelijk, dat hij een infectie 
onder de leden had. Via een infuus 
kreeg hij antibiotica toegediend en 
hiervan knapte hij al snel op. De 
kuur van zeven dagen moest afge-
maakt worden en Jarno en Kirsten 
bleven daardoor een week in het 
ziekenhuis. Dat voelde heel dubbel 
voor Kirsten: aan de ene kant wilde 
ze bij Jarno blijven, aan de andere 
kant miste zij haar drie meiden. Voor 
Michel was het ook een hoop gere-
gel, want de boel moest thuis wel 
door blijven draaien. Hij nam een 
week onbetaald verlof op en dankzij 
de hulp van familie en vrienden, die 
dan voor de meiden zorgden, kon 
hij ook naar het bezoekuur om zijn 
vrouw en zoon te zien.
Jarno is inmiddels al weer heel wat 
weken thuis en het gaat prima met 
hem. Het is een heerlijk mannetje 
met een lekkere bolle toet en een 
flinke bos donker haar. Zijn zus-
sen zijn stapeldol op hem en als 
hij uit bed komt, dan willen ze alle-
drie maar één ding: Jarno vasthou-
den en hem een kusje geven. (Carla 
Zwart)

ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Pergamano maandagochtend
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.
Wijksteunpunten en KBO afd. 
Velsen.
Kerstdagtocht 18 en 19 december. 
Kosten 46,50. Opgeven via telefoon 
06-17044490.
ANBO Nieuws afd. IJmuiden, 
Driehuis en Velsen-Zuid, 0255-
510797, 06-22197237
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-42106818, mevrouw Nu-
poort.
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tif-
fany, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. Activiteiten worden ge-
geven van 13.30 tot 15.30 uur. Vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur 
computerles. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. Op 
Vrijdagmorgen is iedereen welkom 
voor computerles, de stichting werkt 
met de Davilex-methode, d.w.z. ie-
dereen kan in zijn eigen tempo een 
onderdeel van de computer on-
der de knie krijgen. De stichting is 
geopend van 9.30 tot 11.30 en van 
13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel vrijdag 29 december: 
minestronesoep, boerenkool met 
worst en pudding als dessert. Kos-
ten 4,50. Uiterlijk twee dagen van 
tevoren opgeven. Woensdag 27 de-
cember en woensdag 3 januari is er 
geen open tafel. 
Restaurant is er op maandag, dins-
dag en donderdag tussen 12.00 en 
13.15 uur (rond 11.45 uur aanwe-
zig zijn). U kunt genieten van een 
3-gangen a la carte menu inclusief 
drankje voor 6,-.
Biljartliefhebbers gezocht voor 
woensdag- en vrijdagochtend tus-
sen 09.00 tot 12.00 uur.
Kerstkien woensdagavond 19 de-
cember om 19.00 uur. In de pauze 
een optreden van Dumo. Kaarten 1,-
, verkoop start maandag 10 decem-
ber om 09.00 uur.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. Dar-
ten op maandag de gehele dag, 
woensdag-, donderdag- en vrijdag-
ochtend vanaf 10,-. ‘s middag op 
donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag.
Internetcursus voor senioren op 
maandagmiddag. Kosten 10,- voor 
3 middagen.
Kerst-inn Tweede Kerstdag (26 de-
cember). Van 12.00 tot 16.00 uur. 
Kaartjes kosten 5,-. Kaartverkoop 
stopt op woensdag 20 december 
tussen 10.00-11.30 uur.
Ouderenadviseur is er op dinsdag-
ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 
U moet hiervoor een afspraak ma-
ken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel 
0255-533885 (ouderentelefoon). De 
allochtone medemens kan op don-
derdagochtend van 09.00 tot 10.30 
uur terecht.
Koersbal liefhebbers gezocht. Elke 
dinsdagochtend van 09.30 tot 11.30 
uur.
Erwten- en bruinebonensoep
woensdag 10 en woensdag 24 janu-
ari. Van 12.00 tot 12.45 uur. Kosten 
1,- per kom.
Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om 
de gehele week (ook zon- en feest-
dagen) te komen ontbijten. Vanaf 
08.45 tot 10.00 uur. De kosten be-
dragen 2,40 euro per keer. Gaarne 
wel even vooraf aan melden bij de 
receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. Een drie-
gangenmaaltijd met verse ingredi-
enten kost 6 euro maandag t/m za-
terdag. Zondag kost een drie-gan-
genmaaltijd 8,50 euro.
Internetcursus op maandag of vrij-
dag van 09.30 tot 11.30 uur. Kosten 
3 cursusdagen 10,-. Er zijn twee cur-
sisten per groepje zodat er maxima-
le aandacht van de docent is. Opge-
ven via de receptie, telefoon 0255-
561500.
Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Open tafel vrijdag 21 december: 
kerstmenu met variatie van vier 
hapjes, heldere kippenbouillon, ge-
pocheerde zalm, gorenten, aardap-
plen, kiwimousse met kiwisaus. Re-
serveren 17 december tussen 11.00-
12.00. Aanvang 12.30 uur. Kosten 
5,-.
Expositie Schildersclub Velserhooft 
tot en met 3 maart. Toegang gra-
tis, Geopend van maandag t/m vrij-
dag van 09.00 tot 16.30 uur. Zondag 
11.10 tot 13.30 uur.
Toegang 2,- incl. 
Kerst-inn met zang van Peter van 

Bugnum en van het Obelisk Koor. 
12.00-16.00. Kosten 5,-.
In januari en februari kunt u zich 
aanmelden voor computerles. Drie 
lessen voor 10 euro. Donderdag van 
09.00-11.00 uur.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.
Kerstmarkt Lisse. Vertrek maan-
dag 17 december om 13.30 uur. Om 
18.30 uur kerstfilm. 
Kersthsow van de Klavierschippers. 
Aanvang 14.30 uur. Toegang 3,-.
Kerststukjes maken woensdag 19 
december. Aanvang 14.30 uur. 
Kerstdiner, 6 gangen, dinsdag 25 
december. 12.00 uur.
Oud & Nieuwviering met optreden 
Guus v/d Berghe. Aanvang 14.00 
uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Kerstkien wordt gehouden op zon-
dag 16 december. 
Inloopspreekuur ouderenadviseur
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
Ouderenfitness iedere donderdag-
ochtend. Lessen worden door een 
docent gegeven. De eerste les kunt 
u gratis meedoen.
Koersbal op de maandagochtend. 
Nieuwe leden zijn welkom.
Sjoelen op de maandagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u 
terecht bij Frontoffice van Zorgba-
lans.
Tenslotte kunt u terecht voor vele 
vormen dienstverlening. Telefoon 
wonenplus 0255-518888.
Nieuwjaarsreceptie zondag 6 ja-
nuari.
Stichting Dorpshuis Het Terras,
Terrasweg 89 Santpoort-Noord, 
023-5386127.
Kerstkienen Donderdagmiddag 13 
december om 13.30 uur. Toegang is 
gratis. Om mee te kunnen kienen 
dient u een toegangskaart af te ha-
len bij het dorpshuis.
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Ouderennieuws

Nieuws uit
de Dwarsligger
Planetenweg 338 IJmuiden, te-
lefoon 0255-512725, e-mail 
dwarsligger@quicknet.nl.

Nieuws uit
de Brulboei
Kanaalstraat 166 IJmuiden, te-
lefoon 0255-510652, e-mail 
de.brulboei!@quicknet.nl.
Cursus Voetrefelxologie voor be-
ginners. Start maandag 21 januari. 
Cursus heeft acht lessen van 0-9.30 
tot 11.30 uur. Kosten 80,- incl. mate-
riaal. Proefles 5,-.
Cursus Scrapbook maken. Op de 
vrijdagochtend. Cursus telt zes les-
sen van twee uur. Kosten 30,- excl. 
materiaal.

Nieuws
uit de Mel
Wijkermeerweg 1 in Velsen-
Noord, telefoon 0251-210050, 
e-mail: info@demel.nl.
Discokids vrijdag 21 december 
voor kinderen van 8 tot en met 12 
jaar. 19.00 tot 21.00 uur. Toegang 1 
euro.

Nieuws
uit de Spil
Frans Halsstraat 29 IJmuiden, te-
lefoon 0255-510186, e-mail
info@despil.nl.
Kerstkienen woensdagavond 19 
december. De zaal is geopend vanaf 
19.30 uur. Voor 5 euro kunt u de he-
le avond mee kienen.

Thema-avond 
Ypsilon
Regio - Ypsilon  nodigt familie, 
partners en vrienden van mensen 
met schizofrenie of een psychose 
uit voor een gespreks/ontmoetings-
avond op maandag 17 december. 
Deze avond is het thema ‘Is het 
moeilijk om als mantelzorger hulp te 
vragen/vinden?’
De avond wordt georganiseerd in 
de Princesselaankerk aan Prinses-
selaan 10 te Beverwijk. De aanvang 
is om 19.45 uur. 
De koffie en thee staan vanaf 19.30 
uur klaar. Voor informatie  kunt u 
bellen naar: Bep Dubel via 0251-
244706 of Truus Dekker via 0255-
518949. 

Hennepplantage
aangetroffen
IJmuiden - Een monteur van NU-
ON ontdekte zondagmiddag tijdens 
werkzaamheden in een woning in de 
Grahamstraat dat er illegaal stroom 
werd afgetapt vanuit de meterkast. 
Politiemensen hebben samen met 
een fraudemedewerker van NUON 
een onderzoek ingesteld en ontdek-
ten in de garage van de woning een 
in vol bedrijf zijnde hennepplantage 
met 140 planten en de nodige ap-
paratuur. 
Alles is in beslag genomen. De be-
woners, een man en een vrouw, zijn 
aangehouden en meegenomen naar 
het bureau. 
De planten en apparatuur zijn ver-
nietigd. Tegen de eigenaren wordt 
proces-verbaal opgemaakt.

Overlast van 
jongeren in de
bibliotheek
IJmuiden - Maandagavond om-
streeks 19.45 uur zijn agenten op-
getreden tegen een groepje van ze-
ven jongeren in de centrale biblio-
theek aan het Dudokplein. De jon-
gelui, van 14, 15 en 16 jaar, bleken 
met chips en koek te hebben ge-
gooid. De agenten hebben hen de 
troep laten opruimen. Twee van hen 
hebben een bekeuring gekregen 
omdat zij geen legitimatiebewijs bij 
zich hadden. 
Zij zijn door hun ouders van het po-
litiebureau opgehaald.
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Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den 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, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Kringapo-
theek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in 
IJmuiden, tel. 0255-515030.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-

5319148.
Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-
huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  0255-533239 of 06-
54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag 
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg 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, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en 
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575, e-
mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstver-
lening: 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-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie telefonisch bereikbaar via  0255-
519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u 
terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ 
Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tij-
dens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de 
huisarts.

De laatste bomen en het kasje verdwijnen uit de Moerbergtuin

Pieter Vermeulen Museum 
verhuist naar Driehuis
IJmuiden - Maandag 26 novem-
ber  zijn mensen van Hortus Botani-
cus De Groene Parel uit Den Helder 
naar het Moerbergplanstoen ge-
komen om de Mimosaboom en de 
grote Yukka van het Pieter Vermeu-
len Museum mee te nemen naar 
een mooie nieuwe plek in Den Hel-
der. Het was even graven, maar de 
mannen waren erg blij met deze ge-
schenken.
De kas van het museum zal naar 
Driebruggen verhuizen, waar een 
liefhebber erg blij mee is. 
Het Pieter Vermeulen Museum zal in 
2010 aan het IJmuiderstrand komen. 
Fijn om te weten, niet alleen voor al-
le medewerkers maar ook voor de 
Velsenaren met of zonder kinderen 
en voor alle scholen die langs kwa-
men of leskisten leenden.
Het Pieter Vermeulen Museum ver-
blijft de komende twee jaar in het 
oude gebouw van de Jan Campert-
school in IJmuiden tot zij naar het 
IJmuiderstrand kunnen. 
,,Nu moeten we even op de blaren 
zitten,’’ vertelt een van de vrijwilli-
gers, Jacqueline de Wit. ,,Maar ho-
pelijk wordt dat beloond. Als vrij-
williger in dit museum, heb ik veel 
verschillende dingen gedaan en 
dat kun je ook doen, van de entree 

schilderen tot scholen begeleiden, 
en van openingen van nieuwe the-
ma’s tot knutselactiviteiten organi-
seren of bedenken. En daarnaast is 
er altijd hulp nodig voor de opbouw 
en afbouw van de thema’s.
Het is hier in het PVM erg breed wat 
je als vrijwilliger kan doen en het 
heeft vooral veel met de natuur te 
maken en dat spreekt me ook erg 
aan, al die verschillende dieren. Dat 
is echt mooi!’’
Het Pieter Vermeulen Museum is 
nog op zoek naar nieuwe aanwin-
sten (vrijwilligers) van jong tot oud. 
Straks in het nieuwe gebouw, zijn 
ook zeker nieuwe ideeën en han-
den nodig. Want vele handen ma-
ken licht werk. In de twee jaar dat ze 
in de Jan Campertschool zitten, kan 
je als vrijwilliger een beetje proeven  
wat je er zoal kan doen en daar-
naast kan je zelf je dagen of tijden 
invullen. Regelmatig is er vrijwilli-
gersoverleg, dat is altijd erg gezellig 
en dan kom je iedereen weer even 
tegen. Bij verjaardagen of evene-
menten is er altijd een leuke attentie 
voor de vrijwilligers. Elk half jaar is 
er een nieuw thema in het museum. 
Het eerste thema in de Jan Cam-
pertschool gaat over ‘nachten’. Dit 
gaat veel over de nachtdieren. 

Leo Bersee zal woensdag in het Havenmuseum zijn nieuwe jeugdroman sig-
neren

‘SOS’ Tsunami
IJmuiden speelt mee in 
jeugdroman Leo Bersee
Velsen - Op 26 december 2004 
vond een van de grootste natuur-
rampen uit de geschiedenis plaats. 
Een zware aardbeving voor de kust 
van Sumatra veroorzaakte een alles 
vernietigende tsunami. Van het ene 
op het andere moment vochten on-
telbare mensen voor hun leven. Ve-
len tevergeefs. De wereld was ge-
schokt.

Het liet geen mens onberoerd. In 
Nederland niet en zeker in IJmuiden 
niet. De bijzondere stedenband met 
Galle op Sri Lanka deed heel Vel-
sen/IJmuiden op de been komen.
Van alles werd er georganiseerd. 
Benefietconcerten, een sponsor-
loop, zwemmen op oudejaarsdag 
in zwembad ‘de Heerenduinen’, de 
gemeente kwam in actie, de vissers 
reisden af en scholen deden wat ze 
konden. Geen wonder dat zelfs het 
Jeugdjournaal naar IJmuiden afreis-
de om over dit alles te berichten.
Leo Bersee, voormalig stuur-
man, schreef er een aangrijpende 
jeugdroman over. Het laat zien wat 
mensen voor elkaar kunnen bete-
kenen. Juist dan wanneer het nood-
lot toeslaat! In deze jeugdroman (9 
tot 14 jaar) komt deze katastrofale 
tsunami-ramp opnieuw aan de or-
de. Het verhaal is gebaseerd op de 
waargebeurde reis van de Rainbow 
Warrior langs de zwaargetroffen kust 
van Noordwest Sumatra. Een maand 
lang heeft Greenpeace het schip 

toen uitgeleend aan Artsen zonder 
Grenzen. Die hebben er alle moge-
lijke hulpgoederen mee verscheept. 
Medicijnen, voedsel, brandstof voor 
AZG en zelfs potloden en schriften 
voor Unicef. Een prachtige opera-
tie waarin alles werd gedaan om de 
slachtoffers te helpen.
De hoofdpersoon in het boek, eerste 
stuurman Paul Verschoor (fictief) is 
IJmuidenaar. Zo denkt Paul geregeld 
terug aan IJmuiden. Hij ziet zichzelf 
weer wandelen met vrouw en kind 
naar IJmuiderslag en de Kop van de 
Haven. Verderop in het boek leest 
Paul in een e-mail wat er in IJmui-
den gaande is. Over de hulpacties 
aldaar van de scholen, het zwem-
bad, de vissers en vele anderen.
Woensdagmiddag 19 december  
om 15.00 uur zal schrijver Leo Ber-
see in het Havenmuseum een toe-
lichting geven op de bijzondere po-
sitie die Velsen innam in het kader 
van de Nationale Geldinzameling. 
Galle, met Velsen verbonden door 
een stedenbond, kreeg veel steun 
van de bevolking. De jeugdroman is 
ook verkrijgbaar in het museum en 
wordt gesigneerd door Leo Bersee 
tussen 13.00 en 17.00 uur.

Elke woensdagmiddag hebben de 
kleinkinderen (maximaal drie) gra-
tis toegang in gezelschap van hun 
(betalende) grootouders. Het Ha-
venmuseum is op Tweede Kerstdag 
gesloten.

Dag van de Mensenrechten
IJmuiden – Afgelopen maandag was het de Dag van de Mensenrechten. 
Klaas Strooker organiseerde die avond op het Plein ’45 een fakkelwake, om 
dit onder de aandacht te brengen. En om er bij stil te staan, dat nog overal 
ter wereld deze rechten worden overtreden. Schendingen, die niet mogen 
gebeuren. Maar er wel zijn. En zolang dat zo is, zullen er fakkelwaken nodig 
zijn. (foto: Klaas Strooker)

Fabelachtige lichtjestocht 
op boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op zondag 16 de-
cember is er op Informatieboede-
rij Zorgvrij in het recreatiegebied 
Spaarnwoude een lampionnentocht 
voor kinderen van 4 tot en met 8 
jaar.
Vorig jaar was de lichtjestocht een 
groot succes. Vele kinderen gingen 
met hun zelfgemaakte lampion door 
het sfeervol verlichte Spinnenbos.
Dit jaar organiseert de boerderij 
deze tocht opnieuw. Aan het eind 
van de middag kunnen de kinde-
ren eerst een melkpaklampion ma-
ken waarna ze onder begeleiding 
op pad gaan door een letterlijk fa-
belachtig bos, vol nachtdieren. Vorig 
jaar leverde de prachtige, sfeervolle 
taferelen in -en om het bos vele ver-
raste gezichten op. 

Om 16.30 uur begint het knutselen 
van de lampion in Zorgvrij. Aanslui-
tend gaan de kinderen in groepjes 
op pad. Na 30 tot 40 minuten zullen 
zij weer terugkeren vanuit het bos 
waarna ze zich kunnen warmen aan 
een vuurtje, marshmallows kunnen 
roosteren en warme chocolademelk 

drinken. De kosten voor het gehele 
programma bedragen 3,50 euro per 
kind. Het Spinnenbos kan modderig 
en koud zijn, het is daarom verstan-
dig om uw kinderen laarzen en war-
me kleding aan te doen. 
De ouders kunnen tijdens het wach-
ten meedoen aan een workshop 
‘kerstkrans maken’. Als u daarvoor 
zelf groen meeneemt kost dat 1,50 
euro en kunt u altijd meedoen. Er is 
voor een beperkte groep eventueel 
ook groen aanwezig dan kost het 
7,50 euro. 
Mocht u het koud krijgen dan is er 
warme glühwein bij het vuur. 
Het nabijgelegen pannenkoeken-
restaurant ‘Onder de Platanen’ blijft 
speciaal voor de lichtjestocht langer 
open: tot 20.00 uur. 
Wilt u na de lichtjestocht een pan-
nenkoek eten dan is het raadzaam 
een tafel te reserveren op telefoon 
023–5396059. 

Informatieboerderij Zorgvrij ligt aan 
de Genieweg 50 in Spaarnwoude, 
023-5202828. Zie ook www.recrea-
tienoordholland.nl.

Kerstmarkt bij 
VTV IJmond
Santpoort-Noord - Zondag 16 de-
cember organiseert tuinvereniging 
VTV IJmond haar jaarlijkse kerst-
markt aan het Groenelaantje 7 in 
Santpoort-Noord. Onder het genot 
van een glas Glühwein en kop erw-
tensoep worden u diverse artikelen 
aangoden die de kerstsfeer zullen 
verhogen. De markt wordt gehou-
den van 14.00 tot 18.00 uur.

Fietspad duinen 
niet vervuild
IJmuiden - Een inwoner van Drie-
huis heeft eind 2006 een klacht over 
bodemverontreiniging van het feits-
pad in de Heerenduinen ingediend 
bij Milieudienst IJmond. De klacht 
betrof onder andere de wijze waar-
op het fietspad werd aangelegd, 
waarbij van bodemverontreiniging 
sprake zou zijn. Milieudienst IJmond 
heeft na onderzoek de klacht on-
gegrond verklaard, omdat de toe-
gepast werkwijze past binnen be-
staande regelgeving en omdat de 
veronderstelde onrechtmatigheden 
niet konden worden bevestigd.

Bouma nieuw algemeen 
directeur van Meergroep
Regio - Het Algemeen Bestuur van 
de Meergroep heeft tijdens haar 
openbare vergadering van 4 de-
cember Mark Bouma per 1 februari 
aanstaande benoemd tot algemeen 
directeur van de Meergroep. Bou-
ma is bekend met het werkveld en 
heeft ervaring opgedaan als direc-
teur van een andere sociale werk-
voorziening.

Na een zorgvuldige procedure en 
op basis van positieve adviezen van 
zowel de ondernemingsraad als het 
managementteam, heeft het Alge-
meen Bestuur met algemene stem-
men de heer Bouma benoemd. Het 
bestuur ziet Bouma als de aangewe-
zen persoon om de Meergroep na 
een turbulente periode in rustig(er) 
vaarwater te leiden. 

Wie is zijn foto’s kwijt?
IJmuiden - Vorige week zijn in de Tuindersstraat in IJmuiden twee foto’s 
op straat gevonden. Een vriendelijke dame heeft deze foto’s naar de redac-
tie van De Jutter en De Hofgeest aan Zeeweg 189-191 gebracht. Daar zijn 
de foto’s tijdens kantooruren op te halen. Op beide foto’s staan een heer, 
dame en hulphond.

Zesde roman van Gerard Nanne
‘Fatale zoektocht’ 
gaat over Velser Affaire
IJmuiden - Onlangs verscheen de 
inmiddels alweer zesde roman van 
de van oorsprong uit IJmuiden af-
komstige schrijver Gerard Nanne. 
Het eerste exemplaar werd op 1 
december in Hoorn uitgereikt aan 
Conny Braam.
De nieuwe misdaadroman van Ge-
rard Nanne verhaalt over het maken 
van keuzes, over verraad, hartstocht 
en de erfenis van een oorlog en is 
getiteld ‘Fatale Zoektocht’.
Inspecteur Benders wordt kort ach-
tereen geconfronteerd met een 
moord op een jonge vrouw en op 

haar opa. Het onderzoek van de 
inspecteur voert hem naar IJmui-
den, waar hij hulp krijgt van Conny 
Braam. Beiden vermoeden dat de 
moorden verband houden met de 
affaire waar Conny Braam al eerder 
onderzoek naar deed en die bekend 
staat als de ‘Velser Affaire’.
Gerard Nanne is er met Fatale Zoek-
tocht opnieuw in geslaagd een de-
gelijk en spannend verhaal te schrij-
ven met een zoektocht, waarin voor 
IJmuiden een niet onbelangrijke rol 
is weggelegd. 
Allemaal lezen, dus!

Snelle vondst
IJmuiden - Een 39-jarige IJmuide-
naar kon op 5 december erg snel 
worden geholpen. Kort nadat zijn 
internetaangifte van diefstal van 
twee van zijn fietsen uit een schuur 
was verwerkt door een politeiagen-
ten kreeg die een tip van een an-
dere IJmuidenaar te verwerken. Die 
meldde namelijk wat verscholen in 
de bosjes van Velserbeek twee fiet-
sen te hebben zien liggen. Het ble-
ken inderdaad de fietsen uit de aan-
gifte. Zij zijn weer aan de eigenaar 
ter hand gesteld.

Schreeuwende 
vrouw
IJmuiden - In de nacht van vorige 
week woensdag op donderdag om-
streeks 01.30 uur hielden politie-
agenten een 40-jarige IJmuidense 
aan in haar woning aan de Orion-
weg. Zij veroorzaakte met haar ge-
schreeuw zodanig geluidsoverlast 
dat de nachtrust van verschillende 
andere bewoners van haar flatge-
bouw werd verstoord. Zij is daar-
op aangehouden en ingesloten. Er 
is proces-verbaal tegen haar opge-
maakt.
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Mara’s Home Decoration 
in geurige kerstsfeer
IJmuiden - Mara’s Home Deco-
ration, aan Plein 1945 nummer 83, 
is een bijzonder sfeervol winkel-
tje dat nu helemaal in kerstsfeer is 
ingericht. Geuren zijn heel belang-
rijk voor mensen, de geur van kerst 
wordt door Greenleaf samengevat 
in de geur Christmas Traditions.
Als u met de kerstdagen gaat gour-
metten of fonduen, dan is het vaak 
moeilijk die geur weer uit huis te 
krijgen. Gelukkig is er dan de Aroma 
Decor Fragance Diffuser die deze 
bakluchtjes als sneeuw voor de zon 
doet verdwijnen en bovendien een 
heerlijke, zuivere geur achterlaat.
Kerst kan niet zonder engelen, en die 
vindt u bij Mara’s Home Decoration 
het hele jaar door. Er is sinds kort 
een nieuwe, vrolijke beschermen-

gellijn in de winkel verkrijgbaar. En 
speciaal voor kerst is er bescherm-
engel kerstthee, kerstchocolade en 
ook nog mooie kerstkaarten.
Verder is de winkel weer gevuld met 
aparte kerstaccessoires van onder 
andere Appletree en veel specia-
le cadeautjes van kerstengeltjes tot 
geluksbrengers.
Tijdens het Christmas Shoppen, za-
terdag tot 22.00 uur krijgt u bij Ma-
ra’s Home Decoration tien procent 
korting op alle gezellige kerstacces-
soires en cadeauartikelen. 
Mara’s Home Decoration is tijdens 
de kerstkoopavonden gesloten, 
maar wel open op zondag 23 de-
cember van 12.00 tot 17.00 uur. Dus 
voor de allerlaatste kerstcadeaus 
kunt u hier dan ook nog terecht.

CLK Kozijn niet van 
hout te onderscheiden
Velsen-Noord - Een kunststof ko-
zijn is voordeliger dan een houten 
kozijn. Denk alleen al aan de aan-
schaf- en de onderhoudskosten. 
Toch kiest men vaker voor hout. 
Waarom? Puur vanwege het uiter-
lijk. Europrovyl heeft met het CLK 
Kozijn dé oplossing.  Alexander van 
Tintelen, commercieel directeur van 
Europrovyl legt uit waarom. 
“Het CLK Kozijn combineert de po-
sitieve kenmerken van beide mate-
rialen”, legt Van Tintelen uit. ,,Men 
kiest meestal vanwege de vaak 
schuine hoekverbinding bij kunst-
stof voor hout. Bij hout is deze ver-
binding namelijk haaks. Wij hebben 
de CLK Kozijnen voorzien van rech-
te hoeken, waardoor ze niet onder 
doen voor een fraai, houten kozijn. 
Daarnaast – en dat is tevens een 
groot voordeel – zijn onze kozijnen 
onderhoudsvrij: gemakkelijk te rei-
nigen. Schilderen is bovendien niet 
meer nodig.” 
Het CLK Kozijn heeft volgens Van 
Tintelen een perfecte, dubbele af-
dichting en unieke detaillering. ,,Met 
dit kozijn heb je dus geen overlast 
van geluid, wind of water. Het heeft 
tevens een hoge isolatiewaarde.” Hij 

vertelt verder dat alle kozijnen zijn 
voorzien van een stalen binnenkant. 
,,De constructie is dus stevig. Hier-
door wordt het voor ongevraagd be-
zoek erg lastig om zomaar binnen 
te komen. Dit in combinatie met het 
juiste hang- en sluitwerk zorgen er-
voor dat onze kozijnen het Politie-
keurmerk Veilig Wonen dragen. Ze 
zijn overigens recyclebaar en vor-
men dus minder belasting voor het 
milieu.”
,,Kiezen voor het CLK Kozijn van Eu-
roprovyl betekent dus een keuze 
voor kwaliteit, veiligheid, een lan-
ge levensduur én een fraai uiterlijk”, 
besluit Van Tintelen. “Niet voor niets 
geven wij tien jaar garantie op pro-
ductie. Het is gewoon een prach-
tig kozijn; een kozijn met de beste 
prestaties en het juiste uiterlijk.”
Op 15 december vindt de Europro-
vyl dealerdag plaats bij Braak Velsen 
b.v. in Velsen (zie ook www.clkko-
zijn.nl) aan Duinvlietstraat 100-102 
in Velsen-Noord. Geïnteresseerden 
kunnen dan kennismaken met dit 
exclusieve CLK Kozijn. Tevens kun-
nen ze rekenen op een aantrekkelij-
ke offerte ontvangen, inclusief des-
kundige montage. 

Vrijdag favoriete uitvaartdag
Nieuwe wet: meer dagen 
tussen overlijden en uitvaart
Regio - Als de eerste en tweede 
kamer de Wet op de Lijkbezorging 
goedkeuren krijgen nabestaanden 
meer keuzevrijheid. Moest de uit-
vaart eerder uiterlijk op de vijfde 
dag na het overlijden plaatsvinden. 
De nieuwe wet rekent in werkda-
gen. Hierdoor behoort de vrijdag, 
die favoriet is voor meer mensen, tot 
de mogelijkheden.
De Wet op de Lijkbezorging is de 
wet die van alles zegt over begraven 
en cremeren in Nederland. Dit vari-
eert van het aantal jaren grafrust tot 
het begraven van onbekende doden. 
Dat de wet verouderd was bleek on-
der meer uit het gebruik van de term 
‘verbranden’. In de volksmond is dit 
toch echt ‘cremeren’. De nieuwe wet 
die naar verwachting begin 2008 in-
gaat geeft nabestaanden extra keu-
zevrijheid bij het invullen van de uit-
vaart van een dierbare.
Een uitvaart is nu vaak op de vijf-
de dag na het overlijden. Als iemand 
op dinsdag overlijdt zou de uitvaart 
bijvoorbeeld op zaterdag zijn. Toch 
kiest 31% voor een uitvaart op 
maandag, zo blijkt uit onderzoek 
van Monuta Uitvaartzorg en –verze-
keringen. Voor dit uitstel is toestem-
ming van de gemeente nodig. Waar 
de oude wet geen rekening houdt 
met weekenden en feestdagen, doet 
de nieuwe wet dit wel. Kiezen de na-
bestaanden voor een begrafenis of 
crematie op maandag (zes dagen 
na het overlijden), dan kan dit zon-
der toestemming.
Uit hetzelfde Monuta onderzoek 
blijkt dat 22% van alle uitvaarten 
op vrijdag plaatsvindt. Vlak voor het 
weekend iets afsluiten, is een veel-
gehoorde reden. Ook zijn op vrij-

dag meer mensen vrij of kunnen ze 
gemakkelijker vrij nemen. Hierdoor 
kunnen veel vrienden en bekenden 
bij de uitvaart aanwezig zijn. Voor 
veel nabestaanden is dit belangrijk.
Een andere belangrijke wetswijzi-
ging is het beperkt toestaan van 
thanatopraxie. Dit is een vorm van 
balseming waarbij het lichaam tijde-
lijk wordt geconserveerd. De over-
ledene ziet er natuurlijker uit. Dit is 
zeker van belang als er bijvoorbeeld 
broers en zussen uit een ver land 
moeten komen. Zij kunnen dan ook 
op gepaste wijze afscheid nemen 
van de overledene. In verschillende 
andere landen, zoals Engeland en 
Frankrijk, is thanatopraxie al langer 
toegestaan.
Beheerders van begraafplaatsen 
hadden de wettelijke plicht om de 
eigenaar van een huurgraf te ach-
terhalen. Ook als deze persoon na 
een verhuizing geen adreswijziging 
had gestuurd. Dit is bijvoorbeeld be-
langrijk als de rechthebbende moet 
kiezen tussen verlengen of ruimen. 
Volgens de nieuwe wet moet de ei-
genaar van het graf de begraaf-
plaatsbeheerder op de hoogte bren-
gen van een verhuizing.
Monuta (www.monuta.nl) heeft al 
meer dan 80 jaar ervaring in het 
regelen en verzorgen van uitvaar-
ten volgens de meest uiteenlopen-
de, persoonlijke wensen. Dankzij 
een landelijk netwerk van uitvaart-
centra en betrokken medewerkers 
die ruimte geven voor eigen ideeën 
rondom de uitvaart is elke uitvaart 
bij Monuta in vertrouwde handen. 
Monuta uitvaartverzekeringen wor-
den verkocht via meer dan 2.700 on-
afhankelijke tussenpersonen.

Tuinderij Haan schenkt 
Bijna Thuis Huis kerstboom
Santpoort-Noord - Elk jaar wordt in december ook het Bijna Thuis Huis 
in kerstsfeer gebracht. Dit jaar ging vrijwilligster Elly Lammers erop uit voor 
een kerstboom. Toen zij in Santpoort bij Haan Tuinderij informeerde naar een 
mogelijke korting voor het Bijna Thuis Huis mocht zij kosteloos een mooie 
boom uitzoeken. Enthousiast en trots kwam Elly met de kerstboom terug op 
de Wulverderlaan: geen kosten gemaakt voor de aanschaf van een boom. 
De kerstboom staat prachtig in de huiskamer van het Bijna Thuis Huis!

Bij ABN AMRO in Bloemendaal

Met tophockeyer 
Teun de Nooijer op de foto
Regio - Woensdag 19 december 
kunnen hockeyfanaten bij ABN 
AMRO in Bloemendaal tussen 15.00 
en 17.00 uur op de foto met en een 
handtekening vragen aan tophoc-
keyer Teun de Nooijer. Ook kunnen 
de kinderen Teun’s befaamde hoc-
keystick uitproberen en geeft hij ze 
hockeytips en trucs. 
‘Teun’s tour’ is onderdeel van de 
campagne van ABN AMRO om 
haar Eurostyle-rekening te promo-
ten. De Eurostyle-rekening is voor 
jongeren tot 18 jaar, waarmee zij 
zelf hun bankzaken kunnen rege-
len. Wie nu een Eurostyle-rekening 
opent, krijgt Teun de Nooijer’s hoc-
keystick kado. Teun de Nooijer is 

sinds 1 januari 2007 ambassadeur 
van ABN AMRO. 
ABN AMRO is hoofdsponsor van 7 
hoofdklassehockeyclubs in Neder-
land. Naast de hoofdklasseclubs is 
ABN AMRO hoofdsponsor van de 
Euro Hockey League en ruim 70 lo-
kale verenigingen in Nederland. 
Jolanda Sijl, vestigingsmanager 
Bloemendaal: ‘Hockey is een sport 
die uitstekend past bij ABN AMRO. 
Veel van onze klanten zijn liefheb-
ber van hockey. Daarnaast biedt on-
ze samenwerking met onder ander 
Hockeyclub Bloemendaal ons de 
mogelijkheid een breed publiek te 
informeren over onze producten en 
dienstverlening’.

Heerlijke schotels bij 
viskiosk De Zeester
IJmuiden - Een tijd terug bestond 
de viskiosk De Zeester aan het Ken-
nemerplein twaalf en een half jaar. 
Een familielid zette een felicitatiead-
vertentie in deze krant en eigenaar 
Philip Zwaan is nog steeds verbaasd 
over de reacties, die dat teweeg-
bracht. ,,Het was hier in de viskraam 
één grote bloemenzee, we wisten 
op het laatst niet meer waar we de 
bloemen moesten laten’’, zeg hij. 
Over tevreden klanten gesproken.

Philip en zijn team zijn druk met de 
voorbereidingen voor de Kerstperio-
de en ze hebben er zin in. ,,Tien, hoe 
noemden we ons team ook al weer 
rond deze tijd?’’, roept hij naar zijn 
vrouw, die druk is met het schoon-
maken van haring. ,,Oh ja, het scho-
telteam’’, herinnert hij zich dan. Dit 
duidt op de lekkere schotels, die de-
ze dagen bij De Zeester verkrijgbaar 
zijn. Wie met de Kerstdagen geen 
tijd of zin heeft om lang in de keu-
ken te staan en die toch iets lekkers 
op tafel wil zetten, is hier aan het 
juiste adres. Heerlijke visschotels en 
allemaal even mooi opgemaakt, ze 

kunnen zo op tafel en zijn zo vers 
als wat. Ook de saladeschotels, de 
huzaren-, zalm- en krabsalade, zijn 
zeer gewild. Wat het ook elk jaar 
weer goed doet, is de gourmetscho-
tel. Een smakelijke mix van onder 
andere kabeljauwfilet, kabeljauw-
wang, zalmfilet en tonijnfilet. Om je 
vingers bij op te eten.

Ook zijn er cadeaubonnen verkrijg-
baar en er is een leuke aanbieding 
bij De Zeester: een pond paling voor 
maar liefst € 14,95. Niet te versma-
den! De viskraam is beide Kerstda-
gen geopend van 12.00 uur tot 13.00 
uur. Bestellingen kunnen dan afge-
haald worden en Philip bakt die da-
gen hoogst persoonlijk zelf de kib-
beling, zodat die warm mee naar 
huis kan. 
Ook op zondag 23 december is De 
Zeester geopend voor het in ont-
vangst nemen van bestellingen. 
Trek gekregen? U kunt bij de viski-
osk een bestellijst ophalen of even 
bellen met telefoonnummer 0255 
53784. Vis, heerlijk vers en oh zo ge-
zond. Eet smakelijk!

Rabobank team IJmuider Delta staat voor u klaar

Start verkoop IJmuider Delta
Speciale aanbieding Rabo
Velsen en Omstreken
IJmuiden - De feestelijke start van 
de verkoop van de kantoren en de 
dertien bedrijfseenheden in het 
eerste compex van IJmuider Delta, 
vond vrijdag 30 november jl. in res-
taurant Augusta plaats.
In een tijdsbestek van vijf jaar moet 
de grond tussen Halkade en Ko-
ningin Wilhelminakade in IJmuiden 
zijn veranderd in één van de groot-
ste bedrijventerreinen van IJmui-
den. Bouwondermening Gebr. Stolk 
uit IJmuiden is de ontwikkelaar van 
het terrein. In maart 2008 wordt ge-
start met de bouw van de eerste fa-
se, een combinatie van aanspreken-
de kantoortorens en multifunctione-
le bedrijfseenheden. Kees de Jong, 
directeur Bedrijven van Rabobank 
Velsen en Omstreken, is trots op het 
feit dat de Rabobank één van de 

partners is in het project. ,,Voor de 
potentiële kopers van een bedrijfs-
pand in de IJmuider Delta hebben 
wij een speciale aanbieding. Naast 
een aantrekkelijke rente en korting 
op de afsluitprovisie, ontvangen ko-
pers korting op de premie van de af 
te sluiten bedrijfsverzekeringen”, al-
dus Kees de Jong. Hij vindt het ple-
zierig, dat de Rabobank als maat-
schappelijke bank vanaf het eerste 
uur betrokken is bij een project van 
dit formaat. ,,De impact op het on-
dernemersklimaat in de gemeente 
Velsen zal enorm zijn. Dat is goed 
voor de gemeente én goed voor 
het bedrijfsleven.” Voor een gesprek 
met één van de adviseurs van de af-
deling Bedrijven kunt u bellen met 
023-5133600 of mailen naar zakelij-
kerelaties@velsen.rabobank.nl.

Paranormale beurs
Regio - Zondag 16 december wordt 
een paranormale gezondheidsbeurs 
georganiseerd in het Wapen van 
Assendelft aan Dorpsstraat 533 in 
Assendelft.
Er is op de beurs veel te doen op het 
gebied van gezondheid en spiritu-
aliteit zoals: aurafotografie, readin-
gen, kleurentherapie, verkoop van 
new age artikelen en schilderijen, 

reiki, psychometrie, magnetiseurs, 
kaartleggers, helderzienden, pen-
delen, voetreflexologie en mediums, 
waarzeggers, aloe vera producten, 
edelstenen en boeken.
Bezoekers zijn welkom van 11.00 tot 
17.00 uur. De entreeprijs voor vol-
wassenen bedraagt 5 euro en kin-
deren tot 12 jaar hebben gratis toe-
gang.

Topdrukte verwacht bij optreden
Wolter Kroes in Seasons
IJmuiden – Voor de zevende maal 
staat een artiest van wereldformaat 
op Tweede Kerstdag op het podium 
van Seasons: Wolter Kroes.

Wolter Kroes is ondertussen geen 
onbekende meer in de Nederlandse 
showbusiness. In 1995 breekt Wolter 
door met de single ‘Laat me Los’. Het 
wordt zijn eerste superhit. Boven-
dien houdt het album met dezelfde 
naam het zeven weken uit in de cd 
Top 50. Daarna was vooral ‘Ik heb de 
hele nacht liggen dromen’ een ware 
rage. In menig horecagelegenheden 
werd en wordt nog steeds het num-
mer grijs gedraaid.
Er volgden optredens bij grote tv-
shows als de Staatsloterijshow, Ba-
rend & Van Dorp, Koffietijd en de 
Postcodeloterijshow. De status ‘Be-
kende Nederlander’ is voor Wolter 
Kroes bereikt. Op 1 november 2004 
stond Wolter voor tienduizend uitzin-
nige fans in de Rotterdamse Ahoy. 
Van dit concert werd ook een schit-
terende dvd-registratie gemaakt. In 
november 2005 werd de cd ‘Laat me 
zweven’ groots gepresenteerd bij 
Media Markt en ondersteund door 
een grote signeertournee langs di-

verse cd-winkels van Van Leest, 
MusicStore en Free Record Shop. In 
2006 waren er nog een aantal leu-
ke dingen op het programma. Een 
dvd in mei: ‘Uit En Thuis’ en in no-
vember 2006 was Ahoy Rotterdam 
weer gevuld met duizenden Wolter 
Kroes fans.

Op 1 juni 2007 trad Wolter in het 
huwelijk met Tessa. Onder gro-
te belangstelling voltrok het huwe-
lijk zich op een romantische locatie 
in Heemskerk. In september 2007 
bracht Wolter de single ‘Niet Nor-
maal’ uit, geschreven door hitschrij-
vers Fluitsma en Van Tijn. De single 
behaalde de vierde plaats in de na-
tionale hitparades. De single is de 
voorloper van het album dat eind 
2007 uitgebracht zal worden. Begin 
2008 staan er een aantal live-con-
certen op het programma.

Voor degenen die geen kaar-
ten hebben kunnen bemachtigen: 
woensdag 26 december treedt Wol-
ter Kroes op Tweede Kerstdag op in 
Seasons Café. Het belooft een top 
optreden te worden. Zie ook www.
seasonscafe.nl

Oud en Nieuw in Rico’s
IJmuiden – Sinds kort is Rico’s op 
zaterdag een echte hotspot in het 
uitgaansleven van Velsen. Velen en-
thousiaste stappende mensen we-
ten de weg te vinden naar deze 
trendy uitgaansgelegenheid. 
Naast de gebruikelijke weekenden 
is Rico’s ook open op eerste kerst-
dag voor iedereen vanaf 16 jaar en 
met Oud en Nieuw voor iedereen 
vanaf 16 jaar.
De voorverkoop voor Oud en Nieuw 

in Rico’s is inmiddels begonnen. De 
kaarten in deze voorverkoop gaan 
tot nu toe snel. Dus wil je zeker zijn, 
dat je bij het feest van het jaar bent, 
koop dan snel een kaart in de voor-
verkoop. De kaarten zijn op vrijdag 
en zaterdag verkrijgbaar aan de bar 
van Rico’s. Zorg wel dat je minimaal 
16 jaar bent, anders kan je de toe-
gang ontzegd worden. Voor meer 
informatie kun je kijken op de web-
site van Rico’s: www.ricos.nl. 

Kledingverkoop De Drempel 
IJmuiden - Bij Huiskamerproject 
De Drempel aan Waalstraat 115 is 
zaterdag 15 december een leuke 
kinderkledingverkoop.
Tegen inkoopprijzen vindt u hier veel 
leuke en moderne kinderkleding, de 
prijzen variëren van 3,50 tot 10 euro. 
Leuk om voor de kerst uw lieverds 

nog even in het nieuw te steken. Bo-
vendien steunt u met uw aankoop 
Huiskamerproject De Drempel. Zij 
kunnen met de opbrengst hun deel-
nemers trakteren op een gezellige 
kerstviering.
De verkoop is zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur.

Kerstsoiree met de 
Hufters in het stage café
IJmuiden - Zondag 16 december 
komen de Hufters met een heuze 
kerst-popsong show het stage café 
op zijn kop zetten. De Hufters heb-
ben een reputatie als het gaat om 
cabarettekstische songs. Het re-
pertoire van deze kerst-popsongs 
show bestaan dan ook uit de klas-
sieke kerstsongs die met het beken-
de Hufterssausje overgoten zijn, dat 
wil zeggen de ene keer schokerend, 
dan weer geniaal, maar alles met 
een knipoog. 
Als je kerstmarkt moe bent is dit de 
ideale gelegenheid om een lekker 

middagje in het stage café te zitten, 
en je laten verrassen door het kijk- 
en luistergehalte van dit muzikale 
spektakel. 
Als speciale gast nemen de Hufters 
vanmiddag zangeres Nancy mee. 
Deze zangeres, die ook de front-
vrouw van haar eigen band De Nep-
stars is, komt met deze band op 6 
januari het stage café onveilig ma-
ken.

Het concert begint om 17.00 uur. De 
toegang is gratis. Witte Theater, Ka-
naalstraat 257 IJmuiden.
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Mara’s Home Decoration 
in geurige kerstsfeer
IJmuiden - Mara’s Home Deco-
ration, aan Plein 1945 nummer 83, 
is een bijzonder sfeervol winkel-
tje dat nu helemaal in kerstsfeer is 
ingericht. Geuren zijn heel belang-
rijk voor mensen, de geur van kerst 
wordt door Greenleaf samengevat 
in de geur Christmas Traditions.
Als u met de kerstdagen gaat gour-
metten of fonduen, dan is het vaak 
moeilijk die geur weer uit huis te 
krijgen. Gelukkig is er dan de Aroma 
Decor Fragance Diffuser die deze 
bakluchtjes als sneeuw voor de zon 
doet verdwijnen en bovendien een 
heerlijke, zuivere geur achterlaat.
Kerst kan niet zonder engelen, en die 
vindt u bij Mara’s Home Decoration 
het hele jaar door. Er is sinds kort 
een nieuwe, vrolijke beschermen-

gellijn in de winkel verkrijgbaar. En 
speciaal voor kerst is er bescherm-
engel kerstthee, kerstchocolade en 
ook nog mooie kerstkaarten.
Verder is de winkel weer gevuld met 
aparte kerstaccessoires van onder 
andere Appletree en veel specia-
le cadeautjes van kerstengeltjes tot 
geluksbrengers.
Tijdens het Christmas Shoppen, za-
terdag tot 22.00 uur krijgt u bij Ma-
ra’s Home Decoration tien procent 
korting op alle gezellige kerstacces-
soires en cadeauartikelen. 
Mara’s Home Decoration is tijdens 
de kerstkoopavonden gesloten, 
maar wel open op zondag 23 de-
cember van 12.00 tot 17.00 uur. Dus 
voor de allerlaatste kerstcadeaus 
kunt u hier dan ook nog terecht.

CLK Kozijn niet van 
hout te onderscheiden
Velsen-Noord - Een kunststof ko-
zijn is voordeliger dan een houten 
kozijn. Denk alleen al aan de aan-
schaf- en de onderhoudskosten. 
Toch kiest men vaker voor hout. 
Waarom? Puur vanwege het uiter-
lijk. Europrovyl heeft met het CLK 
Kozijn dé oplossing.  Alexander van 
Tintelen, commercieel directeur van 
Europrovyl legt uit waarom. 
“Het CLK Kozijn combineert de po-
sitieve kenmerken van beide mate-
rialen”, legt Van Tintelen uit. ,,Men 
kiest meestal vanwege de vaak 
schuine hoekverbinding bij kunst-
stof voor hout. Bij hout is deze ver-
binding namelijk haaks. Wij hebben 
de CLK Kozijnen voorzien van rech-
te hoeken, waardoor ze niet onder 
doen voor een fraai, houten kozijn. 
Daarnaast – en dat is tevens een 
groot voordeel – zijn onze kozijnen 
onderhoudsvrij: gemakkelijk te rei-
nigen. Schilderen is bovendien niet 
meer nodig.” 
Het CLK Kozijn heeft volgens Van 
Tintelen een perfecte, dubbele af-
dichting en unieke detaillering. ,,Met 
dit kozijn heb je dus geen overlast 
van geluid, wind of water. Het heeft 
tevens een hoge isolatiewaarde.” Hij 

vertelt verder dat alle kozijnen zijn 
voorzien van een stalen binnenkant. 
,,De constructie is dus stevig. Hier-
door wordt het voor ongevraagd be-
zoek erg lastig om zomaar binnen 
te komen. Dit in combinatie met het 
juiste hang- en sluitwerk zorgen er-
voor dat onze kozijnen het Politie-
keurmerk Veilig Wonen dragen. Ze 
zijn overigens recyclebaar en vor-
men dus minder belasting voor het 
milieu.”
,,Kiezen voor het CLK Kozijn van Eu-
roprovyl betekent dus een keuze 
voor kwaliteit, veiligheid, een lan-
ge levensduur én een fraai uiterlijk”, 
besluit Van Tintelen. “Niet voor niets 
geven wij tien jaar garantie op pro-
ductie. Het is gewoon een prach-
tig kozijn; een kozijn met de beste 
prestaties en het juiste uiterlijk.”
Op 15 december vindt de Europro-
vyl dealerdag plaats bij Braak Velsen 
b.v. in Velsen (zie ook www.clkko-
zijn.nl) aan Duinvlietstraat 100-102 
in Velsen-Noord. Geïnteresseerden 
kunnen dan kennismaken met dit 
exclusieve CLK Kozijn. Tevens kun-
nen ze rekenen op een aantrekkelij-
ke offerte ontvangen, inclusief des-
kundige montage. 

Vrijdag favoriete uitvaartdag
Nieuwe wet: meer dagen 
tussen overlijden en uitvaart
Regio - Als de eerste en tweede 
kamer de Wet op de Lijkbezorging 
goedkeuren krijgen nabestaanden 
meer keuzevrijheid. Moest de uit-
vaart eerder uiterlijk op de vijfde 
dag na het overlijden plaatsvinden. 
De nieuwe wet rekent in werkda-
gen. Hierdoor behoort de vrijdag, 
die favoriet is voor meer mensen, tot 
de mogelijkheden.
De Wet op de Lijkbezorging is de 
wet die van alles zegt over begraven 
en cremeren in Nederland. Dit vari-
eert van het aantal jaren grafrust tot 
het begraven van onbekende doden. 
Dat de wet verouderd was bleek on-
der meer uit het gebruik van de term 
‘verbranden’. In de volksmond is dit 
toch echt ‘cremeren’. De nieuwe wet 
die naar verwachting begin 2008 in-
gaat geeft nabestaanden extra keu-
zevrijheid bij het invullen van de uit-
vaart van een dierbare.
Een uitvaart is nu vaak op de vijf-
de dag na het overlijden. Als iemand 
op dinsdag overlijdt zou de uitvaart 
bijvoorbeeld op zaterdag zijn. Toch 
kiest 31% voor een uitvaart op 
maandag, zo blijkt uit onderzoek 
van Monuta Uitvaartzorg en –verze-
keringen. Voor dit uitstel is toestem-
ming van de gemeente nodig. Waar 
de oude wet geen rekening houdt 
met weekenden en feestdagen, doet 
de nieuwe wet dit wel. Kiezen de na-
bestaanden voor een begrafenis of 
crematie op maandag (zes dagen 
na het overlijden), dan kan dit zon-
der toestemming.
Uit hetzelfde Monuta onderzoek 
blijkt dat 22% van alle uitvaarten 
op vrijdag plaatsvindt. Vlak voor het 
weekend iets afsluiten, is een veel-
gehoorde reden. Ook zijn op vrij-

dag meer mensen vrij of kunnen ze 
gemakkelijker vrij nemen. Hierdoor 
kunnen veel vrienden en bekenden 
bij de uitvaart aanwezig zijn. Voor 
veel nabestaanden is dit belangrijk.
Een andere belangrijke wetswijzi-
ging is het beperkt toestaan van 
thanatopraxie. Dit is een vorm van 
balseming waarbij het lichaam tijde-
lijk wordt geconserveerd. De over-
ledene ziet er natuurlijker uit. Dit is 
zeker van belang als er bijvoorbeeld 
broers en zussen uit een ver land 
moeten komen. Zij kunnen dan ook 
op gepaste wijze afscheid nemen 
van de overledene. In verschillende 
andere landen, zoals Engeland en 
Frankrijk, is thanatopraxie al langer 
toegestaan.
Beheerders van begraafplaatsen 
hadden de wettelijke plicht om de 
eigenaar van een huurgraf te ach-
terhalen. Ook als deze persoon na 
een verhuizing geen adreswijziging 
had gestuurd. Dit is bijvoorbeeld be-
langrijk als de rechthebbende moet 
kiezen tussen verlengen of ruimen. 
Volgens de nieuwe wet moet de ei-
genaar van het graf de begraaf-
plaatsbeheerder op de hoogte bren-
gen van een verhuizing.
Monuta (www.monuta.nl) heeft al 
meer dan 80 jaar ervaring in het 
regelen en verzorgen van uitvaar-
ten volgens de meest uiteenlopen-
de, persoonlijke wensen. Dankzij 
een landelijk netwerk van uitvaart-
centra en betrokken medewerkers 
die ruimte geven voor eigen ideeën 
rondom de uitvaart is elke uitvaart 
bij Monuta in vertrouwde handen. 
Monuta uitvaartverzekeringen wor-
den verkocht via meer dan 2.700 on-
afhankelijke tussenpersonen.

Tuinderij Haan schenkt 
Bijna Thuis Huis kerstboom
Santpoort-Noord - Elk jaar wordt in december ook het Bijna Thuis Huis 
in kerstsfeer gebracht. Dit jaar ging vrijwilligster Elly Lammers erop uit voor 
een kerstboom. Toen zij in Santpoort bij Haan Tuinderij informeerde naar een 
mogelijke korting voor het Bijna Thuis Huis mocht zij kosteloos een mooie 
boom uitzoeken. Enthousiast en trots kwam Elly met de kerstboom terug op 
de Wulverderlaan: geen kosten gemaakt voor de aanschaf van een boom. 
De kerstboom staat prachtig in de huiskamer van het Bijna Thuis Huis!

Bij ABN AMRO in Bloemendaal

Met tophockeyer 
Teun de Nooijer op de foto
Regio - Woensdag 19 december 
kunnen hockeyfanaten bij ABN 
AMRO in Bloemendaal tussen 15.00 
en 17.00 uur op de foto met en een 
handtekening vragen aan tophoc-
keyer Teun de Nooijer. Ook kunnen 
de kinderen Teun’s befaamde hoc-
keystick uitproberen en geeft hij ze 
hockeytips en trucs. 
‘Teun’s tour’ is onderdeel van de 
campagne van ABN AMRO om 
haar Eurostyle-rekening te promo-
ten. De Eurostyle-rekening is voor 
jongeren tot 18 jaar, waarmee zij 
zelf hun bankzaken kunnen rege-
len. Wie nu een Eurostyle-rekening 
opent, krijgt Teun de Nooijer’s hoc-
keystick kado. Teun de Nooijer is 

sinds 1 januari 2007 ambassadeur 
van ABN AMRO. 
ABN AMRO is hoofdsponsor van 7 
hoofdklassehockeyclubs in Neder-
land. Naast de hoofdklasseclubs is 
ABN AMRO hoofdsponsor van de 
Euro Hockey League en ruim 70 lo-
kale verenigingen in Nederland. 
Jolanda Sijl, vestigingsmanager 
Bloemendaal: ‘Hockey is een sport 
die uitstekend past bij ABN AMRO. 
Veel van onze klanten zijn liefheb-
ber van hockey. Daarnaast biedt on-
ze samenwerking met onder ander 
Hockeyclub Bloemendaal ons de 
mogelijkheid een breed publiek te 
informeren over onze producten en 
dienstverlening’.

Heerlijke schotels bij 
viskiosk De Zeester
IJmuiden - Een tijd terug bestond 
de viskiosk De Zeester aan het Ken-
nemerplein twaalf en een half jaar. 
Een familielid zette een felicitatiead-
vertentie in deze krant en eigenaar 
Philip Zwaan is nog steeds verbaasd 
over de reacties, die dat teweeg-
bracht. ,,Het was hier in de viskraam 
één grote bloemenzee, we wisten 
op het laatst niet meer waar we de 
bloemen moesten laten’’, zeg hij. 
Over tevreden klanten gesproken.

Philip en zijn team zijn druk met de 
voorbereidingen voor de Kerstperio-
de en ze hebben er zin in. ,,Tien, hoe 
noemden we ons team ook al weer 
rond deze tijd?’’, roept hij naar zijn 
vrouw, die druk is met het schoon-
maken van haring. ,,Oh ja, het scho-
telteam’’, herinnert hij zich dan. Dit 
duidt op de lekkere schotels, die de-
ze dagen bij De Zeester verkrijgbaar 
zijn. Wie met de Kerstdagen geen 
tijd of zin heeft om lang in de keu-
ken te staan en die toch iets lekkers 
op tafel wil zetten, is hier aan het 
juiste adres. Heerlijke visschotels en 
allemaal even mooi opgemaakt, ze 

kunnen zo op tafel en zijn zo vers 
als wat. Ook de saladeschotels, de 
huzaren-, zalm- en krabsalade, zijn 
zeer gewild. Wat het ook elk jaar 
weer goed doet, is de gourmetscho-
tel. Een smakelijke mix van onder 
andere kabeljauwfilet, kabeljauw-
wang, zalmfilet en tonijnfilet. Om je 
vingers bij op te eten.

Ook zijn er cadeaubonnen verkrijg-
baar en er is een leuke aanbieding 
bij De Zeester: een pond paling voor 
maar liefst € 14,95. Niet te versma-
den! De viskraam is beide Kerstda-
gen geopend van 12.00 uur tot 13.00 
uur. Bestellingen kunnen dan afge-
haald worden en Philip bakt die da-
gen hoogst persoonlijk zelf de kib-
beling, zodat die warm mee naar 
huis kan. 
Ook op zondag 23 december is De 
Zeester geopend voor het in ont-
vangst nemen van bestellingen. 
Trek gekregen? U kunt bij de viski-
osk een bestellijst ophalen of even 
bellen met telefoonnummer 0255 
53784. Vis, heerlijk vers en oh zo ge-
zond. Eet smakelijk!

Rabobank team IJmuider Delta staat voor u klaar

Start verkoop IJmuider Delta
Speciale aanbieding Rabo
Velsen en Omstreken
IJmuiden - De feestelijke start van 
de verkoop van de kantoren en de 
dertien bedrijfseenheden in het 
eerste compex van IJmuider Delta, 
vond vrijdag 30 november jl. in res-
taurant Augusta plaats.
In een tijdsbestek van vijf jaar moet 
de grond tussen Halkade en Ko-
ningin Wilhelminakade in IJmuiden 
zijn veranderd in één van de groot-
ste bedrijventerreinen van IJmui-
den. Bouwondermening Gebr. Stolk 
uit IJmuiden is de ontwikkelaar van 
het terrein. In maart 2008 wordt ge-
start met de bouw van de eerste fa-
se, een combinatie van aanspreken-
de kantoortorens en multifunctione-
le bedrijfseenheden. Kees de Jong, 
directeur Bedrijven van Rabobank 
Velsen en Omstreken, is trots op het 
feit dat de Rabobank één van de 

partners is in het project. ,,Voor de 
potentiële kopers van een bedrijfs-
pand in de IJmuider Delta hebben 
wij een speciale aanbieding. Naast 
een aantrekkelijke rente en korting 
op de afsluitprovisie, ontvangen ko-
pers korting op de premie van de af 
te sluiten bedrijfsverzekeringen”, al-
dus Kees de Jong. Hij vindt het ple-
zierig, dat de Rabobank als maat-
schappelijke bank vanaf het eerste 
uur betrokken is bij een project van 
dit formaat. ,,De impact op het on-
dernemersklimaat in de gemeente 
Velsen zal enorm zijn. Dat is goed 
voor de gemeente én goed voor 
het bedrijfsleven.” Voor een gesprek 
met één van de adviseurs van de af-
deling Bedrijven kunt u bellen met 
023-5133600 of mailen naar zakelij-
kerelaties@velsen.rabobank.nl.

Paranormale beurs
Regio - Zondag 16 december wordt 
een paranormale gezondheidsbeurs 
georganiseerd in het Wapen van 
Assendelft aan Dorpsstraat 533 in 
Assendelft.
Er is op de beurs veel te doen op het 
gebied van gezondheid en spiritu-
aliteit zoals: aurafotografie, readin-
gen, kleurentherapie, verkoop van 
new age artikelen en schilderijen, 

reiki, psychometrie, magnetiseurs, 
kaartleggers, helderzienden, pen-
delen, voetreflexologie en mediums, 
waarzeggers, aloe vera producten, 
edelstenen en boeken.
Bezoekers zijn welkom van 11.00 tot 
17.00 uur. De entreeprijs voor vol-
wassenen bedraagt 5 euro en kin-
deren tot 12 jaar hebben gratis toe-
gang.

Topdrukte verwacht bij optreden
Wolter Kroes in Seasons
IJmuiden – Voor de zevende maal 
staat een artiest van wereldformaat 
op Tweede Kerstdag op het podium 
van Seasons: Wolter Kroes.

Wolter Kroes is ondertussen geen 
onbekende meer in de Nederlandse 
showbusiness. In 1995 breekt Wolter 
door met de single ‘Laat me Los’. Het 
wordt zijn eerste superhit. Boven-
dien houdt het album met dezelfde 
naam het zeven weken uit in de cd 
Top 50. Daarna was vooral ‘Ik heb de 
hele nacht liggen dromen’ een ware 
rage. In menig horecagelegenheden 
werd en wordt nog steeds het num-
mer grijs gedraaid.
Er volgden optredens bij grote tv-
shows als de Staatsloterijshow, Ba-
rend & Van Dorp, Koffietijd en de 
Postcodeloterijshow. De status ‘Be-
kende Nederlander’ is voor Wolter 
Kroes bereikt. Op 1 november 2004 
stond Wolter voor tienduizend uitzin-
nige fans in de Rotterdamse Ahoy. 
Van dit concert werd ook een schit-
terende dvd-registratie gemaakt. In 
november 2005 werd de cd ‘Laat me 
zweven’ groots gepresenteerd bij 
Media Markt en ondersteund door 
een grote signeertournee langs di-

verse cd-winkels van Van Leest, 
MusicStore en Free Record Shop. In 
2006 waren er nog een aantal leu-
ke dingen op het programma. Een 
dvd in mei: ‘Uit En Thuis’ en in no-
vember 2006 was Ahoy Rotterdam 
weer gevuld met duizenden Wolter 
Kroes fans.

Op 1 juni 2007 trad Wolter in het 
huwelijk met Tessa. Onder gro-
te belangstelling voltrok het huwe-
lijk zich op een romantische locatie 
in Heemskerk. In september 2007 
bracht Wolter de single ‘Niet Nor-
maal’ uit, geschreven door hitschrij-
vers Fluitsma en Van Tijn. De single 
behaalde de vierde plaats in de na-
tionale hitparades. De single is de 
voorloper van het album dat eind 
2007 uitgebracht zal worden. Begin 
2008 staan er een aantal live-con-
certen op het programma.

Voor degenen die geen kaar-
ten hebben kunnen bemachtigen: 
woensdag 26 december treedt Wol-
ter Kroes op Tweede Kerstdag op in 
Seasons Café. Het belooft een top 
optreden te worden. Zie ook www.
seasonscafe.nl

Oud en Nieuw in Rico’s
IJmuiden – Sinds kort is Rico’s op 
zaterdag een echte hotspot in het 
uitgaansleven van Velsen. Velen en-
thousiaste stappende mensen we-
ten de weg te vinden naar deze 
trendy uitgaansgelegenheid. 
Naast de gebruikelijke weekenden 
is Rico’s ook open op eerste kerst-
dag voor iedereen vanaf 16 jaar en 
met Oud en Nieuw voor iedereen 
vanaf 16 jaar.
De voorverkoop voor Oud en Nieuw 

in Rico’s is inmiddels begonnen. De 
kaarten in deze voorverkoop gaan 
tot nu toe snel. Dus wil je zeker zijn, 
dat je bij het feest van het jaar bent, 
koop dan snel een kaart in de voor-
verkoop. De kaarten zijn op vrijdag 
en zaterdag verkrijgbaar aan de bar 
van Rico’s. Zorg wel dat je minimaal 
16 jaar bent, anders kan je de toe-
gang ontzegd worden. Voor meer 
informatie kun je kijken op de web-
site van Rico’s: www.ricos.nl. 

Kledingverkoop De Drempel 
IJmuiden - Bij Huiskamerproject 
De Drempel aan Waalstraat 115 is 
zaterdag 15 december een leuke 
kinderkledingverkoop.
Tegen inkoopprijzen vindt u hier veel 
leuke en moderne kinderkleding, de 
prijzen variëren van 3,50 tot 10 euro. 
Leuk om voor de kerst uw lieverds 

nog even in het nieuw te steken. Bo-
vendien steunt u met uw aankoop 
Huiskamerproject De Drempel. Zij 
kunnen met de opbrengst hun deel-
nemers trakteren op een gezellige 
kerstviering.
De verkoop is zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur.

Kerstsoiree met de 
Hufters in het stage café
IJmuiden - Zondag 16 december 
komen de Hufters met een heuze 
kerst-popsong show het stage café 
op zijn kop zetten. De Hufters heb-
ben een reputatie als het gaat om 
cabarettekstische songs. Het re-
pertoire van deze kerst-popsongs 
show bestaan dan ook uit de klas-
sieke kerstsongs die met het beken-
de Hufterssausje overgoten zijn, dat 
wil zeggen de ene keer schokerend, 
dan weer geniaal, maar alles met 
een knipoog. 
Als je kerstmarkt moe bent is dit de 
ideale gelegenheid om een lekker 

middagje in het stage café te zitten, 
en je laten verrassen door het kijk- 
en luistergehalte van dit muzikale 
spektakel. 
Als speciale gast nemen de Hufters 
vanmiddag zangeres Nancy mee. 
Deze zangeres, die ook de front-
vrouw van haar eigen band De Nep-
stars is, komt met deze band op 6 
januari het stage café onveilig ma-
ken.

Het concert begint om 17.00 uur. De 
toegang is gratis. Witte Theater, Ka-
naalstraat 257 IJmuiden.
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Anna Azernikova

Russisch Kamerkoor 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 14 
december om 20.15 uur zal de pia-
nist Kimball Huigens in ’t Mosterd-
zaadje zijn programma in het te-
ken van Schubert en Brahms zetten. 
Muziek die volgens Kimball balsem 
voor de ziel is en de luisteraar troost 
schenkt.
De Nederlandse pianist Kimball 
Huigens studeerde af aan het Con-
servatorium in Amsterdam en is re-
gelmatig op podia te beluisteren in 
kamermuziekverband en als solist. 
In 2006 organiseerde hij met over-
weldigend succes het Sjotakovitsj 
Festival en speelde hij zelf het com-
plete solo repertoire van deze com-
ponist.

Op zondag 16 december om 15.00 
uur is het Russisch Kamerkoor on-
der leiding van Anna Azernikova in 
’t Mosterdzaadje te gast. Het pro-
gramma heet ‘Russkaja Zima’, of te 
wel Russische winter.
Het Russisch Kamerkoor ontstond 
in 2005 op initiatief van de zangeres 
en dirigente Anna Azernikova in sa-
menwerking met enthousiaste lief-
hebbers van de Russische koormu-
ziek. De ongeveer twintig leden heb-
ben allemaal een eigen reden om 
Russische liederen te zingen. Voor 
sommigen hun wortels, bij anderen 
een Russische liefde. Allemaal heb-
ben ze een band met de muziek en 
de literatuur uit Rusland.
Het koor zingt liederen op teksten 
van dichters uit de Romantiek zoals 
Poesjkin en Baratynski. Zij beschrij-
ven het winterse landschap in beel-
den van ijzige, door maan besche-
nen sneeuwlandschappen waar de 
wind doorheen raast en een eenza-

me reiziger in een trojka door me-
lancholie overvallen wordt. 
Maar de Russische winter kent ook 
vrolijkheid en feestelijkheid. Het Or-
thodoxe Kerstfeest valt ná Nieuwjaar. 
Het Nieuwe jaar wordt gevierd met 
een versierde jolka (denneboom) 
en cadeautjes die door Grootva-
der Vorst en Prinsesje Sneeuwvlokje 
worden rondgebracht. Kerst is een 
feest vol licht en vrolijkheid waarop 
tot 19 januari een periode volgt vol 
traditionele kerstoptochten. Feeste-
lijkheden die tijdens het communis-
tisch regime verboden waren maar 
nu weer in toenemende mate in de 
belangstelling staan. Het koor zingt 
een aantal van deze traditionele kol-
jadki. Tevens zal Guy Sonnen enkele 
winter en Kerstgedichten voordra-
gen.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Adventszangdienst 
in de Nieuwe Kerk
IJmuiden - Op zondag 16 decem-
ber om 19.00 uur zal er een Ad-
vetnszangdienst plaatsvinden in de 
Hervormde Nieuwe Kerk aan de Ka-
naalstaat 250 in IJmuiden. Mede-
werking aan deze dienst verlenen :
Voorganger Ds.A.van Noordennen, 
Muzikale medewerking het kerk-
koor van de Nieuwe kerk. Sander 
Cornelissen, bas/bariton, Barend 
van de Kamp, organist en Arij Rij-

ke, pianist.
Het koor en de solist zullen traditio-
nele en minder traditionele kerst- en 
adventsliederen ten gehore bren-
gen. U bent van harte uitgenodigd 
om deze sfeervolle dienst in deze 
prachtige kerk mee te maken.
Ook kunt u naar hartelust meezin-
gen met de advents- en kerstliede-
ren die in deze dienst zullen worden 
gezongen.

Nabeschouwing gemeente-
raad in Velsen Centraal
IJmuiden - Een nabeschouwing 
van de discussies in de gemeente-
raad van Velsen is het onderwerp 
van het TV-programma Velsen Cen-
traal van Seaport TV van deze week. 
Oud-wethouder Aris Blok (PvdA) en 
zijn mede-raadsleden Tineke van 
Ombergen (Velsen Lokaal) en Marc 
Hillebrink (Groen Links) zijn de stu-
diogasten. Gespreksleider is de 
eindredacteur van het TV-program-
ma, Jac. Zuurbier. 
De drie studiogasten voerden voor 
hun fractie het woord tijdens het de-
bat over de grote kredietoverschrij-
ding voor de reconstructie van het 
woonwagenkamp in Velsen Zuid. 
Wat zijn de oorzaken van dit finan-
ciële drama? Waarom diende Vel-
sen Lokaal een afgestemde motie 
van wantrouwen in tegen de ver-
antwoordelijk wethouder Annemiek 
Korf (PvdA)? Maar ook andere pijn-
dossiers kwamen in bespreking zo-
als de nieuwe opzet van het Fortei-

land, waarvoor de toen verantwoor-
delijk wethouder Floor Bal (Velsen 
Lokaal) wel  moest vertrekken. Ook 
de stagnatie van het Groot Helm-
duinproject in IJmuiden-Zeewijk 
kwam aan de orde. 
Ook hier de financiële onderbou-
wing niet. Een andere affaire is de 
bewoning van het oude raadhuis 
in het dorp Velsen. Een voorstel om 
hier het anti-speculatiebeding van 
toepassing te verklaren sneuvelde 
in de raad. Deze en andere onder-
werpen zijn te zien en te horen in 
de eerste uitzending op 14 decem-
ber om 18.00 uur. Op zaterdagavond 
15 december en maandagavond 17 
december zijn de herhalingen om 
18.00 uur. Kijkers kunnen deze uit-
zendingen van Velsen Centraal on-
der de regie van Edwin Woning zien 
via de Velser TV-kabel op S12++ 
(frequentie 240 mHz). Nadere bij-
zonderheden staat op de teletekst-
pagina 331 van Seaport TV.

Jubileumvoorstelling Van 
Houts & De Ket in Velsen
Velsen - Het is zover! Het meest 
meedogenloze duo uit cabaretland 
heeft een jubileum te vieren. Van 
Houts & De Ket maken al tien jaar 
succesvol theater op de grens van 
toneel en cabaret. 
Hun jubileum vieren zij met de best 
of-voorstelling ‘Sterk, zwart en zon-
der suiker’ woensdag 19 decem-
ber (20.15 uur) in de Stadsschouw-
burg Velsen. Een show met louter 
hoogtepunten uit hun indrukwek-
kende oeuvre vol zotte parodieën, 
gitzwarte hoogstaande humor, hi-
larische wartaal en briljante dia-
logen waarin stevige, niets en nie-
mand ontziende meningen worden 
verpakt. Voor fans een fantastische 
trip ‘on memory lane’. Voor de on-
gelukkigen die nog nooit een voor-

stelling van het duo hebben gezien 
een spectaculaire spoedcursus. Zij 
zullen het duo ongetwijfeld kennen 
van de televisiereclame voor een 
koffiemerk. Hoe Van Houts & De Ket 
zelf hun koffie drinken? Sterk, zwart 
en zonder suiker. Het publiek moet 
van het duo dan ook geen zoet ca-
baretavondje verwachten, maar zich 
voorbereiden op avondje pure satire 
en gitzwarte overdrijvingen. Kortom 
de kans om tien jaar hersenhumor-
training op een avond te krijgen.
De toegang bedraagt 21,50 euro (in-
clusief garderobe en pauzedrankje), 
Met CJP 2 euro korting. 
Informatie:Stadsschouwburg Vel-
sen, telefoon 0255-515789 of reser-
veer via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl.

Van Houts & De Ket (foto: Ben van Duin)

‘Irina Palm’ in Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 20 en vrij-
dag 21 december toont het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat de film 
‘Irina Palm’. De film start om 20.30 
uur.
De 50-jarige Maggie heeft het niet 
breed. Een weduwepensioentje, 
daar moet ze van zien rond te ko-
men. Haar kleinzoon is ernstig ziek 
en er moet geld gevonden worden 
voor een levensreddende operatie. 
Nogal naïef gaat ze in op een adver-

tentie voor gastvrouw in een seks-
club in de Londense wijk Soho. Ze 
heeft geen idee wat de betrekking 
inhoudt, maar het salaris is gewel-
dig! Eigenaar Miki ziet er de humor 
wel van in en zet de dodelijk saaie 
Maggie aan het werk. Onder de 
naam van Irina Palm maakt ze er het 
beste van. Met onder andere Mari-
anne Faithfull. Toegang 6 euro. Te-
gen inlevering van dit artikel 4 
euro.

Corus Beeckestijn Cross
Velsen-Zuid - AV Suomi organi-
seert de vijfde cross van het Kenne-
mer Cross Circuit. 
De organisatie is zeer verheugd 
dat Corus de sponsor voor deze 
loop is geworden. De loop zal dan 
ook voortaan de Corus Beeckestijn 
Cross gaan heten.

Het evenement zal pas 27 januari 
plaats vinden, maar de voorinschrij-
ving is al geopend. Inschrijven kan 
via www.inschrijven.nl. 
Dit kan tot 22 januari 2008, daarna 
kunt u alleen nog inschrijven op de 
dag zelf in de kantine van VVIJ op 
de Tolsduinerlaan.

Kerstconcert Algemeen 
Velser Ouderen Koor
IJmuiden - Op zondag 16 decem-
ber geeft het Algemeen Velser Ou-
deren Koor, onder leiding van diri-
gent Thom ten Harkel, haar jaarlijkse 
kerstconcert in de Laurentiuskerk, 
Fidelishof  in IJmuiden. Met mede-
werking van soliste Marga Voetman, 
Jacqueline van Ratingen op piano 

en Willen van der Pijl, slagwerk. Pre-
sentatie: Marry ten Harkel. Het con-
cert begint om 14.00 uur, zaal open 
13.30 uur. De toegang is gratis. El-
ke woensdag repeteert het koor van 
09.45 tot 11.45 uur in het buurtcen-
trum de Delta, Rijnstraat 2 in IJmui-
den. Nieuwe leden zijn welkom.

Gratis sensi-behandeling 
bij hoog-gevoeligheid
IJmuiden - Marion Bos woont in 
IJmuiden en is sensi-therapeut in 
opleiding. Daarom zoekt zij mensen 
met hoog-gevoeligheid, die, koste-
loos, behandeld willen worden.
Sensi-therapie is erop gericht om 
de mens in zijn totaliteit te behan-
delen, het lichaam zodanig te stimu-
leren dat het zichzelf weer geneest. 
De sensi-therapeut meet met de 
biosensor volgens een meetprotocol 
waar de eventuele onbalans is en 
bekijkt welke therapie nodig is om 
weer in balans te komen. Pas dan is 
het lichaam in staat om zichzelf te 
genezen.

De behandelingen bij sensi-thera-
pie kunnen bestaan uit Bloesem- 
en edelsteenremedies, voeding- en 
allergiemeting, drukpuntmassaga, 
Holistic Pulsing of EFT (Emotional 
Freedom Techniques) of diëten.
Marion Bos is nu  specifiek op zoek 
naar mensen met hoog-gevoelig-
heid die last hebben van allergieën, 
exceem, angsten, ADHD of ande-
re klachten die worden veroorzaakt 
door hooggevoeligheid. 
Voor informatie hierover of een af-
spraak kunt u contact opnemen met 
Marion Bos via telefoonnummer 06-
18046261.

Zaterdag oude spullenmarkt
IJmuiden - Zaterdag 15 decem-
ber is er weer oude spullenmarkt in 
het Solidariteitsgebouw aan de Een-
hoornstraat 4 te IJmuiden. De ope-
ningstijden zijn van 9.30 tot 12.30 
uur.
De opbrengst van de markt is be-
stemd voor een project in Congo 
via Sam’s Kledingactie, een afdeling 
van Cordaid/ Mensen in Nood. Voor 
deze organisatie zamelt Velsen voor 
de Derde Wereld sinds jaar en dag 
kleding in. Sinds eind 2006 gaat een 
groot gedeelte van de opbrengst 
van Sam’s Kledingactie naar een 

voedselzekerheidsprogramma van 
Cordaid Mensen in Nood in Kongo-
lo, Oost-Congo. 
Dit project wordt uitgevoerd door 
Caritas Kongolo, een lokale partner-
organisatie van Cordaid Mensen in 
Nood.
Het project richt zich enerzijds op 
directe hulpverlening aan onder-
voede kinderen in speciale klinie-
ken. Anderzijds krijgen de getroffen 
gezinnen hulp om de beschikbaar-
heid en kwaliteit van hun voedsel-
pakket te verbeteren bijvoorbeeld 
door voorlichting.

Dansgroep Krisztina 
De Châtel danst ‘4 Go’
IJmuiden - Zaterdag 15 december 
is dansgroep Krisztina te gast bij het 
Witte Theater aan de Kanaalstraat 
257 in IJmuiden.
Vijf jonge loten aan de boom van 
De Châtel presenteren vier kers-
verse choreografieën. Wat zijn hun 
wortels? Welke bronnen voeden 
hun ontwikkeling als jonge, talent-
volle choreografen? Eigen emoties, 
de wereld om hen heen, media en 
maatschappij vormen de inspiratie 
voor ‘4 GO’. 
Dansgroep Krisztina de Châtel 
brengt elk jaar een veelzijdige voor-
stelling rond jonge, talentvolle gast-
choreografen. Zo spoort choreogra-
fe Krisztina de Châtel de nieuwe ge-
neratie dansmakers aan hun eigen 
ontwikkeling vorm te geven. Boven-
dien biedt ze hen de kans te werken 
met de uitstekende, ervaren dansers 
van haar gezelschap. Zie ook www.
dechatel.nl. De dansvoorstelling be-

gint om 20.30 uur. Toegang 11 euro 
of 9 euro met WT-pas.

Gezellig klaverjassen
bij StormvogelsTelstar
IJmuiden - Vrijdag 7 december wa-
ren weer 12 tafels bezet tijdens het 
klaverjassen in de kantine bij Storm-
vogelsTelstar. De hoofdprijs, een fri-
teuse, ging naar de heer W. Weu-
ring.
De uitslag bij het klaverjassen is als 
volgt: eerste  prijs, een fles Malibu, 
was voor de heer P. Damkat met 
6001 punten; tweede prijs, koffie 
en thee, voor de heer W. Blok met 
5541  punten; derde prijs, een rolla-
de, de heer W. Swart met 5508 pun-
ten; vierde prijs, een varkenshaasje, 
de heer S. Verdikt met 5318  pun-
ten; vijfde prijs, een kalender van de 
firma van Rixel, de heer C. Pals met 
5218  punten; zesde prijs, steaks, de 
heer J. Rutten met 5078 punten; ze-
vende prijs, ontbijtkoek met room-
boter, mevrouw H. Bouwman met 
4957 punten; achtste prijs, Palmbier,  
de heer J. Leenknegt met 4878  pun-
ten; negende prijs, een paarden-
worst, de heer C. Harms met 4843  
punten; tiende prijs. kipfilets, me-
vrouw C. Prudon met 4822 punten; 

elfde prijs, rundvleessalade, de heer 
P. Roos met 4818  punten; twaalf-
de prijs een pakje kerstkaarten van 
de firma van Rixel, de heer R. van 
Henten met 4798 punten. De mar-
senprijs ging naar de heer P. Dam-
kat met 5 marsen. 
De tussenstand: 1. de heer C. Harms 
met 52439 punten; 2. de heer P. Roos  
met 50511 punten; 3. mevrouw W. 
Retz met 50080 punten. 
De heer R. van Henten staat boven-
aan met 23 marsen.
Volgende week zijn de prijzen bij het 
klaverjassen: een rollade, drank en 
nog veel meer. De klaverjascommis-
sie hoopt u weer te mogen ontvan-
gen op vrijdag 14 december in de 
kantine van StormvogelsTelstar aan 
Zuiderkruisstraat 72 in IJmuiden. De 
aanvang is om 20.00 uur. De hoofd-
prijs in de loterij is dan een 16-delig 
servies met een damast tafellaken,  
servetten en kaarsen. Wilt u meer 
weten? Bel dan naar telefoonnum-
mer 0255-513826 of 06-34040940 
of e-mail hj.retz@quicknet.nl

Ook dit jaar kunt u op tweede Kerstdag genieten van een super Soliconcert

Tweede Kerstdag:
Kerstconcert bij Soli
Santpoort-Noord - Soli heeft  een 
oude traditie in huis, want op twee-
de Kerstdag zal voor de kenners en 
liefhebbers weer het alom bekende 
kerstconcert van deze muziekver-
eniging plaatsvinden. 
De deelnemende groepen aan dit 
concert zijn het Opleidingsorkest 
onder leiding van Michiel Drijver 
en het Harmonieorkest onder lei-
ding van Vincent van den Bijlaard. 
Dit traditioneel druk bezochte con-
cert zal net als voorgaande jaren om 
13.00 uur beginnen. Om 12.30 uur 

gaan de deuren van het Soli-Mu-
ziekcentrum open en als u zeker 
wilt zijn van een zitplaats, wordt u 
aangeraden op tijd aanwezig te zijn. 
Uiteraard zal er gelegenheid wor-
den geboden om enkele Kerstliede-
ren mee te zingen. In het program-
maboekje zullen dan ook de teksten 
worden weergegeven. 
Het Soli-Muziekcentrum is te vinden 
aan Hagelingerweg 325 te Sant-
poort-Noord, nabij station Driehuis, 
alwaar u de auto het beste kunt par-
keren.

Betoverend Wintercircus 
van Martin Hanson
Velsen - Komt dat zien, het Winter-
circus Martin Hanson is weer in de 
stad. Voor het hooggeëerd publiek 
(4plus) barst vrijdag 28 decem-
ber om13.00 uur en 16.15 uur in de 
Stadsschouwburg Velsen een fees-
telijk circusfeest 
los vol vrolijke 
beestenbende, 
subtiele kracht-
patserij, fraaie 
acrobatiek en hi-
larische clowns-
acts.
Vanaf donder-
dagavond 27 de-
cember worden 
straten rond-
om de schouw-
burg afgezet om 
ruimte te bie-
den aan de grote 
circuskaravaan 
van Martin Han-
son. Dit keer ko-
men maar liefst 
vijfenvijftig me-
dewerkers uit 
twaalf verschil-
lende landen met vijftig dieren naar 
Velsen.
In de kerstvakantie zal de schouw-
burg zelf weer worden omgetoverd 
tot een echt circus compleet met pi-
ste vol zaagsel. En die vrijdagmid-
dag in de kerstvakantie neemt bo-
ven de piste-ingang een heus cir-
cusorkest plaats. Met vrolijke en 
spannende muziek begeleiden de 
muzikanten de zeventien verschil-
lende internationale acts, van zowel 
jong talent als gerenommeerde top-
pers. Het publiek kan op het punt-
je van de schouwburgstoel genieten 
van het beste dat het huidige circus 
te bieden heeft.
De absolute ster van deze nieuwe 
betoverende circusshow is het 16-
jarige goocheltalent Dion uit Neder-
land. Dion van Rijt werd vorig jaar 

derde op het Wereldkampioenschap 
Goochelen. Dion doet de wonder-
lijkste trucs met kaarten en wandel-
stokken op sensuele tangomuziek! 
Zijn ambitie is om de nummer één 
van de wereld te worden. Zijn grote 

voorbeelden zijn 
niet voor niets 
Hans Klok en Ar-
turo Bragetti.
De charmante 
Française Jean-
ne Durand-Rau-
cher verbaast 
jong en oud met 
duize l ingwek-
kende handstan-
den op wiebelige 
tafels en stoelen. 
Ook de Martis 
Brothers zijn van 
de partij met hun 
bloedstollende 
circusact. Deze 
jonge Italiaan-
se krachtpatsers 
bouwen letterlijk 
op elkaar.
Verder tonen dui-

ven, poedels, pony’s en een paard 
hun kunsten. Zo komt de superin-
telligente pony Batman allerlei las-
tige rekensommetjes oplossen.
Bij Wintercircus Martin Hanson 
is het allemaal terug te vinden: de 
heerlijke geur van zaagsel, opzwe-
pende klanken van het circusor-
kest en onovertroffen prestaties van 
acrobaten, clowns en dieren. Circus 
zoals circus hoort te zijn. Alleen niet 
in een kille tent, maar in de prach-
tige ambiance van de Stadsschouw-
burg Velsen. De toegang bedraagt  
23 euro, kinderen tot en met 12 jaar 
18,50 euro (inclusief garderobe en 
pauzedrankje).
Informatie: Stadsschouwburg Vel-
sen, telefoon 0255-515789 of reser-
veer via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl.
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Er is zelfs een LCD-televisie te winnen in de finale

Dagelijks kans op kerstcadeaus
Flamingo Casino IJmuiden
speelt voor kerstman
IJmuiden - Van 15 tot en met 20 
december speelt Flamingo Casino 
voor kerstman. Een smaakvol ver-
sierd casino, iedere dag een selectie 
aan smakelijke, gratis kerstversna-
peringen en kans op schitterende 
kerstcadeaus of een LCD- televisie, 
zijn de belangrijkste ingrediënten 
voor een extra feestelijke kerstperi-
ode bij Flamingo Casino. 
Wie tijdens deze kerstactie een be-
zoek brengt aan Flamingo Casino 
krijgt een gratis deelnamebon met 
kans op één van die prachtige kerst-
cadeaus. De prijsuitreiking vindt de 
volgende dag tussen 12.00 en 14.00 
uur plaats, waarna de winnaars nog 
de gehele dag hun cadeau in ont-
vangst kunnen nemen. En wie niets 
gewonnen heeft, kan toch nog uit-
kijken naar een feestelijke kerst, 
want op 20 december zal de kerst-
man hoogstpersoonlijk tijdens de 
feestelijke finale als hoofdprijs een 
LCD- televisie verloten onder de 
aanwezige bezoekers. De deelname 
aan de Kerstactie is uiteraard gratis, 
evenals de entree en de consump-
ties.
Een bezoek aan Flamingo Casino 
is tijdens de december feestmaand 
dus een extra leuk uitje. Flamingo 
Casino biedt een gevarieerd aanbod 
aan casinospelen. De sfeer is luxe, 

gastvrij en uitnodigend. De kerstac-
tie past in het beleid van Flamingo 
Casino om haar gasten regelmatig 
te verrassen met extra activiteiten 
of entertainment. Zo blijft het iedere 
keer weer aantrekkelijk om een be-
zoek te brengen aan Flamingo Ca-
sino. Daarbij richt Flamingo Casino 
zich overigens niet alleen op de in-
dividuele speler, maar ook op groe-
pen. De meerspelers, zoals Roulette, 
Red & Green Pepper en Multiplayer, 
dragen hier zeker aan bij. Aan deze 
meerspelers kan met meer perso-
nen tegelijk gespeeld worden. Door 
met meer spelers tegelijk te spelen, 
ontstaat een gezellige en plezierige 
sfeer. 
Steeds meer vriendengroepen, ver-
enigingen, families en bedrijven we-
ten dan ook de weg te vinden naar 
het Flamingo Casino. Tijdens de 
feestmaand is Flamingo Casino ex-
tra feestelijk versierd, zijn er sma-
kelijke kerstversnaperingen en na-
tuurlijk de speciale kerstactie. Bij 
uitstek geschikt dus voor een gezel-
lig en spannend uitje met vrienden, 
familie, bedrijf of vereniging. De en-
tree is gratis, evenals een hapje en 
drankje. De gastheren en –vrouwen 
staan klaar om het de gast naar de 
zin te maken en geven graag spel-
uitleg.

Jamsessie Zeewegbar
IJmuiden - Zondag 16 december 
is er wederom een super jamses-
sie in de Zeewegbar in IJmuiden. De 
sessie wordt om 16.00 uur geopend 
door een verrassingsband.
Tal van bekende en onbekende mu-
zikanten maken deel uit van deze 
sessie. Van blues naar rock ‘n roll, 
van ballade naar Hazes, alles mag, 
niets moet.

Uiteraard is een complete backli-
ne aanwezig, dus het is een kwes-
tie van inpluggen en spelen. Speel je 
niet, dan ben je ook van harte wel-
kom om er een gezellige middag en 
avond van te maken.
Natuurlijk is er rond de klok van 6 
de overheerlijke soep van Els. De 
entree is, zoals altijd, gratis. De Zee-
wegbar is open om 15.00 uur. 

Knallende Christmas 
School Party’s in Seasons
IJmuiden – Om in 2007 nog twee 
keer te knallen, voordat iedereen en 
Seasons aan een bargezellig nieuw 
jaar beginnen, is er op donderdag 
20 december en donderdag 27 de-
cember nog twee keer dit jaar een 
groots scholierenfeest in Seasons, 
oftewel de kersteditie: The Christ-
mas School Party’s.
Deze kerstedities hebben als thema 
Après Skiën met heel veel sneeuw 
en op donderdag 27 december Flü-
gel. Op de eerste après ski editie 
van deze winter kan men weer volop 

feesten, dansen en sjansen. Op bei-
de edities zal vanaf 21.00 uur de ski-
jay de lekkerste après skihits, club, 
Nederlandstalig, R&B, dance-clas-
sics en andere ‘uit je dak ga’ muziek 
je om de oren skiën. Deze eerste 
wintereditie zal uiteraard pas stop-
pen als de zon heel langzaam door 
de vallende sneeuw gaat schijnen.
De toegang van dit scholierenfeest 
is slechts 5 euro per persoon en 
toegankelijk voor iedereen vanaf 16 
jaar (recht op toegang onder voor-
behoud).

Cock Zwanenburg 
on stage in de Sluizen
IJmuiden - Zondag 16 december is 
er wederom een gezellige Amster-
damse middag in feest eetcafé de 
Sluizen met een optreden van cock 
zwanenburg. Cock is met zijn vele 
optredens een graag geziene gast in 
de ijmuidense horeca hij weet, met 
zijn uitgebreide repertoire, er elke 
keer weer een groot feest van te 
maken. In de pauzen draait dj Ed.C 
gezellige muziek. Tevens is er gele-

genheid om een lekker hapje te eten 
bv onze bekende saté of het drie-
gangen-weekend menu aanvang is 
16.00 uur en de toegang is geheel 
gratis. U kunt ook gebruik maken 
van de Bobbus. Zondag 30 decem-
ber is het eindejaarsfeest met een 
geheel gratis warm en koud buf-
fet en een spetterend optreden van 
de bekende zanger Yanni. Zie ook 
www.desluizen.nl.

No-One in De Sluizen
IJmuiden - No-One is een band uit Velsen-Noord, bestaande uit Arnie 
Boonstra - zang, Jaap Aardenburg - drums/Percussie, Robbie Booij - basgi-
taar en Ady Amboro - gitaar/zang. Zij spelen onder andere muziek van Red 
Hot Chili Peppers, E.L.O, U2, Joe Cocker, Robert Palmer en meer. Vrijdag 14 
december treedt No-One op in Feestcafé de Sluizen aan Noordersluisweg 1, 
1975 AM IJmuiden aan zee bij de Noordersluis. Zie ook www.desluizen.nl.

Only Pasta presenteerde zich zondag op de kerstmarkt al en dat werd met-
een een groot succes

‘Wij wilden persé naar Santpoort’
Only Pasta biedt keur aan 
Italiaanse heerlijkheden
Santpoort-Noord - Aan Hoofd-
straat 206 opent zaterdag een nieu-
we winkel vol Italiaanse heerlijkhe-
den haar deuren. Only Pasta heeft 
een uniek concept: dagverse pas-
ta’s, sauzen, taarten, olijven en olijf-
olie, tapenades, vleeswaren, alles 
volgens eigen receptuur en zonder 
conserveringsmiddelen.
Frank en Hennie Klous zijn niet de 
enigen die dolenthousiast zijn over 
deze winkel. In Amsterdam en Bus-
sum heeft Only Pasta met haar con-
cept een grote klantenkring opge-
bouwd. Frank en Hennie zijn de eer-
sten die als franchise-ondernemers  
starten met Only Pasta. Zij kregen 
de keuze tussen een winkeltje in 
Santpoort, Heemstede of Bloemen-
daal. Als geboren Driehuizenaars en 
tegenwoordig wonend in Santpoort-
Noord, kozen zij meteen voor Sant-
poort. ,,De Hoofdstraat is een prach-
tige winkelstraat waar het concept 
van Only Pasta prima in past,’’ aldus 
Frank. Zij zijn beiden echte kooklief-
hebbers en volgden samen verschil-
lende cursussen op kook- en wijn-
gebied. Onlangs deden zij ervaring 
op bij bestaande Only Pasta win-
kels. En ook medewerkster Carin 
Verdikt weet veel van Italiaanse lek-
kernijen.
Bij Only Pasta worden de klanten 

met een van de medewerkers mee-
gevoerd door de winkel. Als in een 
ouderwetse grutterswinkel worden 
alle verse producten voor u opge-
schept en ingepakt. Makkelijk want 
zo kunt u alles vragen over de pro-
ducten, recepten en combinatiemo-
gelijkheden. En met al die verschil-
lende soorten pasta’s en andere 
heerlijkheden is dat wel zo prettig.
Elke dag is er bij Only Pasta wel 
weer iets anders lekkers te proeven.  
Only Pasta maakt het haar klanten 
qua keuze misschien wel moeilijk, 
maar qua bereiding lekker makke-
lijk. Want de verse pasta’s, al of niet 
gevuld, zijn binnen enkele minuten 
klaar. En gecombineerd met een an-
ti-pasta of zo’n overheerlijke Dolce 
taart, zet u zelfs de meest verwen-
de levensgenieter snel een ambach-
telijk bereide driegangen maaltijd 
voor. 
Only Pasta is dit jaar van maandag  
tot en met zaterdag geopend, ‘s 
morgens vanaf 9 uur. Vanaf januari 
is Only Pasta op maandag dicht.
Zaterdag 15 december, de ope-
ningsdag, ontvangt u bij besteding 
van 25 euro een heerlijk flesje Pro-
secco als kennismakingscadeautje. 
Kunt u niet wachten tot zaterdag, 
kijk nu dan vast op de website www.
onlypasta.nl.

Ton en Peter Binkhorst staan zaterdag voor het laatst in de zaak

Binkhorst Schoenservice 
stopt na 38 jaar
IJmuiden – Zaterdag 15 decem-
ber staan de gebroeders Ton en Pe-
ter Binkhorst voor de laatste maal in 
hun zaak. Binkhorst Schoenservice 
stopt er mee, de broers gaan genie-
ten van de VUT-regeling. Maar liefst 
38 jaar zat de zaak op het hoekje 
van de Zuidarcade, direct na de op-
levering van de panden trokken de 
gebroeders Binkhorst er in.
Ook vader Binkhorst was jarenlang 
schoenmaker; van hem leerden ze 
de fijne kneepjes en de liefde voor 
het vak. De zaak zat toen nog in de 
Tuindersstraat. De jongens kwa-
men uit school en stonden direct na 
thuiskomst vader te helpen, zo ging 
dat toen. Ton deed het werk maar 
liefst 50 jaar, Peter is bijna 49 jaar 
schoenmaker. Ze deden alles zelf en 
leverden puur vakwerk af. 
Binkhorst Schoenservice had zelfs 
klanten uit Amsterdam en Alkmaar, 

dat zegt toch wel iets: vakmanschap 
verloochent zich niet. De vaste klan-
ten vinden het dan ook erg jammer 
dat de zaak verdwijnt en zij zullen 
Binkhorst Schoenservice zeker mis-
sen, het werk werd erg gewaar-
deerd.
Maar Ton en Peter Binkhorst vin-
den dat nu de tijd is aangebroken 
voor andere leuke dingen, zij heb-
ben hobby’s zat. Peter laat het de 
komende tijd eerst eens rustig op 
zich af komen en gaat daarna, zoals 
hij het zelf zegt, het plaatje invullen. 
Ton gaat straks lekker lang op win-
tersportvakantie: ,,Lekker alles uit 
mijn hoofd laten waaien en de boel 
op een rij zetten.’’
De broers hebben al die jaren met 
veel plezier en liefde voor het vak in 
de zaak gestaan. Ze willen dan ook 
alle klanten hartelijk bedanken voor 
hun trouwe klandizie.

Feest zonder alcohol
Tienerdisco in Rico’s
IJmuiden – Je bent jong, je bent een 
tiener, je wilt een keer echt stappen, 
maar je bent nog geen 16 jaar en 
je kunt dus eigenlijk niet naar een 
echte uitgaansgelegenheid. Aan-
staande zaterdag is stappen voor 
tieners weer mogelijk. In Rico’s is 
er weer een tienerdisco voor ieder-
een van 12 tot en met 15 jaar. Rico’s 
is de meest nieuwe en trendy uit-
gaansgelegenheid in IJmuiden en is 
gevestigd aan de Kennemerlaan 44 
in IJmuiden. De zaak is trendy inge-
richt met moderne kleuren. Er is een 
unieke lichtwand van maar liefst 11 
meter lang, welke een echte eyecat-
cher is in deze uitgaansgelegenheid. 
Er is een dansvloer, waar de voetjes 
van de vloer mogen en de muziek 
kan voorzien worden van visuals 
en videoclips. Kortom een aanwinst 
voor het bestaande aanbod van uit-
gaansgelegenheden in de gemeen-
te Velsen. De muziek op deze tiener 
disco wordt verzorgd door DJ Jack 
of DJ Coco. Vele muziekstijlen zullen 
deze avond langskomen en de mu-
ziek zal gericht zijn op de tieners, die 
veelvuldig naar de muziekzenders 
TMF, MTV en The Box kijken. Kort-
om het zal een te gekke avond wor-
den voor de jongeren tussen de 12 
en 15 jaar oud vol urban, Top 40 en 
Jump. Uiteraard kunnen ouders hun 
kroost met een gerust hart naar de-
ze eerste tiener disco in Rico’s stu-
ren, aangezien er toezichthouders 
zijn en er zal pertinent geen alcohol 
geschonken worden! 
Met alcohol komt iedere ouder en 

ieder kind op een gegeven moment 
mee in aanraking. Vaak thuis of via 
vrienden, maar ook via tv, reclame 
en in de supermarkt. Omgaan met 
alcohol zou dan ook eigenlijk een 
onderdeel van de opvoeding moe-
ten zijn. Helaas is dit lang niet al-
tijd het geval. Over alcoholgebruik 
maken veel ouders zich minder snel 
zorgen dan om het gebruik van hasj 
of wiet. Gedeeltelijk komt dit door 
het feit dat alcoholgebruik veel 
meer geaccepteerd is, de meeste 
ouders drinken zelf ook wel eens. 
Ook speelt te weinig kennis van de 
schadelijke gevolgen van alcohol op 
nog niet volgroeide jongeren een rol 
in deze houding van ouders ten op-
zichte van alcohol.
Veel ouders beschouwen het uitpro-
beren van alcohol ook als een on-
derdeel van de puberteit en vertrou-
wen er te veel op dat het eigen kind 
wel controle heeft over zijn of haar 
alcoholgebruik. Voor degenen die 
meer over dit onderwerp willen we-
ten, zullen er informatieboekjes lig-
gen bij de garderobe van Rico’s.
Zaterdag 15 december begint de 
tiener disco in Rico’s om 19.00 uur 
en zal om 22.30 uur afgelopen zijn. 
Er wordt geen alcohol geschonken 
en de entree bedraagt 2 euro per 
persoon.
Verder geldt de normale dresscode 
van Rico’s, die inhoud dat er geen 
petjes en trainingskleding worden 
toegelaten. Meer informatie over Ri-
co’s en alle tiener disco’s kunt u vin-
den op www.ricos.nl.

Sjaak Verkade in Rico’s
IJmuiden – Voor het eerst in het be-
staan gaat Rico’s met Kerst in stijl: 
GALA. Dinsdag eerste kerstdag or-
ganiseert Rico’s het eerste Holland-
se Kerst Gala met een live optreden 
van Sjaak Verkade.
Eigenlijk dekt de naam van dit gala 
de complete inhoud. Wat gaat er al-
lemaal gebeuren? Er is een gewel-
dige kerstsfeer in Rico’s, het perso-
neel staat in black tie, er is veel Hol-
landse muziek en natuurlijk een ge-
weldig live optreden van Sjaak Ver-
kade.

Sjaak Verkade behoeft verder geen 
uitleg, aangezien hij veelvuldig te 
zien en te horen is in het Velsen-
se uitgaansleven. Eén ding is ze-
ker! IJmuiden gaat een hele mooie 
eerste kerstdag tegemoet. Dat het 
spectaculair gaat worden is zeker! 
Eigenlijk is de dresscode iets met 
gala, maar vul deze dresscode zelf 
maar in en kijk maar welke kleding 
je aan doet. Het eerste Rico’s Hol-
landse Kerst Gala begint om 22.00 
uur en de entree is helemaal gratis! 
Zie ook www.ricos.nl. 

DJ’s draaien in Indigo
IJmuiden - Net als vorig jaar wordt 
kledingzaak Indigo op Plein 1945 tij-
dens Christmas Shopping omgeto-
verd tot een trendy club, compleet 
met DJ’s, lichteffecten en stijlvolle 
hapjes.
Tijdens de verlengde koopavond 
begeleiden DJ Dave en DJ Friso het 
winkelende publiek tussen 19.00 
en 22.00 uur met soulful house en 
lounge. De lichteffecten van Westhof 
Theatertechniek maken het feest bij 
Indigo compleet. Net als vorig jaar 
zal Plein 1945 worden verlicht, zodat 
van de winkel een bijzondere aan-

trekkingskracht zal uitgaan.
De uitbaters van het onlangs her-
opende La Belle zorgen tijdens 
Christmas Shopping voor bijpassen-
de hapjes en drankjes. Kortom, ko-
mende zaterdag is een bezoekje aan 
Indigo nóg meer de moeite waard 
dan normaal.
We zouden bijna vergeten dat de 
winkel vol hangt met de mooiste 
kleding van onder andere Bjørn 
Borg, Boss, Diesel, Hans Ubbink, G-
Star, Replay en Pall Mall. Je vindt In-
digo op Plein 1945 nr. 53 in IJmui-
den. Zie ook www.indigostyle.nl.

Dj’s Dave en Friso maken het bij Indigo heel gezellig

Kerstkien bij Felison Brass
Velsen-Noord - Op zaterdag 15 
december zal weer de traditione-
le kerstkien plaats vinden in het 
dienstencentrum Watervliet, Doel-
manstraat 34 in Velsen-Noord, jaar-
lijks georganiseerd door muziek-
vereniging Felison Brass. Vele kien-
rondes met leuke prijzen staan te 
wachten op de mooie prijzentafels 
om de weg naar u te vinden in deze 
dagen voor kerst. 
De bekende loterij ontbreekt uiter-
aard ook niet. De hoofdprijs is een 
waardebon van 250 euro, te be-
steden bij Han Arxhoek Electronics 
in Velsen-Noord. De entree kaart-
jes bedragen slechts 1 euro. De-

ze zijn te verkrijgbaar op de navol-
gende adressen, familie Duisdeiker 
Kruisbeeklaan 14, familie Joustra 
Melklaan 14, of aan het Muziek-
centrum De Stalling, Heirweg 2b op 
dinsdag en donderdagen van 19.00 
tot 22.00 uur, telefoon 0251-227773. 
Uiteraard zijn er ook kaartjes ver-
krijgbaar aan de zaal 15 decem-
ber. Het dienstencentrum Watervliet 
opent zijn deuren voor de kerstkien 
om 19.00 uur. Aanvang kienavond 
19.30 uur. 
U bent van harte uitgenodigd bij de-
ze schitterende jaarlijkse kienavond 
van Muziekvereniging Felison Brass. 
De koffie staat klaar.

Dierenleed
Velsen - Bij Dierenambulance Vel-
sen, Kromhoutstraat 54-12 in IJmui-
den, telefoon 0255-533239, zijn deze 
week de volgende dieren gemeld. U 
kunt ook kijken op: www.dierenam-
bulancevelsen.nl.

Gevonden: 
* E.K.H. Poes, geholpen onbekend, 
zwart, poes is geheel zwart, alleen 
nagels zijn wit, bij de achterpoten, 
tussen de tenen een beetje wit, 
rechter flank een paar witte haren. 
Van Bugnum, schapenveldje Velser-
Zuid.
* E.K.H. lapjes, zwart/wit/bruin, voor- 
en achterpoten wit, voetzooltjes ro-
ze, nagels wit, rug bruin/zwart, buik, 
borst, befje wit, snoet wit, oren wit, 
neus roze, snorharen wit. Oostbroe-
kerweg Velsen-Zuid.

* E.K.H. grijs/zwart cypers, verdere 
gegevens ontbreken. Stationsweg 
Velsen-Zuid.
* E.K.H. rood/wit, rug rood, op de 
nek een rood vlekje, buik, borst, 
befje wit, voor- en achterpoten wit, 
voetzooltjes roze, nagels wit, staart 
rood met wit geringd, puntje wit, 
snoetrood/wit, oren rood/wit, snor-
haren wit.Omg. A208, richting Sant-
poort.
* E.K.H. rood/wit/zwart lapjes, vlek-
jes om neus, verdere gegevens ont-
breken. Roze halsbandje om. Fazan-
tenlaan IJmuiden. 
* E.K.H. rood, snoet rood, oren 
rood,neus roze, snorharen wit, borts, 
befje wit, verdere gegevens ontbre-
ken.Grote Buitendijk Velserbroek.
* Rat, zwart/wit, is tam.Zadelmaker-
straat Velserbroek. 
* Cavia, beige/rood. Kruidbergerweg 
Santpoort-Noord.



13 december 2007 pagina 21

Berliner Editie: 8/9     Documentnaam: Zakelijk1-50 Pagina: 1 5.2

pagina 0 00 maand 2007

Er is zelfs een LCD-televisie te winnen in de finale

Dagelijks kans op kerstcadeaus
Flamingo Casino IJmuiden
speelt voor kerstman
IJmuiden - Van 15 tot en met 20 
december speelt Flamingo Casino 
voor kerstman. Een smaakvol ver-
sierd casino, iedere dag een selectie 
aan smakelijke, gratis kerstversna-
peringen en kans op schitterende 
kerstcadeaus of een LCD- televisie, 
zijn de belangrijkste ingrediënten 
voor een extra feestelijke kerstperi-
ode bij Flamingo Casino. 
Wie tijdens deze kerstactie een be-
zoek brengt aan Flamingo Casino 
krijgt een gratis deelnamebon met 
kans op één van die prachtige kerst-
cadeaus. De prijsuitreiking vindt de 
volgende dag tussen 12.00 en 14.00 
uur plaats, waarna de winnaars nog 
de gehele dag hun cadeau in ont-
vangst kunnen nemen. En wie niets 
gewonnen heeft, kan toch nog uit-
kijken naar een feestelijke kerst, 
want op 20 december zal de kerst-
man hoogstpersoonlijk tijdens de 
feestelijke finale als hoofdprijs een 
LCD- televisie verloten onder de 
aanwezige bezoekers. De deelname 
aan de Kerstactie is uiteraard gratis, 
evenals de entree en de consump-
ties.
Een bezoek aan Flamingo Casino 
is tijdens de december feestmaand 
dus een extra leuk uitje. Flamingo 
Casino biedt een gevarieerd aanbod 
aan casinospelen. De sfeer is luxe, 

gastvrij en uitnodigend. De kerstac-
tie past in het beleid van Flamingo 
Casino om haar gasten regelmatig 
te verrassen met extra activiteiten 
of entertainment. Zo blijft het iedere 
keer weer aantrekkelijk om een be-
zoek te brengen aan Flamingo Ca-
sino. Daarbij richt Flamingo Casino 
zich overigens niet alleen op de in-
dividuele speler, maar ook op groe-
pen. De meerspelers, zoals Roulette, 
Red & Green Pepper en Multiplayer, 
dragen hier zeker aan bij. Aan deze 
meerspelers kan met meer perso-
nen tegelijk gespeeld worden. Door 
met meer spelers tegelijk te spelen, 
ontstaat een gezellige en plezierige 
sfeer. 
Steeds meer vriendengroepen, ver-
enigingen, families en bedrijven we-
ten dan ook de weg te vinden naar 
het Flamingo Casino. Tijdens de 
feestmaand is Flamingo Casino ex-
tra feestelijk versierd, zijn er sma-
kelijke kerstversnaperingen en na-
tuurlijk de speciale kerstactie. Bij 
uitstek geschikt dus voor een gezel-
lig en spannend uitje met vrienden, 
familie, bedrijf of vereniging. De en-
tree is gratis, evenals een hapje en 
drankje. De gastheren en –vrouwen 
staan klaar om het de gast naar de 
zin te maken en geven graag spel-
uitleg.

Jamsessie Zeewegbar
IJmuiden - Zondag 16 december 
is er wederom een super jamses-
sie in de Zeewegbar in IJmuiden. De 
sessie wordt om 16.00 uur geopend 
door een verrassingsband.
Tal van bekende en onbekende mu-
zikanten maken deel uit van deze 
sessie. Van blues naar rock ‘n roll, 
van ballade naar Hazes, alles mag, 
niets moet.

Uiteraard is een complete backli-
ne aanwezig, dus het is een kwes-
tie van inpluggen en spelen. Speel je 
niet, dan ben je ook van harte wel-
kom om er een gezellige middag en 
avond van te maken.
Natuurlijk is er rond de klok van 6 
de overheerlijke soep van Els. De 
entree is, zoals altijd, gratis. De Zee-
wegbar is open om 15.00 uur. 

Knallende Christmas 
School Party’s in Seasons
IJmuiden – Om in 2007 nog twee 
keer te knallen, voordat iedereen en 
Seasons aan een bargezellig nieuw 
jaar beginnen, is er op donderdag 
20 december en donderdag 27 de-
cember nog twee keer dit jaar een 
groots scholierenfeest in Seasons, 
oftewel de kersteditie: The Christ-
mas School Party’s.
Deze kerstedities hebben als thema 
Après Skiën met heel veel sneeuw 
en op donderdag 27 december Flü-
gel. Op de eerste après ski editie 
van deze winter kan men weer volop 

feesten, dansen en sjansen. Op bei-
de edities zal vanaf 21.00 uur de ski-
jay de lekkerste après skihits, club, 
Nederlandstalig, R&B, dance-clas-
sics en andere ‘uit je dak ga’ muziek 
je om de oren skiën. Deze eerste 
wintereditie zal uiteraard pas stop-
pen als de zon heel langzaam door 
de vallende sneeuw gaat schijnen.
De toegang van dit scholierenfeest 
is slechts 5 euro per persoon en 
toegankelijk voor iedereen vanaf 16 
jaar (recht op toegang onder voor-
behoud).

Cock Zwanenburg 
on stage in de Sluizen
IJmuiden - Zondag 16 december is 
er wederom een gezellige Amster-
damse middag in feest eetcafé de 
Sluizen met een optreden van cock 
zwanenburg. Cock is met zijn vele 
optredens een graag geziene gast in 
de ijmuidense horeca hij weet, met 
zijn uitgebreide repertoire, er elke 
keer weer een groot feest van te 
maken. In de pauzen draait dj Ed.C 
gezellige muziek. Tevens is er gele-

genheid om een lekker hapje te eten 
bv onze bekende saté of het drie-
gangen-weekend menu aanvang is 
16.00 uur en de toegang is geheel 
gratis. U kunt ook gebruik maken 
van de Bobbus. Zondag 30 decem-
ber is het eindejaarsfeest met een 
geheel gratis warm en koud buf-
fet en een spetterend optreden van 
de bekende zanger Yanni. Zie ook 
www.desluizen.nl.

No-One in De Sluizen
IJmuiden - No-One is een band uit Velsen-Noord, bestaande uit Arnie 
Boonstra - zang, Jaap Aardenburg - drums/Percussie, Robbie Booij - basgi-
taar en Ady Amboro - gitaar/zang. Zij spelen onder andere muziek van Red 
Hot Chili Peppers, E.L.O, U2, Joe Cocker, Robert Palmer en meer. Vrijdag 14 
december treedt No-One op in Feestcafé de Sluizen aan Noordersluisweg 1, 
1975 AM IJmuiden aan zee bij de Noordersluis. Zie ook www.desluizen.nl.

Only Pasta presenteerde zich zondag op de kerstmarkt al en dat werd met-
een een groot succes

‘Wij wilden persé naar Santpoort’
Only Pasta biedt keur aan 
Italiaanse heerlijkheden
Santpoort-Noord - Aan Hoofd-
straat 206 opent zaterdag een nieu-
we winkel vol Italiaanse heerlijkhe-
den haar deuren. Only Pasta heeft 
een uniek concept: dagverse pas-
ta’s, sauzen, taarten, olijven en olijf-
olie, tapenades, vleeswaren, alles 
volgens eigen receptuur en zonder 
conserveringsmiddelen.
Frank en Hennie Klous zijn niet de 
enigen die dolenthousiast zijn over 
deze winkel. In Amsterdam en Bus-
sum heeft Only Pasta met haar con-
cept een grote klantenkring opge-
bouwd. Frank en Hennie zijn de eer-
sten die als franchise-ondernemers  
starten met Only Pasta. Zij kregen 
de keuze tussen een winkeltje in 
Santpoort, Heemstede of Bloemen-
daal. Als geboren Driehuizenaars en 
tegenwoordig wonend in Santpoort-
Noord, kozen zij meteen voor Sant-
poort. ,,De Hoofdstraat is een prach-
tige winkelstraat waar het concept 
van Only Pasta prima in past,’’ aldus 
Frank. Zij zijn beiden echte kooklief-
hebbers en volgden samen verschil-
lende cursussen op kook- en wijn-
gebied. Onlangs deden zij ervaring 
op bij bestaande Only Pasta win-
kels. En ook medewerkster Carin 
Verdikt weet veel van Italiaanse lek-
kernijen.
Bij Only Pasta worden de klanten 

met een van de medewerkers mee-
gevoerd door de winkel. Als in een 
ouderwetse grutterswinkel worden 
alle verse producten voor u opge-
schept en ingepakt. Makkelijk want 
zo kunt u alles vragen over de pro-
ducten, recepten en combinatiemo-
gelijkheden. En met al die verschil-
lende soorten pasta’s en andere 
heerlijkheden is dat wel zo prettig.
Elke dag is er bij Only Pasta wel 
weer iets anders lekkers te proeven.  
Only Pasta maakt het haar klanten 
qua keuze misschien wel moeilijk, 
maar qua bereiding lekker makke-
lijk. Want de verse pasta’s, al of niet 
gevuld, zijn binnen enkele minuten 
klaar. En gecombineerd met een an-
ti-pasta of zo’n overheerlijke Dolce 
taart, zet u zelfs de meest verwen-
de levensgenieter snel een ambach-
telijk bereide driegangen maaltijd 
voor. 
Only Pasta is dit jaar van maandag  
tot en met zaterdag geopend, ‘s 
morgens vanaf 9 uur. Vanaf januari 
is Only Pasta op maandag dicht.
Zaterdag 15 december, de ope-
ningsdag, ontvangt u bij besteding 
van 25 euro een heerlijk flesje Pro-
secco als kennismakingscadeautje. 
Kunt u niet wachten tot zaterdag, 
kijk nu dan vast op de website www.
onlypasta.nl.

Ton en Peter Binkhorst staan zaterdag voor het laatst in de zaak

Binkhorst Schoenservice 
stopt na 38 jaar
IJmuiden – Zaterdag 15 decem-
ber staan de gebroeders Ton en Pe-
ter Binkhorst voor de laatste maal in 
hun zaak. Binkhorst Schoenservice 
stopt er mee, de broers gaan genie-
ten van de VUT-regeling. Maar liefst 
38 jaar zat de zaak op het hoekje 
van de Zuidarcade, direct na de op-
levering van de panden trokken de 
gebroeders Binkhorst er in.
Ook vader Binkhorst was jarenlang 
schoenmaker; van hem leerden ze 
de fijne kneepjes en de liefde voor 
het vak. De zaak zat toen nog in de 
Tuindersstraat. De jongens kwa-
men uit school en stonden direct na 
thuiskomst vader te helpen, zo ging 
dat toen. Ton deed het werk maar 
liefst 50 jaar, Peter is bijna 49 jaar 
schoenmaker. Ze deden alles zelf en 
leverden puur vakwerk af. 
Binkhorst Schoenservice had zelfs 
klanten uit Amsterdam en Alkmaar, 

dat zegt toch wel iets: vakmanschap 
verloochent zich niet. De vaste klan-
ten vinden het dan ook erg jammer 
dat de zaak verdwijnt en zij zullen 
Binkhorst Schoenservice zeker mis-
sen, het werk werd erg gewaar-
deerd.
Maar Ton en Peter Binkhorst vin-
den dat nu de tijd is aangebroken 
voor andere leuke dingen, zij heb-
ben hobby’s zat. Peter laat het de 
komende tijd eerst eens rustig op 
zich af komen en gaat daarna, zoals 
hij het zelf zegt, het plaatje invullen. 
Ton gaat straks lekker lang op win-
tersportvakantie: ,,Lekker alles uit 
mijn hoofd laten waaien en de boel 
op een rij zetten.’’
De broers hebben al die jaren met 
veel plezier en liefde voor het vak in 
de zaak gestaan. Ze willen dan ook 
alle klanten hartelijk bedanken voor 
hun trouwe klandizie.

Feest zonder alcohol
Tienerdisco in Rico’s
IJmuiden – Je bent jong, je bent een 
tiener, je wilt een keer echt stappen, 
maar je bent nog geen 16 jaar en 
je kunt dus eigenlijk niet naar een 
echte uitgaansgelegenheid. Aan-
staande zaterdag is stappen voor 
tieners weer mogelijk. In Rico’s is 
er weer een tienerdisco voor ieder-
een van 12 tot en met 15 jaar. Rico’s 
is de meest nieuwe en trendy uit-
gaansgelegenheid in IJmuiden en is 
gevestigd aan de Kennemerlaan 44 
in IJmuiden. De zaak is trendy inge-
richt met moderne kleuren. Er is een 
unieke lichtwand van maar liefst 11 
meter lang, welke een echte eyecat-
cher is in deze uitgaansgelegenheid. 
Er is een dansvloer, waar de voetjes 
van de vloer mogen en de muziek 
kan voorzien worden van visuals 
en videoclips. Kortom een aanwinst 
voor het bestaande aanbod van uit-
gaansgelegenheden in de gemeen-
te Velsen. De muziek op deze tiener 
disco wordt verzorgd door DJ Jack 
of DJ Coco. Vele muziekstijlen zullen 
deze avond langskomen en de mu-
ziek zal gericht zijn op de tieners, die 
veelvuldig naar de muziekzenders 
TMF, MTV en The Box kijken. Kort-
om het zal een te gekke avond wor-
den voor de jongeren tussen de 12 
en 15 jaar oud vol urban, Top 40 en 
Jump. Uiteraard kunnen ouders hun 
kroost met een gerust hart naar de-
ze eerste tiener disco in Rico’s stu-
ren, aangezien er toezichthouders 
zijn en er zal pertinent geen alcohol 
geschonken worden! 
Met alcohol komt iedere ouder en 

ieder kind op een gegeven moment 
mee in aanraking. Vaak thuis of via 
vrienden, maar ook via tv, reclame 
en in de supermarkt. Omgaan met 
alcohol zou dan ook eigenlijk een 
onderdeel van de opvoeding moe-
ten zijn. Helaas is dit lang niet al-
tijd het geval. Over alcoholgebruik 
maken veel ouders zich minder snel 
zorgen dan om het gebruik van hasj 
of wiet. Gedeeltelijk komt dit door 
het feit dat alcoholgebruik veel 
meer geaccepteerd is, de meeste 
ouders drinken zelf ook wel eens. 
Ook speelt te weinig kennis van de 
schadelijke gevolgen van alcohol op 
nog niet volgroeide jongeren een rol 
in deze houding van ouders ten op-
zichte van alcohol.
Veel ouders beschouwen het uitpro-
beren van alcohol ook als een on-
derdeel van de puberteit en vertrou-
wen er te veel op dat het eigen kind 
wel controle heeft over zijn of haar 
alcoholgebruik. Voor degenen die 
meer over dit onderwerp willen we-
ten, zullen er informatieboekjes lig-
gen bij de garderobe van Rico’s.
Zaterdag 15 december begint de 
tiener disco in Rico’s om 19.00 uur 
en zal om 22.30 uur afgelopen zijn. 
Er wordt geen alcohol geschonken 
en de entree bedraagt 2 euro per 
persoon.
Verder geldt de normale dresscode 
van Rico’s, die inhoud dat er geen 
petjes en trainingskleding worden 
toegelaten. Meer informatie over Ri-
co’s en alle tiener disco’s kunt u vin-
den op www.ricos.nl.

Sjaak Verkade in Rico’s
IJmuiden – Voor het eerst in het be-
staan gaat Rico’s met Kerst in stijl: 
GALA. Dinsdag eerste kerstdag or-
ganiseert Rico’s het eerste Holland-
se Kerst Gala met een live optreden 
van Sjaak Verkade.
Eigenlijk dekt de naam van dit gala 
de complete inhoud. Wat gaat er al-
lemaal gebeuren? Er is een gewel-
dige kerstsfeer in Rico’s, het perso-
neel staat in black tie, er is veel Hol-
landse muziek en natuurlijk een ge-
weldig live optreden van Sjaak Ver-
kade.

Sjaak Verkade behoeft verder geen 
uitleg, aangezien hij veelvuldig te 
zien en te horen is in het Velsen-
se uitgaansleven. Eén ding is ze-
ker! IJmuiden gaat een hele mooie 
eerste kerstdag tegemoet. Dat het 
spectaculair gaat worden is zeker! 
Eigenlijk is de dresscode iets met 
gala, maar vul deze dresscode zelf 
maar in en kijk maar welke kleding 
je aan doet. Het eerste Rico’s Hol-
landse Kerst Gala begint om 22.00 
uur en de entree is helemaal gratis! 
Zie ook www.ricos.nl. 

DJ’s draaien in Indigo
IJmuiden - Net als vorig jaar wordt 
kledingzaak Indigo op Plein 1945 tij-
dens Christmas Shopping omgeto-
verd tot een trendy club, compleet 
met DJ’s, lichteffecten en stijlvolle 
hapjes.
Tijdens de verlengde koopavond 
begeleiden DJ Dave en DJ Friso het 
winkelende publiek tussen 19.00 
en 22.00 uur met soulful house en 
lounge. De lichteffecten van Westhof 
Theatertechniek maken het feest bij 
Indigo compleet. Net als vorig jaar 
zal Plein 1945 worden verlicht, zodat 
van de winkel een bijzondere aan-

trekkingskracht zal uitgaan.
De uitbaters van het onlangs her-
opende La Belle zorgen tijdens 
Christmas Shopping voor bijpassen-
de hapjes en drankjes. Kortom, ko-
mende zaterdag is een bezoekje aan 
Indigo nóg meer de moeite waard 
dan normaal.
We zouden bijna vergeten dat de 
winkel vol hangt met de mooiste 
kleding van onder andere Bjørn 
Borg, Boss, Diesel, Hans Ubbink, G-
Star, Replay en Pall Mall. Je vindt In-
digo op Plein 1945 nr. 53 in IJmui-
den. Zie ook www.indigostyle.nl.

Dj’s Dave en Friso maken het bij Indigo heel gezellig

Kerstkien bij Felison Brass
Velsen-Noord - Op zaterdag 15 
december zal weer de traditione-
le kerstkien plaats vinden in het 
dienstencentrum Watervliet, Doel-
manstraat 34 in Velsen-Noord, jaar-
lijks georganiseerd door muziek-
vereniging Felison Brass. Vele kien-
rondes met leuke prijzen staan te 
wachten op de mooie prijzentafels 
om de weg naar u te vinden in deze 
dagen voor kerst. 
De bekende loterij ontbreekt uiter-
aard ook niet. De hoofdprijs is een 
waardebon van 250 euro, te be-
steden bij Han Arxhoek Electronics 
in Velsen-Noord. De entree kaart-
jes bedragen slechts 1 euro. De-

ze zijn te verkrijgbaar op de navol-
gende adressen, familie Duisdeiker 
Kruisbeeklaan 14, familie Joustra 
Melklaan 14, of aan het Muziek-
centrum De Stalling, Heirweg 2b op 
dinsdag en donderdagen van 19.00 
tot 22.00 uur, telefoon 0251-227773. 
Uiteraard zijn er ook kaartjes ver-
krijgbaar aan de zaal 15 decem-
ber. Het dienstencentrum Watervliet 
opent zijn deuren voor de kerstkien 
om 19.00 uur. Aanvang kienavond 
19.30 uur. 
U bent van harte uitgenodigd bij de-
ze schitterende jaarlijkse kienavond 
van Muziekvereniging Felison Brass. 
De koffie staat klaar.

Dierenleed
Velsen - Bij Dierenambulance Vel-
sen, Kromhoutstraat 54-12 in IJmui-
den, telefoon 0255-533239, zijn deze 
week de volgende dieren gemeld. U 
kunt ook kijken op: www.dierenam-
bulancevelsen.nl.

Gevonden: 
* E.K.H. Poes, geholpen onbekend, 
zwart, poes is geheel zwart, alleen 
nagels zijn wit, bij de achterpoten, 
tussen de tenen een beetje wit, 
rechter flank een paar witte haren. 
Van Bugnum, schapenveldje Velser-
Zuid.
* E.K.H. lapjes, zwart/wit/bruin, voor- 
en achterpoten wit, voetzooltjes ro-
ze, nagels wit, rug bruin/zwart, buik, 
borst, befje wit, snoet wit, oren wit, 
neus roze, snorharen wit. Oostbroe-
kerweg Velsen-Zuid.

* E.K.H. grijs/zwart cypers, verdere 
gegevens ontbreken. Stationsweg 
Velsen-Zuid.
* E.K.H. rood/wit, rug rood, op de 
nek een rood vlekje, buik, borst, 
befje wit, voor- en achterpoten wit, 
voetzooltjes roze, nagels wit, staart 
rood met wit geringd, puntje wit, 
snoetrood/wit, oren rood/wit, snor-
haren wit.Omg. A208, richting Sant-
poort.
* E.K.H. rood/wit/zwart lapjes, vlek-
jes om neus, verdere gegevens ont-
breken. Roze halsbandje om. Fazan-
tenlaan IJmuiden. 
* E.K.H. rood, snoet rood, oren 
rood,neus roze, snorharen wit, borts, 
befje wit, verdere gegevens ontbre-
ken.Grote Buitendijk Velserbroek.
* Rat, zwart/wit, is tam.Zadelmaker-
straat Velserbroek. 
* Cavia, beige/rood. Kruidbergerweg 
Santpoort-Noord.

IJmuiden

Exclusief bij

Kerst actie

Lange Nieuwstraat 449
(0255) 53 62 15

Handgemaakte
luxe bonbons

voorverpakt 
350 gram 
voor 5.99

Uit eigen atelier:

Rondweg 14, 1976 Bw IJmuIden Tel. 0255-51 69 14 fax: 0255-53 12 95

ook dit jaar kunt u het 
‘Broeks - doe het zelf - zalmsaladepakket’

bij ons bestellen.
In dit pakket zitten de beste ambachtelijke producten om thuis, 
wanneer het u uitkomt, uw eigen feestschotel samen te stellen:

1 kilo ambachtelijke zalmsalade   
200 gram Hollandse garnalen 
250 gram ambachtelijk gerookte zalm   
200 gram krabsalade
200 gram ambachtelijk gerookte palingfilet

deze producten zijn vacuüm en gasverpakt 
en alles past met gemak in uw koelkast! 

wij vragen u op tijd telefonisch, per fax, of in onze winkel te bestellen.*

* i.v.m. drukte a.u.B. telefoniscHe Bestellingen
tussen 13.00 en 16.00 uur.

Wees slim en bewaar deze advertentie 
voor de komende feestdagen!

wij hebben een zeer uitgebreid assortiment. o.a. zalm, paling, zuurwaren 
en nog veel meer! In onze winkel is de mogelijkheid tot pinnen.

nog steeds de beste gebakken vis uit ‘t koekenpannetje!
Zalmrokerij g. Broek & Zn. V.o.f. is 6 dagen in de week geopend: maandag tot en met 

vrijdag van 08.00 tot 15.00 uur. Zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur.

G. BROEK & ZN. V.O.F.
ZALMROKERIJ & VISSPECIALITEITEN

Kwaliteit wint altijd!

 37,50

Zondag 23 december open 
van 9.00 tot 12.00 uur

www.mixinn.nlDRANKEN &  CADEAUS
• geze l l i g he i d  • kwa l i t e i t  • s e r v i c e 

Sonnema
Berenburg
1,0 Liter 10,99

Smirnoff
Vodka Red
0,70 Liter 10,99

Bols
Jonge jenever
1,0 Liter

11,99

Bacardi
Rum Carta Blanca
1,0 Liter

15,99

Johnnie Walker
Whisky Red Label
0,70 Liter

12,99

Baileys
Irish Cream
0,70 Liter

11,99

Charles Pelletier,  Brut Blanc, 0,75 Liter 9,99
Charles Pelletier,  Brut Rosé, 0,75 Liter 9,99

Tia Maria
Coffee liqueur
0,70 Liter 14,99

Disaronno
Amaretto
0,70 Liter 12,49

De lekkerste         
          bubbels!!
De lekkerste
          bubbels!!

Charles Pelletier 
uit Bourgogne 

Beaune is een mous-
serende wijn van 

uitstekende kwaliteit.
Geproduceerd vol-
gens de Méthode 

Traditionnelle 
hetgeen deze wijn 

tot een symbool van 
kwaliteit en 

authenticiteit maakt. 
De wijnen hebben 

een fijne mousse en 
een lange afdronk. 
Een echte feestwijn 

en nu extra voordelig!
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e

2 voor
€ 17,50

Zeewijkplein 25   
IJMUIDEN  
tel. 0255-540 331
(in de Zeewijkpassage 
tegenover Deka Supermarkt)

www.zeewijck.nl

Kennemerlaan 42 IJmuIden - Tel. 0255-530890
de KaaSmarKT

kerstspecialiteiten
•  mooi assortiment 

    buitenlandse kazen

• Vers gebrande noten

•  leuke kerstgeschenken

kaDO-tip
Doos heerlijke 

leonidas 
bonbons

• mooie wijnen

•  wilpaté o.a.
wildzwijn paté
Reebok paté
Patétrio van gans, 
eend en truffel
eende paté met port

• diverse soorten 
   rauwe hammen
• fijne vleeswaren
• 20 soorten salades en sausen

• Tapas

29 jaar 
kaasspeciaalzaak

Heerlijke vleeswaren, vers van 

het mes. Voor uw kerstontbijt of 

brunch. Keuze uit 10 verschillende 

soorten zelfgemaakte salades.

Heerlijke 
kerst

Onze specialiteiten:

Indien u tijdig bestelt kunnen wij met al 
uw wensen rekening houden!

   • Tournedos
   • Rib-eye
   • Carpaccio
   • Wild

• Lamsvlees
• Kalfsvlees
• Gourmet- en 
   fondueschotels

Voor ambachtelijke kwaliteit gaat u naar:

Bert van der Linden
Kennemerlaan 15, 1972 eG iJmuiden
tel. 0255-514039, www.vander.keurslager.nl
Verstand Van lekker Vlees - www.keurslager.nl
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Witspelers sterk 
bij jeugd Kijk Uit
IJmuiden - Dat de witspeler voor-
deel heeft bij het schaken mag alge-
meen bekend zijn. Het tempo in het 
spel is zeer bepalend, maar de wit-
spelers waren afgelopen donderdag 
wel erg goed in vorm. Van de dertien 
partijen gingen er tien naar de wit-
speler, twee remises en slechts een 
verliespartij.
De enige zwart overwinning had 
nog een speciaal aspect, Cory van 
Bellen behaalde zijn eerste overwin-
ning op de club. Tegenstander Jo-
ris Bakker moest toezien hoe Cory 
steeds meer materiaal won en hem 
mat zette.
De remises waren patstellingen. 
Anne Dijkman verzuimde om Jordy 
van de Berg mat te zetten en Menno 
Jaspers en Wim Dijkman speelden 
een partij waarin de kansen nogal 
eens keerden. Totdat Menno een 
overwicht kreeg en Wim pardoes 
pat zette.
Bij de andere partijen waren vooral 
die van de familie Noordzij die een 
snel einde kenden. Armando liep in 
een matvalletje van Marnix van der 
Bijl, terwijl broer Tom  Ben Eppink 
op het verkeerde been zette door 
een schijnoffer te plaatsen. Ben 
ging daar enthousiast op in en zag 
tot zijn verbazing dat hij mat werd 
gezet.
Koen van de Velde zag een prima 
kans over het hoofd om de dame 
van Mark Scholten te verschalken. 
Mark redde zijn dame uit de geva-
renzone en met een link paardvork-
je werd de toren van Koen buitge-
maakt en was de partij gespeeld.
Ingmar Visser sloeg de koningsstel-
ling van Daan Koetzier aan gruzele-

menten en Daan liep mat.
Maurits van Rees had sterke revan-
chegevoelens plus een goede vorm 
tegen Boy Wu. Het was dus Maurits 
die de winst pakte. Guido de Waal 
lijkt uit vorm te zijn; Thomas Re-
bel dicteerde het spel van begin tot 
eind en ging er met de winst van-
door. Broer Pieter behaalde ook een 
overwinning; Marco Wellinga moest 
lijdzaam toezien hoe Pieter de winst 
pakte.
Roland de Bruin zette Fanuel de 
Klark met twee torens mat en Barry 
Broek liet zien dat hij schaken nog 
niet verleerd is, een aanval dwars 
door het centrum werd Vincent Ge-
schiere teveel. Terwijl Ramon Wo-
nink zijn loper meer situatie opti-
maal benutte tegen Roelof Stikker. 

Cory van Bellen

VV IJmuiden neemt
afscheid van bestuurders
IJmuiden - Met z’n vieren kenden 
ze 54 jaar bestuursverantwoorde-
lijkheid maar tijdens de in november 
gehouden ledenvergadering legde 
dit kwartet haar bestuursfuncties 
neer. Bij hun aftreden stelden de 
heren Jack Post en Ton Postma zich 
wegens het ontbreken van opvol-
ging weer voor onbepaalde tijd be-
schikbaar, om nu, als gewone club-
vrijwilliger hun voormalige activitei-
ten voort te zetten. 
Als nieuw bestuurslid werd voorma-
lig pupillen-coördinator Arnold van 
Hooff benoemd. 
De heer Gert Moleman - sinds 1986 
bestuurder - verbond zijn naam ‘for 
ever’ aan de vereniging door het 
schrijven en laten uitgeven van het 
door velen zeer gewaardeerd jubi-
leumboekwerkje ‘VV IJmuiden 75 
jaar’. De nog altijd zaalvoetbal spe-
lende leraar Nederlands laat z ’n 
sportvrienden graag meegenieten 
als hij weer eens scoort, zoals eni-
ge weken geleden toen hij zelfs drie 
maal het toetje verzorgde. De heer 
Joop Herinx - eerste secretaris - liet 
in de elf jaar dat hij bestuurde de 
club organisatorisch in de pas lo-
pen. Daarnaast verbond hij zijn net-
werk ten behoeve van keuzes voor 
nieuwe trainers/verzorgers. Als één 
de meest getalenteerde voetbal-
lers uit de bijna 82-jarige clubhisto-
rie speelde hij in elk geval 231 maal 
KNVB-competitie- en/of bekerwed-
strijden in het eerste elftal. Dit cij-
fer ligt aanmerkelijk hoger maar 

van vóór 1977 ontbreken de daar-
voor benodigde gegevens. Hetzelf-
de geldt voor zijn gescoorde goals, 
in elk geval 49. Tijdens IJmuidens 
driejarig verblijf in de hoogste za-
terdagafdeling - de seizoenen 1979/ 
1980 tot en met 1981/1982, de eer-
ste klas - werd Joop Herinx (zonder 
succes overigens) door menig voet-
balscout voor het betaalde voetbal 
in zijn voetbalbewegingen gevolgd. 
Kantinebeheerder de heer Jack Post 
wist naast zijn drukke bestuursperi-
ode als kantinebeheerder toch ook 
nog tijd te reserveren voor het lei-
den van jeugdteams. Zo’n 10 jaar 
achtereen was hij daarvoor actief bij 
eerst de jongste jeugd, tot nu bij de 
oudste, de A2-junioren. 
Voormalig clubbestuurder de heer 
Ton Postma werd bij zijn aantreden 
in 1996 belast met de functie leden-
administrateur en nauwgezet werd - 
elf jaar achtereen - deze belangrij-
ke administratie door hem gevoerd. 
Ook Ton Postma maakte (als snel-
le rechtsbuiten) deel uit van het elf-
tal dat drie jaar in de eerste klas uit-
kwam en waarvan tot 1977 de ge-
gevens ontbreken. In elk geval werd 
272 maal het eerste elftalshirt ge-
dragen en minstens 27 maal schoot 
hij voor zijn club raak. 
Een warm afscheidswoord voor het 
viertal liet voorzitter mvr Truda Guijt 
vergezeld gaan van een leuke ca-
deaubon terwijl nieuwkomer Nol 
van Hooff met een hartelijk applaus 
werd verwelkomd als bestuurder.

Sebastiaan van Westerop 
koploper bij Kijk Uit
IJmuiden - In een zinderend duel 
heeft Colleen Otten haar leidende 
positie moeten afstaan aan Sebasti-
aan van Westerop. Colleen had even 
wat teveel pionnen geofferd voor de 
open lijnen en het was Sebastiaan 
die met twee torens deze lijnen in 
bezit nam.
Een ander foutief plan kwam op 
naam van Peter Hamersma, een 
nieuwtje in de Siciliaanse opening 
kon na uitvoer de prullenbak in. An-
dré Kunst maakte feilloos gebruik 
van de gebreken in deze noviteit.
Jan Jansen en Jaap Beekhuis had-
den de theorie al in een vroeg stadi-
um verlaten. Wat overbleef was een 
explosieve stelling die na hevige 
schermutselingen tot een wapen-
stilstand leidde, remise dus.
Sinclair Koelemij moest vol aan de 
bak om Patrick de Koning de pun-
ten afhandig te maken. Na drie uren 
schaak stortte de vesting van Pa-
trick in.
Andries Visser versloeg André Hen-
nipman. Na een rustig gespeelde 
Philidor-opening verspeelde André 
een loper en luttele zetten later was 
de andere loper aan de beurt.
Dirk Geels was na afl oop van zijn 
partij tegen Dick Wijker onder de 
indruk van het spel van Dick: ,,Nog 
geen vijf minuten achter het bord en 
alles zien, terwijl het voor mij na een 
uur kijken nog verborgen blijft.”
Jan Geus, in zijn vertrouwde Scan-
dinavische opening, won al snel 
een loper tegen een pion van Re-
né Koens. Dit bleek voldoende voor 
winst.
Sjef Rosier kwam met de schrik vrij, 
een ontketende Hajo de Vries over-

rompelde Sjef in de opening. Maar 
na de koningsstelling van Sjef te 
hebben opengeslagen ging Hajo de 
fout in, zijn knol gaf hij pardoes prijs 
en de partij was gespeeld.
Tom van de Vlugt moest na een 
spannende partij de punten aan Sie-
bren Frolich laten. En voor de naar 
zijn vorm zoekende Johan van Velt-
huijsen was Peter Duijn een maatje 
te sterk. Voor Johan betekende het 
wel dat de eenenveertigste plaats in 
zicht komt en die wil hij, bekende hij 
na afl oop, ten koste van alles ver-
mijden. Kees Giesberts kreeg even 
wat teveel schaakkansen tegen Piet 
Lanser zodat Kees de punten kon 
bijschrijven.

Sebastiaan van Westerop

Drie maal goud voor TVS 
Velsen - In Schagen vorig week-
end de eerste competitiewedstrijd 
eerste, tweede en derde divisie tur-
nen dames plaats. In de derde di-
visie turnden Maud Jansen, Jamie 
Bolhuis, Lara Waasdorp en Cynthia 
Mink hun wedstrijd. Jamie en La-
ra debuteerden voor TVS en deden 
dat redelijk. De zenuwen waren voor 
deze twee jongste turnsters nog een 
beetje te veel en zij eindigden op 
een respectievelijke twaalfde en 
zestiende plaats bij de pupillen 1. 
Maud turnde een goede wedstrijd 
bij de jeugdturnsters, maar kwam 
helaas net te kort voor een podium-
plaats en eindigde als vierde. Cyn-
thia Mink was een klasse apart bij 
de pupillen 2. Met een verschil van 
1,5 punt liet zij de concurrentie op 
ruime afstand. Met 35.00 eindigde 
zij als eerste van het klassement.
Zondag kwamen Anouk Hanssen, 
Rosan Hanssen, Charlotte Lunel, 
Florence Lunel, Drew de Niet en Se-
lina van Maren in actie in de tweede 
divisie. Voor Drew was dit ook een 
debuut op de wedstrijdvloer. Drew 
was erg nerveus maar mede door 
een mooie brug en sprongoefening 
eindigde zij als derde in het klasse-
ment. Selina en Florence turnden 
bij de pupillen 1 een knappe wed-
strijd, maar ook zij grepen net naast 
de medailles. Florence eindigde als 
vierde, Selina werd vijfde achter 
haar clubgenootje. 

Bij Rosan Hanssen ging het goed. 
Vooral op balk en brug was zij heer 
en meester en versloeg zij de con-
currenten. Rosan eindigde met 
33.975 op de eerste plaats bij de 
pupillen 2. Haar oudere zus Anouk 
turnde bij de jeugdturnsters naar 
het goud. Anouk haalde ondanks 
twee vallen van de balk een sco-
re van 34.05. Charlotte Lunel turn-
de ook een mooie wedstrijd bij de 
jeugdturnsters en eindigde als tien-
de in het klassement. 

Cynthia Mink won goud op de eerste 
competitiewedstrijd turnen in Scha-
gen

DCIJ–nieuws
Oude tijden herleven bij 
de IJmuidense dammers
IJmuiden - De damclub IJmuiden is 
veruit de meest succesvolle sport-
vereniging die Velsen heeft voort-
gebracht. Niet minder dan vijf maal 
legde de club beslag op de nationa-
le titel voor clubteams. De basis voor 
deze successen lag altijd in de op-
leiding van voornamelijk de jeugd.
Deze traditie is de laatste jaren weer 
hervat en lijkt direct al weer zijn 
vruchten af te werpen.
Liefst vijf jeugddammers van DCIJ 
zijn toegelaten tot de landelijke cen-
trale trainingen. 
Casper Remeijer, Feroz Amirkhan, 
Conall Sleutel, Rick Hartman en 
Vince van der Wiele zijn doorge-
drongen tot de topspelers van Ne-
derland. Casper Remeijer en Feroz 
Amirkhan maken al deel uit van het 
eerste tiental van DCIJ. 
In de onderlinge competitie toon-
de Conall Sleutel al aan dat hij zich 
ook bij de senioren goed kan ver-
weren. In een afgebroken partij te-
gen Bram van Bakel slaagde hij er-
in om een klein voordeel om te zet-
ten in winst. Ook de 10-jarige Rick 
Hartman weerde zich uitstekend en 
hield Piet Kok fraai op remise. Vin-
ce van der Wiele speelde een sterke 
partij tegen Jan Maarten Koorn en 
leek, nadat hij twee schijven voor-
kwam, regelrecht te gaan winnen. 

Tot verbijstering van zijn trainers 
maakte hij een enorme fout waar-
door hij alsnog verloor. Concentra-
tie tot de laatste zet zal de lering zijn 
die hij van dit treffen overhoudt. 
Bram van Bakel speelt de laatste tijd 
wat wisselvallig. Tegen Leo Bink-
horst was hij weer goed bij de les 
en bewerkstelligde een fraaie pun-
tendeling.
Voor Kees van Nie, die al kort na de 
opening een ernstige fout liet aan-
tekenen, was er geen succes weg-
gelegd tegen Jan Apeldoorn. Na de 
fout gaf hij onmiddellijk op. 
Cees Pippel trof Willem Winter in 
een wel zeer vrijgevige bui. Na een 
strijd waarin beide spelers niets voor 
elkaar onderdeden verkreeg Pippel 
een minimaal voordeel. Nadat Win-
ter de niet al te moeilijke remise een 
aantal malen miste kon Pippel het 
eindspel toch nog winnen. 
De mooiste partij van de avond vond 
plaats tussen Cees van der Steen en 
Koos de Vries. Het mondde uit in 
een strijd tussen twee totaal ver-
schillende systemen. De Vries wil-
de terreinvoordeel, terwijl Van der 
Steen zijn heil zocht in een omsin-
geling. Eerst na ruim vier uur viel de 
beslissing ten faveure van De Vries. 
Een even fraaie als belangrijke winst 
voor De Vries. 

BC IJmond 2 en 3 
verliezen, team 4 wint 
IJmuiden – Donderdag speelden 
het 2e en 4e team van BC IJmond 
thuis tegen respectievelijk Gaasper-
dam en Amsterdam. Team 2 verloor 
met 1-7 en team 4 won met 5-3. Het 
3e team verloor op 4 december hun 
thuiswedstrijd met 2-6 van Almere-
Buiten.
Team 2 kent momenteel een zware 
periode. Na drie nederlagen en een 
gelijkspel staan ze nu onderaan de 
(grote) middenmoot. Tegen Gaas-
perdam werden wel vier partijen 
in drie games beslist. Peter Vendel 
verloor zijn single met 19-21, 21-14 
en 14-21. Ook de doorgaans vaste 
puntenscorer Sophie Tromp verloor 
haar single (14-21, 21-9, 16-21). De 
herendubbel ging naar BCIJ, de da-
mesdubbel en de mixen waren weer 
voor Gaasperdam. 
Het derde team staat op een ge-
deelde derde plaats. Tegen koplo-
per Almere-Buiten was uit nog met 
5-3 verloren. Thuis had 5-3 of 4-4 
ook een logische uitslag geweest, 
gezien de kleine verschillen in set-
standen. Mark Nobels won zijn sin-
gle na verlenging in de eerste set 
met 25-23 en de tweede set met 21-
12. Ook Angelique Heinemeijer ver-

lengde haar eerste set, maar ver-
loor deze (24-26) en de tweede set. 
De herendubbel van Mark Nobels 
en Henny Böhm leverde nog een 
puntje op voor BCIJ. De damesdub-
bel werd een spannende partij die 
in drie sets werd beslist (15-21, 22-
20 en 19-21, net geen punt). Ook de 
overige partijen gingen naar de Al-
meerders (2-6 eindstand). 
Team 4 tenslotte gaat nog steeds 
aan de leiding in hun poule. Met 
één wedstrijd meer gespeeld en nog 
vijf wedstrijden te gaan staan ze ze-
ven punten voor op Weesp. Tegen 
Amsterdam stond het na de singles 
nog gelijk. Harald Hutten en Suzan 
Heilig zorgden voor de punten. De 
herendubbel en damesdubbel gin-
gen in twee sets naar BC IJmond, 
waarna beide mixed dubbels in drie 
games moesten worden beslist. 
Vincent Baas en Suzan Heilig won-
nen hun partij, Ed van der Wal en 
Frea Slopsma verloren. Toch waren 
dit weer twee punten voor team 4. 
Het komend weekend worden de 
laatste wedstrijden van het jaar ge-
speeld, waarna in januari nog vier 
speelrondes in de reguliere compe-
titie volgen. 

Marvin Marina scoort twintig keer
Velser Basketbal Club
Akrides wint van Pigeons
IJmuiden - De heren van Velser 
Basketbal Club Select Windows Van 
der Vlugt Akrides hebben afgelopen 
zaterdag in de eigen Sporthal IJmui-
den-Oost met 71-67 gewonnen van 
Pigeons uit Duiven. 
Het was de zevende overwinning in 
tien wedstrijden voor de formatie 
van coach Kees Amama in het sei-
zoen 2007-2008 in de Promotiedivi-
sie van de NBB. Akrides staat daar-
mee op de vijfde plaats op de rang-
lijst.
Akrides moest in het eerste kwart 
in de thuiswedstrijd tegen Pige-
ons vier driepunters incasseren en 
had na het eerste kwart een achter-
stand van 20-24. Twee van die vier 
driepunters van het team uit Dui-
ven kwamen op naam te staan van 
guard Jeroen Dolleman en hij zou in 
totaal tien punten maken in de eer-
ste periode van tien minuten. Hulp 
kreeg hij van center Guido Groenen-
dijk die tot acht punten kwam in het 
openingskwart. Bij Akrides speelde 
forward Bas van Riessen een sterk 
eerste kwart waarin hij ondermeer 
kwam tot zes punten, vier rebounds 
en vier assists. De jeugdige Mart 
Kieftenbeld kwam tot drie punten 
en drie assists in kwart één. In het 
tweede kwart miste Akrides veel-
vuldig en zag het Pigeons uitlopen 
tot en voorsprong van 34-40 bij rust. 
Meest opmerkelijke speler bij Akri-
des in het tweede kwart was de ge-
routineerde guard Sebastiaan Zijl-
stra die in dat kwart kwam tot vijf 
punten, twee rebounds en twee as-
sists.
Na de pauze in het derde kwart 
plaatste Akrides een 21-5 run om 
met nog vijf minuten te spelen in 
het derde kwart een voorsprong 
te hebben opgebouwd van 55-45. 
Marvin Martina was tijdens die run 

het meest productief voor het team 
uit Velsen. Uiteindelijk zou Akri-
des het derde kwart afsluiten met 
een voorsprong van 60-57. Akri-
des kwam in de derde periode van 
tien minuten tot vijf driepunters en 
Pascal van Alten was in kwart drie 
goed voor maar liefst vijf assists. Se-
bastiaan Zijlstra speelde een dege-
lijk derde kwart waarin hij kwam tot 
zes punten, twee rebounds en twee 
assists. Hoogtepunt van het derde 
kwart was een uitermate spectacu-
laire dunk van Marvin Martina. Het 
vierde en laatste kwart werd met 
11-10 gewonnen door Akides waar-
mee het de overwinning veilig stel-
de. Richard Foekens was in het laat-
ste kwart met vijf punten het meest 
productief voor Akrides. De laatste 
drie punten van de wedstrijd van 
Akrides nam Pascal van Alten voor 
zijn rekening. Eerst maakte hij een 
score inside en vervolgens deed hij 
met een geslaagde vrije worp vlak 
voor tijd de wedstrijd op slot. Hij be-
paalde daarmee de einduitslag op 
71-67.
Komend weekend spelen de he-
ren van Velser Basketbal Club Se-
lect Windows Van der Vlugt Akri-
des een uitwedstrijd. Akrides speelt 
aanstaande zondag in de prachtige 
Stilohal in Zwolle tegen het tweede 
team van eredivisionist Landstede 
Basketbal dat vorig seizoen kampi-
oen werd van de Promotiedivisie van 
de Nederlandse Basketbal Bond.
Uitslag: VBC SW VdV Akrides - Pi-
geons 71-67 (20-24, 34-40, 60-57)
Statistieken. Marvin Martina 20 
punten, 5 rebounds, 2 assists, 2 ste-
als. Bas van Riessen 15 punten, 13 
rebounds, 5 assists, 4 steals. Sebas-
tiaan Zijlstra 11 punten, 4 rebounds, 
5 assists. Richard Foekens 10 pun-
ten, 6 rebounds en 2 steals.

Spelers SVIJ E3 voorzien 
van nieuwe kleding
IJmuiden - SVIJ E3 is vorige week gesponsord door maar liefst twee spon-
soren, Dennis van Klooster van Bannink&Partners en Danny Stoker van 
JDS-bouw hebben de spelers van SVIJ E3 voorzien van nieuwe windjacks 
en nieuwe trainingspakken. De spelers waren dolenthousiast net als de lei-
ders Ton en Bianca. SVIJ E3 draait goed mee in de competitie en in hun 
nieuwe kleding ziet dit leuke voetbalteam er perfect uit. 
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Straathof: “In Amerika zijn er al 
lang geen mannelijke leerkrach-
ten meer op de basisscholen. Als 
ik heel eerlijk ben zie ik persoon-
lijk niet zo’n groot probleem in het 
grote aanbod van vrouwen. Ik zie 
niet zo veel verschillen. Ik kijk meer 
naar de manier, waarop er les ge-
geven wordt. Ik vind het een slechte 
ontwikkeling, dat jongens die op de 
Pabo zitten in een kroeg door vrien-
den soms als een watje worden 
bestempeld. “In het bedrijfsleven 
kan je toch veel meer verdienen”, 
is vaak het commentaar. Ik denk 
ook, dat ik wel een vermoeden heb 
waarom het aantal mannen op de 
Pabo zo terugloopt. Jongens begin-
nen veelal enthousiast met het ide-
aal voor ogen om kinderen zo veel 
mogelijk te leren. Maar zij raken 
momenteel verzeild tussen de vele 
meiden op de Pabo, waardoor de 
weinige mannen, díe er zijn na een 
jaar of twee jaar afhaken. Er is nog 
een ander aspect. In mijn tijd werd 
je opgeleid op de Kweekschool om 
les te gaan geven in de klassen één 
tot en met zes (nu de groepen drie 
tot en met acht). Ik studeerde van 

1966 tot 1971 op de kweekschool 
in Bergen. Toen waren er net zo 
veel meisjes als jongens. Je kwam 
na de ulo op de kweekschool. Het 
eerste en tweede jaar noemden ze 
toen de eerste leerkring. Het derde 
en vierde jaar was de tweede leer-
kring. Die twee jaren werd je op-
geleid voor onderwijzer. Ze noem-
den dat de OVO (Opleiding Voor 
Onderwijzer). In het vijfde jaar, de 
derde leerkring, studeerde je voor 
de hoofdakte. Maar je had ook de 
Klos. Dat was een opleiding voor 
met name kleuterleidsters. Tegen-
woordig krijg je ook als man tijdens 
de Pabo-opleiding te maken met 
kleuters: de groepen één en twee. 
Sommige mannen willen echter af 
van de verplichting om voor een 
groep kleuters te gaan staan vóór-
dat ze later de bevoegdheid krijgen 
om les te gaan geven aan de groe-
pen drie tot en met acht. “
 
Goede leersituatie
“Naar mijn mening kunnen man-
nen ook hele goede kleuterleiders 
zijn. Voor mij is het onderwijzers-
vak een vak, dat je met hart en ziel 

moet doen. Weet je waar het echt 
om gaat en dat geldt voor juffen 
zowel als voor meesters? Kinderen 
moeten zich veilig en thuis voelen 
in een klas. De sfeer in de klas is 
belangrijk. Je moet de kinderen 
ook weten te boeien. De leerkracht 
moet zorgen voor een goede leer-
situatie en zorgen voor spanning, 
afgewisseld met ontspanning. 
Communicatie, rechtvaardigheid, 
eerlijk naar de kinderen toe en con-
sequent handelen. Het emotionele 
aspect speelt eveneens een rol. Je 
moet als leerkracht een luisterend 
oor hebben voor ieder kind. Niet 
ieder kind is gelijk. Het ene kind 
is open, een ander kind heeft een 
gesloten karakter of trekt zich te-
rug. Sommige kinderen moet je er 
echt bij slepen. Met veel werkende 
ouders tegenwoordig zijn kinderen 
ook thuis vaak al heel zelfstandig. 
Ze zijn de laatste vijftien jaar ook 
steeds mondiger geworden en mel-
den zich vaak zelf wel bij ruzies bij-
voorbeeld. Ruzies en pesterijen op 
het schoolplein, in de klas of daar-
buiten moet je als leerkracht zien 
te voorkomen of zien op te lossen. 
In het algemeen moet je kinderen 
kunnen stimuleren. Complimentjes 
zijn belangrijk. Je moet hen jouw 
vertrouwen geven. Dan werken de 
kinderen ook beter.”  
 
Digitale schoolborden
“De maatschappij is totaal veran-
derd in vergelijking met vroeger. 
Meiden en jongens zitten door en 
naast elkaar in de klas, gaan ple-
zierig met elkaar om, doen spelle-
tjes, zoals opschuilertje en tikkertje 
met elkaar en zijn zich lang niet zo 
sterk als vroeger van een héél groot 
verschil bewust. Natuurlijk zie je in 
de beginnende pubertijd dat jon-
gens stoer gaan doen en meisjes 
meer met hun uiterlijk bezig zijn. 
En al in de kleuterklassen hoor je 
geregeld: ‘die is op die’ en ‘die is 
op die’.” Veranderingen houd je 
niet tegen. Zo gaat ook de manier 
van les geven veranderen in het ba-
sisonderwijs. Het krijtjesvolk zal uit-
sterven. Binnenkort komen er op de 
basisscholen digitale schoolborden, 
‘whiteboards’ genaamd. Met daar-
bij de computer en een beamer 
kan de leerkracht alles veel sneller 
laten zien dan als hij met krijt op 
het bord schrijft. Het ministerie van 
onderwijs gaat zorgdragen voor 
de nodige budgetten voor de vele 
schoolbesturen in Nederland. Een 

basisschool in Heemskerk werkt al 
volledig met deze whiteboarden. 
En, er is natuurlijk al heel veel ver-
anderd sinds de computer zijn in-
trede heeft gedaan. De kinderen 
zijn volledig gewend aan de via in-
ternet te verzamelen gegevens voor 
de thema’s of projecten op school 
en wat de kinderen van de groepen 
vijf tot en met acht betreft voor de 
informatie voor hun werkstukken. 
Wel vind ik, dat de kinderen thuis 
te veel achter de computer zitten. Er 
worden tal van snelle spelletjes ge-
speeld met veel lawaai, maar er zijn 
gelukkig ook goede computerspel-
len. Ook kijken de kinderen naar 
mijn mening te veel tv. Ik zou wel 
willen, dat ze meer naar de goede 
en leerzame programma’s, die er 
ook zijn, zouden kijken.”
 
Straathof is een oude rot in het 
vak geworden. Hij gaf op de Pax 
Christischool les in alle klassen 
vanaf groep vier tot en met acht 
en was 33 jaar meester of mees - 
zoals de kinderen hem vaak noe-
men - in de bovenbouw (groepen 
zeven en acht). “Ik heb in de loop 
der jaren een behoorlijke ervaring 
opgedaan”, zegt hij “en maak nu 
deel uit van een flexpool. Ik geef 
op verschillende basisscholen in de 
regio les en ben als flexpooler op-
roepbaar. Ik kan overal zo invallen. 
Soms rijd ik van hot naar her, maar 
het voordeel is, dat ik nu geen rap-

porten meer hoef te maken en niet 
meer hoef deel te nemen aan ver-
gaderingen. Iedere week heb je op 
de basisschool namelijk wel een 
vergadering, veelal een bouwver-
gadering (over de onderbouw, de 
middenbouw of de bovenbouw). 
Het gaat dan bijvoorbeeld over de 
zorgkinderen, een nieuwe metho-
de, enz., enz.”
  
Advies van de leerkracht
“Als flexpooler kom ik nog vaak op 
mijn vertrouwde Pax Christischool, 
één van de 33 gefuseerde katho-
lieke scholen in Noord-Holland, 
waarvan het beheer en de admini-
stratie in handen is van Flore. Op 
die school worden de volgende 
vakken onderwezen: schrijven, le-
zen, taal, rekenen, geschiedenis, 
aardrijkskunde, muziek, drama, 
gymnastiek en handvaardigheid. Ik 
heb zo langzamerhand vele nieuwe 
methodes meegemaakt. Draaide 
een bepaalde methode jaren mee, 
bijvoorbeeld voor Engels (de groe-
pen zeven en acht krijgen Engels), 
dan werd er voor een nieuwe ver-
beterde methode gekozen met 
nieuwe boeken.” Bij iedere metho-
de horen toetsen. Er worden drie à 
vier toetsen per jaar gemaakt om te 
zien hoe ver de leerlingen zijn. Aan 
het einde van het laatste schooljaar 
vind de CITO-toets plaats. Hier 
speelt de meester of de juf ook weer 
een belangrijke rol. Het advies van 

de leerkracht, die het kind door en 
door kent is van groot belang. Die 
wil voorkomen, dat te hoog gegre-
pen een kind later een stap terug 
moet doen.
 
Zorgbegeleiding
Op het bord worden iedere dag in 
het kader van zelfstandig werken ta-
ken opgeschreven. Heel belangrijk 
is de zorgbegeleiding. Via de inter-
ne begeleider (i.b.) wordt er door de 
leerkracht een zorgprogramma (be-
handelingsplan) voor een bepaald 
kind gemaakt. De zorgkinderen 
worden apart aan een instructieta-
fel gezet.” Op een woensdagoch-
tend zien wij meester Straathof les 
geven in groep zes. Al vanaf een 
jaar of negen moeten kinderen 
zonder hulp taakgericht zelfstandig 
kunnen werken. De meester loopt 
rond om hulpvragen te beantwoor-
den. Straathof: “ In een uur loop ik 
wel zo’n drie rondjes. Als de kinde-
ren een rode plastic sticker op hun 
werktafel hebben neergelegd, willen 
zij graag antwoord hebben op een 
vraag. Een groene sticker betekent 
‘geen vragen’. Als er op het school-
bord een rode sticker zit, mogen de 
kinderen geen vragen stellen. Dan 
heb ik de mogelijkheid om hulp-
vragen van de zorgkinderen te be-
antwoorden. Zo kan ik bijvoorbeeld 
aan een groepje spelling (altijd 
vier of vijf kinderen) maximaal een 
kwartier extra aandacht besteden.” 
Bij het zelfstandig werken moet het 
voorlezen zachtjes worden gedaan. 
Maximaal vier kinderen worden af 
en toe uit de klas gehaald voor ex-
tra les en begeleiding van een re-
medial teacher. Theo Straathof zou 
ook als hij opnieuw zou moeten be-
ginnen weer het vak van onderwij-
zer kiezen. “Het is mijn lust en mijn 
leven”, zegt hij. “Je moet kinderen 
altijd weten te boeien. Bij geschie-
denis, aardrijkskunde en andere 
vakken moet je ’t altijd zo boeiend 
mogelijk zien te vertellen.”  (Marga 
Wiersma)

Steeds minder mannelijke leerkrachten op basisscholen

Theo Straathof: schoolmeester in hart en nieren
Limmen - In Nederland maakt men zich momenteel grote zor-
gen over het verdwijnen van mannelijke leerkrachten op de 
basisscholen. Hoog tijd dus om eens van gedachten te wisse-
len met één van de nu nog lesgevende schoolmeesters: Theo 
straathof. Hij is 57 jaar, slaagde voor zijn hoofdakte op zijn 
21ste en zit thans reeds 36 jaar in het onderwijs. 33 jaar heeft 
hij les gegeven op de Pax Christischool te Limmen. Nu zijn daar 
nog drie mannelijke leerkrachten op een totaal van twintig. 
Wat vindt straathof van deze nieuwe ontwikkeling? Wij hadden 
een boeiend gesprek met hem, waarbij het niet alleen over dit 
thema ging, maar ook over de huidige manier van les geven. 

Meester Straathof gaat er even bij zitten om zo enkele vragen te beant-
woorden tijdens het zelfstandig werken.

Iedereen heeft het tegenwoordig 
druk met werk, studie, vrienden, ge-
zin en andere sociale verplichtingen. 
Op vakantie gaan we gelukkig nog 
wel, maar vaak schiet de voorbe-
reiding er bij in. Terwijl een goede 
voorbereiding veel ongemak, stress 
en soms zelfs ongelukken voorkomt, 
zegt de Nederlandse Ski Vereniging. 
En omdat voorpret al de helft van 
het vakantieplezier is: sta dit jaar 
eens wat eerder stil bij je vakantie.

Minimaal 3 maanden van te 
voren
Wil je de derde dag van je vakantie 
ook nog lekker skiën of boarden, of 
loop je liever krom van de spierpijn? 
Juist: het allerbeste wat je kunt doen 

om blessures te voorkomen, is heel 
het jaar door regelmatig sporten. 
Liefst activiteiten waarbij je de condi-
tie verhoogt én de bovenbeenspieren 
flink belast. Zo kun je bijvoorbeeld 
hardlopen (conditie) combineren 
met fitness (kracht). Maar het be-
langrijkste is dat je een sport kiest 
die je leuk vindt. Dit houd je langer 
vol dan een activiteit waar je jezelf 
elke week naartoe moet slepen. Bij-
zonder goed als voorbereiding op 
de wintersport zijn SneeuwFit-lessen, 
die specifiek gericht zijn op de ‘win-
tersportspieren’ en de conditie. Er 
zijn ‘spoedcursussen’ om binnen een 
paar maanden winterklaar te zijn, 
maar je kunt ook heel het jaar door 
lessen volgen. Zo heb je tijdens alle 

seizoenen een beetje ‘wintersportple-
zier’ én geef je iedereen het nakijken 
op de piste. Kijk voor een adres in 
de buurt op de site www.wintersport.
nl van de Nederlandse Ski Vereni-
ging (verenigingen). Een overzicht 
met adressen van wintersportver-
enigingen is ook telefonisch op te 
vragen via (070) 310 11 12 of per 
e-mail: info@ski.nl. Daarnaast kun 
je kijken op www.klaarvoordaar.nl, 
een site met tips die je helpen goed 
voorbereid op reis te gaan. Doe de 
test om te kijken welk type skiër of 
snowboarder je bent. Er staan ook 
tien conditie- en spierversterkende 
oefeningen in voor thuis. 

Minimaal 6 weken van te vo-
ren
Maak een afspraak om de auto win-
terklaar te laten maken, laat zomer-
banden verwisselen voor winterban-
den als dit nog niet is gebeurd en 
zoek de sneeuwkettingen op. Het af-
gelopen jaar veranderd van (lease-
)auto? Check of de kettingen nog 
passen! Zo niet, ga op tijd op zoek 
naar een nieuwe set. Begin ook al-
vast met een check van de kofferbak: 
is de verbanddoos compleet (en in 
de eerste plaats: aanwezig), ligt de 
veiligheidsdriehoek op z’n plek en is 
de reserveband heel? Zorg ook voor 
een reflecterend hesje, verplicht in 
veel landen. 

Minimaal 4 weken van te vo-
ren
Bepaal of je ter plaatse gaat huren, 
in Nederland huurt, of met eigen 
materiaal op pad gaat. Het voordeel 
van huren in Nederland is dat er in 
wintersportspeciaalzaken vaak meer 
tijd is voor een rustig gesprek over 
je wintersportniveau en wensen dan 
in een wintersportgebied. Bovendien 
vindt dit gesprek in je eigen taal 
plaats, dus is er weinig ruimte voor 
miscommunicatie. Echte specialisten 
kun je herkennen aan het logo ‘De 
WintersportSpecialist’: zo weet je 
zeker dat er goed opgeleid perso-
neel is. Het voordeel van huren op 
locatie is dat je makkelijk kunt ruilen 
als schoenen op de piste toch niet 
zo lekker blijken te zitten, of het ma-
teriaal niet naar wens is. Ga je met 
eigen materiaal op pad, check deze 
dan ook op tijd. Blijkt er iets kapot 
te zijn, dan heb je nu nog ruim de 

tijd om het te laten repareren of je 
uitgebreid te laten adviseren voor je 
tot een nieuwe aankoop overgaat. 
Gaan er kinderen mee, kijk dan of 
ze nog in hun skikleding, schoenen, 
handschoenen en dergelijke passen. 
Zo niet? Dan kun je nu nog een dag 
inplannen om te shoppen!

Minimaal 2 weken van te vo-
ren
Leer dit jaar eens de regels van de 
FIS (de Internationale Ski Federatie) 
uit het hoofd als je ze nog niet kent. 
Elke skiër moet van deze regels op 
de hoogte zijn, voor je eigen veilig-
heid én die van anderen. Wanneer 
iedereen de regels kent en zich 
eraan houdt, zouden er veel minder 
ongelukken gebeuren. Een belang-
rijke regel die vaak niet nagekomen 
wordt, is de volgende: Een skiër of 
snowboarder mag niet zonder nood-
zaak op nauwe of onoverzichtelijke 
gedeelten van een afdaling stilstaan. 
Wie op zo’n helling valt, moet zo 
snel mogelijk de weg weer vrij ma-
ken. Gezinnen met wat oudere kin-
deren kunnen de regels spelender-
wijs eigen maken, bijvoorbeeld door 
er een quiz van te maken.  

1 week van te voren
Download de ‘paklijst’ op www.
wintersport.nl (onder ‘reis en vrije 
tijd’ en dan ‘voorbereiding’) en leg 
deze op een goed zichtbare plaats 
neer. Leg handige spullen die je in 
huis tegenkomt en waarvan je bang 
bent dat je ze vergeet alvast bij el-
kaar op een centrale plaats. Zo hoef 
je niet op het laatste moment het 
hele huis door én het geeft rust in 
je hoofd Maak een lijstje met spul-
len die je nog moet kopen, zoals 
een goede winterzonnebrandcrème 
met een hoge factor. Denk eraan 
dat oude zonnebrandcrème zijn 
beschermingskracht verliest. Stippel 
de route uit die je wilt rijden en zorg 
dat je up to date wegenkaarten in 
de auto hebt, óók als je GPS hebt: 
de alarmcentrale krijgt steeds meer 
telefoontjes van automobilisten die 
verdwaald zijn (bijvoorbeeld omdat 
de GPS tijdens de rit stuk gaat), geen 
kaart in de auto hebben en totaal 
geen idee hebben waar ze zijn. 

De laatste dagen
Zorg voor voldoende slaap en ge-

zonde maaltijden. Je wilt zo met-
een natuurlijk superfit op de piste 
staan. Begin op tijd met inpakken. 
Verzeker jezelf ervan dat alles voor 
het huis, de huisdieren en de ach-
terblijvers is geregeld (oppas voor 
planten en dieren, verblijfadres en 
mobiele telefoonnummers voor de 
achterblijvers). Zo kun je onbe-
zorgd in de auto, op de trein of in 
het vliegtuig stappen. Zorg bij het 
inpakken van de auto dat spullen 
die je nodig kunt hebben bij pech 
onderweg, bovenop liggen. Dat 
voorkomt dat je de hele auto uit 
moet pakken om een reflecterend 
hesje en een gevarendriehoek te 
pakken. En: vergeet de sneeuwket-
tingen niet. Die horen ook bovenop 
of opzij van de bagage.

Onderweg
Ga je met de auto naar de winter-
sport? Zorg voor regelmatige rust-
pauzes (ideaal is elke twee uur even 
pauze) en wissel regelmatig van be-
stuurder. Pas bij slecht zicht of een 
glad wegdek je snelheid aan. Heb 
geld of creditcard bij de hand als 
je via tolwegen rijdt. Drink genoeg 
(nee, geen alcohol) om uitdroging 
te voorkomen. Kinderen op de 
achterbank? Zorg voor voldoende 
(kleur)boeken en spelletjes om ze 
bezig te houden. Een slaapzak en 
kussens op de achterkant en ze kun-
nen ook nog heerlijk slapen.  

Op bestemming
Ben je eenmaal op bestemming 
aangekomen, ren dan niet meteen 
met stijve spieren de auto uit en de 
gondel in, maar neem de tijd om 
te acclimatiseren. Verken het dorp, 
koop alvast een liftpas voor de vol-
gende dag, geniet van een lekker 
etentje, leg ‘s avonds de benodigde 
spullen klaar (vergeet liftpas, zon-
nebrand, zonnebril en handschoe-
nen niet!) en ga vroeg naar bed. 
Blijf de volgende dag voornamelijk 
op  lager gelegen hellingen en ski 
of board vooral eerst ‘warm’ op 
blauwe pistes. Bouw het langzaam 
op en stop als je voelt dat je moe 
wordt (je lichaam moet namelijk ook 
aan het hoogteverschil wennen). Zo 
blijf je fit en geniet je de héle week 
van je wintersportvakantie! 

Meer informatie www.wintersport.nl

Voorbereid op wintersport voorkomt blessures

Slaap
Zondagochtend vier uur. Telefoon gaat. Zit dus rechtop in mijn bed. 
Onderbroken in mijn chaotische droom, waarin ik net onderweg was 
om  een kind naar de stad te brengen terwijl een ander kind weer 
achter mij aan reed om mij weer op te halen en om ook nog even grof 
vuil aan te doen om het een en ander te dumpen. Chaotische droom 
van een moeder van een chaotisch gezin. Alles wat je de dag ervoor 
gedacht of gezegd hebt komt dus toch terug in je droom. Maar goed 
telefoon, kind in de stad, doemscenario’s passeren de revue. Want 
laten we eerlijk zijn, je leest toch niet anders dan over vechtpartijen, 
steekwapens, zakmessen en ga zo maar door. Dus welke moeder 
ligt op zaterdagnacht nog relaxt te slapen? Waarschijnlijk de moe-
ders die zeker weten dat hun koters al lang binnen zijn, degene die 
denken dat hun bloedjes bij een vriendje (vriendinnetje) slapen maar 
ook gewoon in de stad rondslierten en alle vaders die sowieso nooit 
wakker worden en zich gewoon door allerlei nachtelijke uitspattingen 
doorslapen (lees snurken). Al zoekend naar de telefoon zwiep ik aller-
lei overbodige troep van mijn nachtkastje, neusdruppels, hoestdrank, 
bodylotion. Leesboek, glaasje water, glas met bloem, gekregen op 
moederdag, tijdschrift, heel veel pennen en uiteindelijk een mobieltje. 
Ondertussen ben ik al op het plaatselijke politiebureau, huisartsen-
post, ehbo, intensive care geweest. Maar het valt mee, zoonlief staat 
gewoon bij de voordeur en vraagt of ik even kan open doen. Sleu-
tel vergeten. Dus strompel ik de trap af, verwacht een stomdronken 
exemplaar aan te treffen maar nee hoor gewoon broodnuchter. Zegt 
nog even verontschuldigend, “had je nog even ge-sms’t voor de sleu-
tel, maar je sliep al. Ik vraag nog even belangstellend hoe het was. 
Krijg een enthousiast ‘leuk’ waarna hij onder de douche duikt, en 
vervolgens zijn bed in. Ik ook maar helaas, waar hij een droomloze 
slaap duikt, lig ik nog tot half zes wakker. Weer heb ik me de halve 
nacht voor niks zorgen gemaakt. Inmiddels moet ik toch weten dat 
ze braaf met z’n allen naar huis fietsen, onderweg nog een broodje 
shoarma proppen en blij en vrolijk hun bed in duiken. 

Anne


