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Lichtjesfeest in IJmuiden
IJmuiden - Winkeliersvereni-
ging Stadscentrum IJmuiden 
organiseert dit jaar voor de 
vierde maal het Lichtjesfeest 
2014. De vorige edities wa-
ren de opkomst en het succes 
enorm. De organisatie hoopt 
ook deze keer op een uniek en 
sfeervol feestje in en rondom 
het winkelcentrum van IJmui-
den op vrijdag 12 december. 
Het Lichtjesfeest staat in het 
teken staan van Kerst en de 
kerstgedachte.

Het Lichtjesfeest begint rond 
16.45 uur met het verzamelen van 
de kinderen met lampionnen en 
volwassen, liefst in verlichte kle-
ding, om vanaf het Velserhof in 
optocht richting Plein 1945 te ver-
trekken. Vertrek is rond 17.00 uur 
en onder begeleiding van een ge-
zellig kerstmuziekje. Je kunt na-
tuurlijk zelf een mooie lampi-
on knutselen. Maar kinderen die 
geen lampion meer hebben, kun-
nen deze gratis (zolang de voor-
raad strekt) ophalen bij Mara 

Home Decorations op Plein 1945 
of DNM op de Lange Nieuwstraat.
Aankomst op Plein 1945 zal rond 
17.20 uur zijn. Daar start het offi-
ciële programma rond 17.30 uur.  
Freddy Koridon zal samen met 
Shirley Melody (uit IJmuiden), 
Steffie (uit IJmuiden) en Susanne 
Schmal en lokaal jong talent Dion 
Groebe op keyboard en Alex Vro-
lijk op percussie een mini concert 
verzorgen. Meezingen is een must 
deze avond. Mark Moreels zal het 
programma presenteren.
Wie ondanks het zingen en dan-
sen toch koud wordt kan rekenen 
op lekkere hapjes en drankjes om 
weer warm te worden. 
Aan het einde van het program-
ma zal burgemeester Franc Weer-
wind het sein geven om de ver-
lichting van de grote kerstboom 
op Plein 1945 te ontsteken, dat 
zal omstreeks 18.30 uur zijn. Hoe 
leuk het programma ook is, het 
zijn de bezoekers die de sfeer ma-
ken, dat blijkt elk jaar opnieuw. Er 
wordt dus gerekend op een gro-
te opkomst.

Praten over parkeren
IJmuiden - Wijkplatform 
IJmuiden-Zuid heeft een 
Wijkraadpleging georgani-
seerd naar aanleiding van 
klachten over parkeerover-
last tijdens de voorstellingen 
in de Stadsschouwburg vel-
sen. De uitkomsten zijn aan-
geboden aan de gemeente.

Ruim 70 omwonenden zijn op 
22 september naar de door de 
stadsschouwburg beschikbaar 
gestelde Rex Foyer gekomen 
om over de overlast te praten. 
Tijdens deze avond is er met el-
kaar van gedachten gewisseld, 
is de overlast besproken en zijn 
mogelijke oplossingen bedacht.
De omwonenden waren zich 
bewust dat het parkeerpro-
bleem in de wijk niet zomaar 
opgelost zal worden, maar de 
extra parkeerdruk tijdens voor-
stellingen in de Schouwburg 
kan wel een stuk verminderd 
worden als er door de bezoe-
kers van de schouwburg meer 
gebruik wordt gemaakt van de 
parkeerplaats aan de Minister 
van Houtenlaan. Er zijn diverse 
ideeën genoemd om de betref-
fende parkeerplaats aantrek-
kelijker te maken, maar voor-
al ook beter herkenbaar bij pu-
bliek van buiten IJmuiden die 

naar een voorstelling komen.
De resultaten van de wijkraad-
pleging zijn gebundeld en op 
3 december door het Wijkplat-
form en de directeur van de 
schouwburg, Jacob Bron, aan-
geboden aan de heer Sneeuw, 
coördinator verkeer van de ge-
meente Velsen. 
In een eerste reactie heeft de 
heer Sneeuw aangegeven blij 
te zijn met het initiatief om de 
problematiek onder de aan-
dacht te brengen. De rappor-
tage bevat een aantal punten 
die zeker op korte termijn ge-

realiseerd kunnen worden. An-
dere punten kunnen mogelijk 
verwerkt worden tijdens de re-
alisatie van het toekomstige 
HOV-traject, die langs de par-
keerplaats van de Minister van 
Houten loopt.
De afdeling verkeer van de ge-
meente Velsen zal de rapporta-
ge verder bestuderen en medio 
januari zal er een vervolgge-
sprek gepland worden hoe de 
overlast tot een minimum te be-
perken. De volledige rapporta-
ge is te lezen op www.wijkplat-
formsvelsen.nl/ijmuiden-zuid.
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Kerstexpositie 2014

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

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 13 december 2014 t/m 
zondag 4 januari 2015

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

Maandag a.s.
20.00 uur

Telstar
-

FC Den Bosch 

Telstar Stadion
Mediapartner: de Jutter/de Hofgeest

 zondag 14 december
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen SO Soest

Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Motorrijder geschept
IJmuiden - Afgelopen zon-
dagavond rond 17.00 uur is een 
40-jarige motorrijder uit Sant-
poord-Noord ten val gekomen 
bij een aanrijding met een per-
sonenauto op de kruising van de 
Zeeweg met de Heerenduinweg. 
De politie onderzoekt hoe het 
ongeluk heeft kunnen gebeuren. 
Het slachtoffer is met letsel over-
gebracht naar het ziekenhuis. 
(foto: Ko van Leeuwen)

Halkade 62, IJmuiden-Haven
Tel. 0255-519713. Geopend: 

ma t/m za tot 17.30 uur.
Zondag gesloten.

Super Pelgarnalen   kilo E 8,50 2 kilo E 15,-
noordzee Krab Scharen   kilo E 8,50 2 kilo E 15,-

www.nettoviSmarKt.nl
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Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een typisch 
IJmuidens beeld vast. Soms 
naar aanleiding van de actua-
liteit of een evenement, soms 
gewoon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden door-
gaans te bieden heeft.

Sinterklaas is al weer op weg 
naar Spanje maar de feestmaand 
dendert vrolijk voort. We maken 
ons op voor de kerstdagen en de 
jaarwisseling. Hoewel december 
een maand van donkere dagen 
is, vieren gezelligheid en sfeer-
verlichting hoogtij. Terwijl over-
al straten, huizen, tuinen en bal-
kons al sfeervol verlicht begin-
nen te raken, zal burgemeester 
Franc Weerwind de verlichting 
van de grote kerstboom op Plein 
1945 ontsteken. Deze officiële 
handeling is een van de hoog-
tepunten van het Lichtjesfeest 
dat morgen aan het einde van de 
middag op en rond Plein 1945 zal 
plaatsvinden. Het Lichtjesfeest 
staat in het teken van de Kerst en 
de kerstgedachte. Het ‘samenzijn 

in een bijzondere donkere tijd’ is 
een van de belangrijke drijfve-
ren van initiatiefneemster Mar-
tine Blinkhof. Zij raakte geïnspi-
reerd door het ‘Festival of Lights’ 
in het Ierse Dublin, waar jaarlijks 
de kerstverlichting officieel ont-
stoken wordt. 
De foto geeft een impressie van 
het feest voor het stadhuis van 
vorig jaar. Het Lichtjesfeest wordt 
dit jaar voor de vierde keer geor-
ganiseerd door Winkeliersvereni-
ging Stadscentrum IJmuiden. De 
festiviteiten starten met een lam-
pionnenoptocht vergezeld van 
gezellige kerstmuziek. Deze op-
tocht vertrekt rond 17.00 uur van-
af Velserhof en trekt via de Lange 
Nieuwstraat richting Plein 1945. 
Een half uur later begint het pro-
gramma op Plein 1945, met diver-
se ingrediënten voor een sfeervol 
feest. Aan de benodigde warm-
te voor de inwendige mens wordt 
gedacht, niet alleen in de vorm 
van warme lekkernijen, maar ook 
door de gezelligheid, het samen 
meezingen tijdens de optredens 
en vooral: het samenzijn.

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Uniek reisbureau 
gestart in IJmuiden
IJmuiden - Er heeft zich een 
nieuwe reisadviseur gevestigd in 
IJmuiden, één die de nadruk legt 
op persoonlijke service en die 
zeven dagen per week beschik-
baar is. 
Peggy Korf heeft zich aangeslo-
ten bij Travel Counsellors, een 
uniek concept in Nederland dat 
in november 2005 is gestart. Het 
is onderdeel van Travel Counsel-
lors PLC in Engeland, dat in 1994 
werd opgericht en thans het 
snelst groeiende, onafhankelijke 
reisbureau in Groot-Brittannië is 
met meer dan 850 reisexperts. Zij 
zijn zelfstandig ondernemer, wer-
ken vanuit huis en staan bekend 
om hun uitzonderlijke, persoon-
lijke service aan hun klanten, wat 
in 2003 werd bekroond door de 
Queen’s Award for Enterprise. 
Zoals bij een ‘normaal’ reisbu-
reau kunt u bij Peggy alle denk-
bare (pakket)reizen van zowel 
grote touroperators als specialis-
tische reisondernemingen boe-
ken, waaronder vakanties, week-
endjes weg, wintersport, etcete-
ra. Peggy is gespecialiseerd in op 
maat gemaakte (rond)reizen, in-
clusief hotels en autohuur. En te-
gen dezelfde prijzen die men bij 
het reisbureau vindt. Er wordt 
ook niets méér betaald voor de 
uitmuntende service die een per-
soonlijke Travel Counsellor biedt. 
Daarentegen zijn de zeer erva-

ren Travel Counsellors beschik-
baar op tijdstippen dat het de 
klant het beste schikt en geven 
ze het allerbeste advies en een 
uitstekende, persoonlijke service. 
Klantvriendelijkheid, dienstverle-
ning en de juiste prijs/kwaliteit-
verhouding staan erg hoog in het 
vaandel. 
Travel Counsellors Nederland is 
lid van het Algemeen Nederlands 
Verbond van Reisondernemin-
gen (ANVR) en deelnemer in de 
Stichting Garantiefonds Reisgel-
den (SGR). Zie ook www.travel-
counsellors.nl/peggy, bel met 06-
15409618 of stuur een mail naar 
peggy.korf@travelcounsellors.nl.

Topstyliste versterkt 
Van Velsen Kappers

IJmuiden - Van Velsen Kappers, 
bestaat inmiddels ruim een half 
jaar aan Lange Nieuwstraat 181. 
Dankzij het vertrouwen van de 
klanten kon Van Velsen Kappers 
groeien tot wat het nu is: een ge-
zellige salon op de Noord Arca-
de. 
Van Velsen kappers heeft het 
team versterkt met topstyliste en 
ervaren ondernemer Marianne 
Hijdra. Een perfecte aanvulling 
voor een groeiende onderne-
ming. Gezien de behoefte van de 
klant zijn er een aantal behande-
lingen toegevoegd aan het as-
sortiment, namelijk de Lockwave 
& Jetting. Lockwave is een per-
manent zonder krul en een Jet-
ting geeft de haaraanzet volu-
me. Beide behandelingen zorgen 
voor een onderhoudvrij kapsel. 
Vanaf december kunt is ook na-
gelstyliste Hedda Koster aange-
sloten bij het team van Van Vel-
sen Kappers. Hedda zet acryl- en 
gelnagels of Shelllac op eigen 

nagels. U bent welkom voor een 
gratis nagel op proef. 
Zie ook www.vanvelsenkappers.
nl. Hier vindt men ondermeer de 
schappelijke prijzen en extra in-
formatie over behandelingen. 
Op Facebook vindt u de laatste 
nieuwtjes en eindresultaten van 
kapsels van klanten uit de salon. 
Van Velsen Kappers, Lange 
Nieuwstraat 181 in IJmuiden, 
0255-785182. U kunt terecht mét 
en zonder afspraak.

Voor mooie Nordmann 
naar Spaanderman

Velserbroek - Familiebedrijf 
Spaanderman Diervoeder aan 
Zadelmakersstraat 24 in Velser-
broek is al sinds 2006 dé spe-
cialist op het gebied van voe-
ding voor iedere diersoort. Van 
knaagdieren tot honden en kat-
ten, vogels, pluimvee, duiven en 
nog veel meer. En als aanvulling 
op dit omvangrijke programma 
is Bas Spaanderman, net als vo-
rig jaar, gestart met de verkoop 
van Nordmann kerstbomen.
,,De bomen die ik verkoop zijn 
echt van uitstekende kwaliteit’’, 
vertelt Bas enthousiast. ,,Na-
dat ik vorig jaar voor het eerst 
met de verkoop van kerstbomen 
ben begonnen, kwamen mensen 
in maart al vragen of ik ook dit 
jaar weer kerstbomen ging ver-
kopen.  De kweker waar ik deze 
bomen koop, levert ze zelfs aan 
Dubai waar ze, via Schiphol, met 
die grote Airbus A340 naar toe 
worden gebracht.’’
,,Van de eerste zending bomen 
is al een flink deel verkocht, 
maar één dezer dagen komt er 
weer een nieuwe lading bin-
nen, waaronder ook kerstbomen 
met kluit. Tijdens het uitzoeken 
van hún speciale boom kunnen 
klanten gratis genieten van onze 
eigen warme chocolademelk en 
mocht vervoer van de boom een 

probleem zijn, dan bezorg ik die 
gratis thuis. En tot de Kerstda-
gen zijn we elke zondag open.’’
Op de website www.spaander-
mandiervoeder.nl is nog meer 
informatie te vinden, maar bel-
len kan natuurlijk ook: 023-
5390400.
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Donderdag 
11 december

Buitenplaats Beeckestijn: Ver-
kooptentoonstelling ’Onze Bo-
men’ toont 75 werken van kun-
stenaars. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.
Muzikale Veiling 3FM Serious 
Request op Ruigoord Amster-
dam. Aanvang 19.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Big, 
Black & Beautiful. Aanvang 20.15 
uur.

Vrijdag 
12 december

Decemberverkoop Unicef. Zij 
staan van 10.00 tot 16.00 uur bij 
Albert Heijn IJmuiden en Deka-
markt Santpoort-Noord.
Buitenplaats Beeckestijn: Ver-
kooptentoonstelling ’Onze Bo-
men’ toont 75 werken van kun-
stenaars. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Driehuis: 
13.00-17.00 uur Doe- en ontdek-
tentoonstelling ‘Bosranden’. 
Telstar-FC Den Bosch. Aan-
vang 20.00 uur.
Viool en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Zanger Tino Martin en DJ Jet 
Blok in Café IJmuiden. Aanvang 
20.30 uur.

Zaterdag 
13 december

Rommelmarkt, De Dwarsligger, 
Planetenweg 338 IJmuiden. Van-
af 09.00 uur.
‘Dag van het Emmergraan’ 
bij Korenmolen De Zandhaas in 
Santpoort-Noord. Van 10.00 tot 
17.00 uur.
Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Makkes 
bij Museumboerderij, Hofgees-
terweg 22a Velserbroek. Te be-
zichtigen van 11.00 tot 18.00 uur. 
Buiten de bezoektijden kan men 
ook op afspraak terecht, telefoon 
023-5376227.
Buitenplaats Beeckestijn: Ver-
kooptentoonstelling ’Onze Bo-
men’ toont 75 werken van kun-
stenaars. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.
Kerstmarkt in De Rank in 
IJmuiden. Van 11.00 tot 15.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoonstel-
ling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend 
& Vijand, de zee geeft, de zee 
neemt’ en schilderijen van ama-

teurschildersvereniging Terpen 
Tijn die 60 jaar bestaat. 
Christmas Carols door het En-
gelmunduskoor in de Engelmun-
duskerk in Velsen-Zuid. Aanvang 
16.30 uur, kerk open om 16.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Door de bank genomen’. Aan-
vang 20.15 uur.
Dutch Floyd in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur.

Zondag
14 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Makkes 
bij Museumboerderij, Hofgees-
terweg 22a Velserbroek. Te be-
zichtigen van 11.00 tot 18.00 uur. 
Buiten de bezoektijden kan men 
ook op afspraak terecht, telefoon 
023-5376227.
Buitenplaats Beeckestijn: Ver-
kooptentoonstelling ’Onze Bo-
men’ toont 75 werken van kun-
stenaars. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.
Unicef decemberverkoop 
op de Kersmarkt in Santpoort-
Noord.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoonstel-
ling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend 
& Vijand, de zee geeft, de zee 
neemt’ en schilderijen van ama-
teurschildersvereniging Terpen 
Tijn die 60 jaar bestaat. 
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Driehuis: 
13.00-17.00 uur Doe- en ontdek-
tentoonstelling ‘Bosranden’. 
Zondagmiddagdrive bij Bridge-
club De Jump, Jan Ligthart, Ek-
sterlaan 8 IJmuiden. Aanvang 
13.30 uur.
Kerstconcert seniorenkoor Vi-
taal in de Laurentiuskerk, Fidelis-
hof 30 IJmuiden. Aanvang 14.00 
uur.
Kerstconcert Malle Babbe in de 
Nieuwe Kerk, Niewerkersplein 
Haarlem. Aanvang 15.00 uur. 
Noota XL, twee saxofoons en pi-
ano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bijdra-
ge in de onkosten wenselijk.
Advent Carol Service in de En-
gelmunduskerk in Driehuis. Aan-
vang 19.15 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Kerstconcert Wolga Kozakken. 
Aanvang 20.15 uur.

Maandag
15 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Makkes 
bij Museumboerderij, Hofgees-

terweg 22a Velserbroek. Te be-
zichtigen van 11.00 tot 18.00 uur. 
Buiten de bezoektijden kan men 
ook op afspraak terecht, telefoon 
023-5376227.

Dinsdag
16 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Makkes 
bij Museumboerderij, Hofgees-
terweg 22a Velserbroek. Te be-
zichtigen van 11.00 tot 18.00 uur. 
Buiten de bezoektijden kan men 
ook op afspraak terecht, telefoon 
023-5376227.
Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Pur-
per met ‘Geen Kunst!’ Aanvang 
20.15 uur.

Woensdag
17 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Makkes 
bij Museumboerderij, Hofgees-
terweg 22a Velserbroek. Te be-
zichtigen van 11.00 tot 18.00 uur. 
Buiten de bezoektijden kan men 
ook op afspraak terecht, telefoon 
023-5376227.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoonstel-
ling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend 
& Vijand, de zee geeft, de zee 
neemt’ en schilderijen van ama-
teurschildersvereniging Terpen 
Tijn die 60 jaar bestaat. 
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Driehuis: 
13.00-17.00 uur Doe- en ontdek-
tentoonstelling ‘Bosranden’. Van 
13.30 tot 15.30 uur herfstknut-
selen.
Kindervertelmiddag met prin-
sessenverhalen, van 14.00 tot 
16.00 uur, voor kinderen van 4 
tot 8 jaar. Opgeven: info@buiten-
plaatsbeeckestijn.nl. Nu ook mo-
gelijk als verjaardagspartijtje.
Leesvoorstelling ‘Er ligt een 
krokodil onder mijn bed’ in de 
Centrale Bibliotheek Velsen, Du-
dokplein IJmuiden. Van 14.00 tot 
15.00 uur.
Versier je eigen kerstmuts in 
de Centrale Bibliotheek Velsen, 
Dudokplein IJmuiden. Voor kin-
deren vanaf 5 jaar. Kosten 2,50 
eur. Van 14.00 tot 15.30 uur.
Schrijfcafé in bibliotheek Vel-
sen, Dudokplein IJmuiden. Van 
19.00 tot 21.00 uur. Inschrijven 
via info@taalwinkel.com.
Stadsschouwburg Velsen: ‘De 
Jantjes’. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag 
18 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Makkes 
bij Museumboerderij, Hofgees-
terweg 22a Velserbroek. Te be-
zichtigen van 11.00 tot 18.00 uur. 
Buiten de bezoektijden kan men 
ook op afspraak terecht, telefoon 
023-5376227.

Oliebollen bij Onder de Platanen

Actie voor Alpe 
d’HuZes Team Bianca 

Velsen-Zuid - De Velsense Bi-
anca Jonkman gaat op 4 juni 
2015 samen met haar man en 
vrienden de Alpe d’HuZes fiet-
sen. De moeder van drie kin-
deren is door artsen ongenees-
lijk ziek verklaard. Maar ‘Opge-
ven is geen optie’ voor haar. Sa-
men met haar gezin vecht zij te-
gen deze vreselijke ziekte.
Dankzij haar Facebook-pagina 
Team Bianca heeft restaurant 
Onder de Platanen (bij Boerde-
rij Zorgvrij) een speciale actie 
bedacht voor het team. Op 31 
december gaan zij oliebollen in 
snackformaat bakken, de volle-

dige opbrengst gaat naar Team 
Bianca Alpe d’HuZes. Dit is een 
heel mooie gelegenheid om op 
een bijzondere manier aan zeer 
smakelijke oliebollen te komen. 
U steunt hiermee een ontzettend 
goed doel.
Oliebollen kunnen nu al worden 
besteld via info@onderdepla-
tanen.nl of via www.teambian-
ca.nl via ‘contact’. Bij de Gezel-
lige Woonwinkel, Marktplein 48 
in IJmuiden liggen bestelformu-
lieren klaar. De snack-oliebollen 
in miniformaat kosten 0,75 euro 
per stuk, of 10 voor 6 euro of 20 
voor 10 euro. 

Ongeval op A9
Velsen-Zuid - Het verkeer 
heeft dinsdagochtend in de 
ochtendspits vertraging opge-
lopen op de A9. In de richting 
van Haarlem net na de Wijker-
tunnel is een motorrijder on-

deruit gegaan. De motorrijder 
is met onbekend letsel naar het 
ziekenhuis vervoerd. Zijn motor 
is meegenomen door een ber-
gingsbedrijf. (foto: Ko van Leeu-
wen)

Auto van de weg
Driehuis - Op de Duin en Kruid-
bergerweg is afgelopen dins-
dagochtend een auto geslipt en 
van de weg geraakt. 
Vermoedelijk door een glad 
wegdek heeft de bestuurster de 
macht over het stuur verloren en 
is zij aan de linkerzijde de weg 
afgereden. Ze maaide een lan-

taarnpaal omver en kwam op het 
talud tot stilstand.
Er was geen sprake van letsel, 
maar de lantaarnpaal is volledig 
afgebroken en ook is een stuk 
van de beschoeiing afgebroken. 
Een bergingsbedrijf heeft de au-
to weer op de weg gezet en af-
gevoerd. 

Aanrijding zonder letsel 
op Amsterdamseweg
Velsen-Zuid - Een bestelwagen 
en een personenwagen moes-
ten afgelopen maandag rond het 
middaguur worden weggesleept 
na een aanrijding op de Am-
sterdamseweg. De bestuurder 
van de bestelwagen reed recht-
door op de Amsterdamseweg in 
de richting van Amsterdam. Vol-
gens eigen zeggen had hij groen 
licht, maar een automobiliste ko-

mende vanuit Amsterdam draai-
de toch het kruispunt op om 
naar de oprit van de Velsertun-
nel te gaan. De personenwagen 
werd aan de rechter achterzijde 
geraakt en klapte met de linker 
achterzijde tegen een vangrail. 
De bestuurder van de bestelwa-
gen en de twee dames in de per-
sonenwagen hielden aan het on-
geval geen letsel over. 
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www.lijfengezondheid.nl
Ik heb een dikke kont

Travel Club 
op Kerstmarkt 

Santpoort
Santpoort-Noord - Vakantie 
is leuk! Maar veel mensen zien 
er tegenop om alles uit te zoe-
ken. U moet tientallen vakantie-
folders doornemen en vergelij-
ken, verschillende reisbureaus 
bezoeken of op internet probe-
ren de reis te vinden die u zoekt.  
Om vervolgens door de bomen 
het bos niet meer te zien. Me-
vrouw de Haan vond de perfec-
te oplossing: haar cruise boekte 
ze via haar persoonlijke Reisad-
viseur van The Travel Club, Ani-
ta Böhm. Thuis, in alle rust. ,,Van 
een vriendin kreeg ik de tip om 
via Anita te boeken. Zij had al 
een aantal keren een reis bij Ani-
ta geboekt en dat was heel goed 
bevallen. Voorheen ging ik altijd 
naar het reisbureau, maar dat 
kost vaak erg veel tijd. Bij Anita 
maak ik een afspraak en spreek 
ik vooraf al mijn wensen door. Zij 
komt dan met een aantal voor-
stellen waar altijd de juiste reis 
voor mij bijzit. Nou, ik doe voort-
aan alle reizen via haar! Ze komt 
bij je thuis, neemt de tijd voor je, 
houdt rekening met al je wensen 
en regelt alles perfect. En het is 
niet duurder!’’ Evenals voorgaan-
de jaren organiseert Anita op 30 
mei een groeps-seniorencruise 
met de Holland America Line. U 
wordt vanaf huis opgehaald en 
naar de haven van Rotterdam 
gebracht alwaar u acht dagen 
de Noorse Fjorden verkent. De-
ze reis wordt volledig begeleid 
door Anita en haar collega He-
len.  Deze reis is uitermate ge-
schikt voor alleengaande senio-
ren. Informeer naar de beschik-
baarheid en prijzen, wacht niet 
te lang, want vol is vol. 
De Persoonlijk Reisadviseur van 
The Travel Club Anita Böhm of 
u nu kiest voor een camper-reis 
naar de USA, een cruise over de 
Middellandse zee, een weekend-
je weg, een pakketreis naar Kre-
ta of familiebezoek aan Austra-
lië,  bij Anita Böhm kunt u voor 
alles terecht. Bel 023-5374041/ 
06-16038164, mail naar Anita.
bohm@thetravelclub.nl of kijk 
op www.thetravelclub.nl/anita-
bohm. Anita staat zondag 14 de-
cember ook op de kerstmarkt in 
Santpoort-Noord.

Korf Catering maakt 
feestdagen gemakkelijk
IJmuiden – Maak het u dit jaar 
met de feestdagen heel gemakke-
lijk door het inschakelen van Korf 
Catering. Dit ervaren en zeer goed 
bekendstaand bedrijf biedt voor 
kleine en grote feesten de smake-
lijkste oplossingen in de vorm van 
bittergarnituren, saladeschotels of 
complete buffetten met of zonder 
bediening. Bij Korf Catering kan 
men ook terecht voor de verhuur 
van alle niet-eetbare feestmate-
rialen: van bestek tot glazen en 
van tafel tot partytent, alles is be-
spreekbaar.
Bij Korf Catering weten ze wel wat 
lekker is. Speciaal voor de feestda-
gen zijn verschillende schotels, sa-
lades en buffetten samengesteld. 
De feestelijk opgemaakte scha-
len kunnen daags van te voren 
worden afgehaald, ook tijdens de 
feestdagen. Buffetten voor groe-
pen vanaf 20 personen worden 
aan huis afgeleverd.
De diversiteit is enorm, want er zijn 
verschillende bittergarnituren voor 
bij de borrel, maar ook zijn er dit 
jaar speciale partyplateaus in ver-
schillende smaken en uiteraard 
de bekende saladeschotels met 
vis en/of vlees, maar ook is er een 
vegetarische versie. Ook nieuw 
bij Korf Catering is de ‘partysa-
lade Mediterrane’ vol lekkernijen 
als pittige kipsalade, dadels met 

amandelen, roomkaas met Serra-
no ham en nog veel meer. Wie een 
feestbuffet in de vorm van een di-
ner op prijs stelt wordt ook op zijn 
wenken bediend met het ‘feest-
buffet‘ dat bestaat uit drie gangen: 
een brede keuze uit koude ge-
rechten, een warm hoofdgerecht 
met onder meer ‘coq au vin’ en 
een knallend nagerecht met zeer 
divers gebak, bavaroises, puddin-
gen en een soezentoren, compleet 
met ijsfontein. Voor de prijs van 
27,50 euro per persoon tover je dit 
onvergetelijke buffet zo op tafel. 
Maar ook heeft Korf Catering een 
heel compleet gourmetpakket; het 
enige ingrediënt dat je thuis moet 
hebben is het gourmetstel. 
Korf Catering besteedt veel aan-
dacht aan de kwaliteit van alle ge-
rechten, steeds vaker wordt geko-
zen voor biologische producten. 
Maar ook mensen die een dieet 
of voedselallergie hebben kunnen 
vertrouwen op het vakmanschap 
van dit bedrijf. En uiteraard wor-
den alle gerechten vers en puur 
bereid. Dankzij Korf Catering is 
elk feest zeer geslaagd. Waarom 
moeilijk doen als het gemakkelijk 
kan? Bestel wel tijdig uw schotels 
of buffet, dat kan ook per e-mail. 
Zie www.korfcatering.nl, mail naar 
info@korfcatering.nl of bel 0255-
512745 of 06-25533300.

Welkome donatie voor 
Noodfonds Velsen
Velsen - Van de Oud-Katho-
lieke Engelmundusparochie 
ontving het Noodfonds Velsen 
eind november een zeer wel-
kome  donatie uit de opbrengst 
van de gehouden Bolderbazar. 
Een prachtig bedrag van 1.250 
euro werd op de rekening bij-
geschreven. 
Het fonds hoopt op navolging 
zodat meer Velsenaren in fi-
nanciële nood geholpen kun-
nen worden. 
Sinds de start van het Fonds 
in september 2013 is veelvul-
dig beroep gedaan op hun on-
dersteuning. Noodfonds Vel-
sen  (NFV)  geeft hulp in de 
vorm van informatie, geld, le-
ning of in natura aan inwoners 
van Velsen, die aantoonbaar in 

een acute financiële noodsitua-
tie verkeren en niet in aanmer-
king komen voor een (wettelij-
ke) voorliggende voorziening.
Het NFV doet dit met bemidde-
ling van professionele hulpver-
leners en werkt daartoe nauw 
samen met de Voedselbank, 
Sociale Raadslieden, Stichting 
Socius (maatschappelijk werk) 
GGZ, MEE, Leger des Heils en 
andere hulporganisaties. Daar-
naast is er samenwerking met  
leveranciers van tweedehands 
goederen en ondernemers in 
Velsen die hun diensten be-
schikbaar stellen.
De verwachting is dat door de 
economische crisis en de aan-
gekondigde bezuinigingen van 
de gemeenten  en  de rijks-
overheid het bestaan van het 
Noodfonds een bittere nood-
zaak blijft. 
NFV ontvangt geen subsidie en 
is in zijn werk afhankelijk van 
donaties van het bedrijfsleven, 
fondsen, kerken en particulie-
ren. Vrijwilligers van het NFV 
hopen dan ook dat het goede 
voorbeeld van bovengenoem-
de kerk op grotere of kleinere 
schaal navolging vindt in de ko-
mende tijd.
Ook versterking van het team 
vrijwilligers is zeer welkom. Zie 
ook www.noodfondsvelsen.nl.

Velserbroek - Vorige zondag 
hoefden de spelers van Rugby-
club the Smugglers uit Velser-
broek niet ver af te reizen. Het 
was namelijk tijd voor de twee-
de wedstrijd tegen Haarlem dit 
seizoen, een heuse derby. De 
vorige wedstrijd werd gemakke-
lijk gewonnen door the Smugg-
lers op eigen terrein. Maar die 
vorige overwinning kon niks 
beloven voor de uitwedstrijd. 
Haarlem heeft dit seizoen een 
groot aantal nieuwe leden erbij 
gekregen. Deze nieuwe spelers 
waren misschien tijdens de eer-
ste ontmoeting onervaren, maar 
tijdens de tweede krachtmeting 
zou dat wel anders zijn. 
Bij aanvang van de wedstrijd, 
bleek al heel snel dat deze wed-
strijd geen weerspiegeling zou 
worden van de vorige wedstrijd. 
Haarlem was scherp en was bij 
iedere bal er goed bij, zij scoor-
den de eerste try. The Smug-
glers waren wakker geschud 
en klaar voor een paar goe-

de tegenaanvallen en die kwa-
men. Telkens wanneer de bal 
werd overgenomen kwamen the 
Smugglers er snel uit en scoor-
den driemaal een try.
In de tweede helft werd duide-
lijk dat the Smugglers vermoeid 
aan het raken waren, zij hadden 
geen wissels. Haarlem daaren-
tegen had voldoende wissels en 
kon het team een nieuwe kracht 
geven, dit resulteerde in het feit 
dat zij drie try’s drukten. Waar-
door zij weer voor stonden. 
The Smugglers moesten er weer 
tegen aan en in de laatste paar 
minuten scoorden zij een weer-
galoze try na een mooie actie 
van Simon Edwards, Hans La 
Gro en Thijs Mes. The Smugg-
lers stonden nu nog maar één 
punt achter en hadden nog een 
conversie die twee punten kon 
opleveren, maar helaas werd 
deze gemist. 
Eindstand 27-26 voor Haarlem, 
na een geweldig sensatione-
le strijd.
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Overblijfselen
Russische soldaat
te zien in de Hoep

Peuter neemt kijkje 
in het verleden

Winleuke prijzen

Fong Leng
‘la grande dame’ in

het modecircuit van de
jaren ‘70 en ‘80 van
de twintigste eeuw

Groene expeditie
ecologische wereldprimeur
        

prijzen

Top-entertainer HANS LIBERG
komt met splinternieuwe show 

december 2013www.50pluswijzer.nl

Muzikale kunstveilingen 
voor 3FM Serious Request 
Kijk op www.50pluswijzer.nl

www.50pluswijzer.nl

Actie: Boekverkoop
Organisator: Bibliotheek 
Velsen
Info: bibliotheekvelsen.nl

Bibliotheek Velsen doneert 
de opbrengst van de Winter-
se boekverkoop aan 3FM Seri-
ous Request. Van kinderboeken 
en romans (ook Engelstalig) tot 
reisboeken en computer & hob-
by: er zit voor iedereen wel wat 
bij. Grote inkopers halen hun 

boeken bovendien extra voorde-
lig: 1 boek voor 1 euro, twee boe-
ken voor de prijs van 1 en twaalf  
boeken voor maar 5 euro!
Vind je geen boek, maar wil je 
wel doneren? Dat kan! Ga langs 
en doe jouw donatie in de spe-
ciale brievenbus die bij de Win-
terse boekverkoop staat. Alle be-
talingen en donaties komen ten 
goede van 3FM Serious Request. 
De actie loopt tot einde decem-
ber.

Actie: Workshops
Organisator: Kunsten-
centrum Velsen
Info: kunstencentrumvel-
sen.nl

In Kunstencentrum Velsen gaat 
het goed met de bouw van 
het Glazen Dorp voor het Gla-
zen Huis. De afgelopen week-
einden was het een drukte van 
belang tijdens de workshops 
die de docenten van de afde-

ling Ateliers gaven. Op dit mo-
ment is ruim 2.200 euro opge-
haald voor Serious Request. 
Met nog één workshopweek-
end en een dansavond te gaan, 
gaat het centrum ervan uit het 
streefbedrag van 2.500 euro te 
halen. Voor de extra dansvoor-
stelling op donderdag 11 de-
cember om 19.30 uur zijn nog 
enkele kaarten beschikbaar. Al-
le workshops zijn inmiddels vol 
geboekt. 

Actie: Vallen voor Vrouwen
Organisator: Judoclubs
Info: kominactie.nl/vallen-
voorvrouwen.

Onder de noemer ‘Vallen voor 
Vrouwen’ komen judoclubs uit 
heel Nederland in actie voor 
3FM Serious Request. Ben Riet-
dijk Sport in Velserbroek en am-

bassadeur Linda Bolder zetten 
zich in door aansluitend op de 
zogenaamde bandexamens een 
actie te doen. Kinderen worden 
gesponsord per val en gaan zo 
vaak mogelijk vallen en werpen. 
De bandexamens duren de hele 
week. Per groep doen er zo’n 30 
kinderen mee. Alle groepen zijn 
gemengd: jongens en meisjes.

Actie: Sponsorskiloop
Organisator: Scoutinggroep 
Wiawaha
Info: wiawaha.nl

De welpen, scouts en explo-
rers van Scoutinggroep Wiawa-
ha organiseren op zaterdag 13 
december een sponsorskiloop 
langs de winkels op de Lange 
Nieuwstraat. Van 11.00 uur tot 
14.00 uur gaan zij proberen om 
zoveel mogelijk keer heen en 
weer te ‘skiën’. Hoeveel ‘heen en 

weertjes’ zullen zij kunnen skiën? 
Bent u ook benieuwd? Kom dan 
gerust even kijken! Misschien 
bent u dan ook wel geïnteres-
seerd in de gelukspoppetjes. Ie-
dereen heeft namelijk recht op 
liefde en geluk. Een gelukspop-
petje kan daar vast bij helpen. 
Geluk is niet te koop, maar een 
beetje geluk en liefde uitdelen of 
ontvangen geeft wel een fi jn ge-
voel, zeker in deze tijd van het 
jaar! Twee poppetjes kosten 1,50 
euro, een poppetje kost 1 euro.

Actie: Sponsoractie/kerst-
markt
Organisator: Pleiadenschool
Info: pleiaden.nl

De Pleiadenschool kent een goe-
de, oude traditie waar het gaat 
om het steunen van goede doe-
len. Vaak wordt er bewust geko-
zen voor specifi eke doelen om 
de kinderen maatschappelijk be-
wust te maken van de wereld om 
hen heen. Met de jaarlijkse spon-

soractie en kerstmarkt zijn er al 
heel wat mooie doelen voorbij 
gekomen en gesteund! Natuur-
lijk komt de school ook in actie 
voor 3FM Serious Request. Elke 
klas doet dit op zijn eigen ma-
nier. Zo worden er onder andere 
kerstkaarten gemaakt, cupcakes 
verkocht en snowglobes geknut-
seld. Wie het bedrag uiteindelijk 
naar Het Glazen Huis in Haarlem 
mag brengen, is nog een verras-
sing!

Actie: Serious Kerstbomen
Organisator: Jan Campert-
school
Info: www.jancampertschool.
nl

De Jan Campertschool in Drie-
huis organiseert sinds eind sep-
tember allerlei acties om geld 
in te zamelen voor Serious Re-
quest. Op zaterdag 13 december 
maakt een groep kinderen uit de 

groepen 5 t/m 8, die zich daar-
voor hebben opgegeven, Seri-
ous Kerstbomen. De kosten voor 
het maken zijn 10 euro per kerst-
boom. Dit bedrag komt geheel 
ten goede aan Serious Request 
omdat de fi rma Peinemann uit 
Amsterdam de kosten van het 
materiaal op zich neemt. De kin-
deren beginnen om 10.00 uur en 
hopen om 12.00 uur alle Serious 
Kerstbomen klaar te hebben!

Actie: Carwash
Organisator: Tender College
Info: 0255-516343

Donderdag 18 december hou-
den de leerlingen van de twee-
de klassen vmbo van het Tender 
College een carwash op school. 
Iedereen die zijn auto graag ge-
wassen wil hebben (alleen de 
buitenkant) is  van harte wel-
kom tussen 13.00 en 15.30 uur 
op de parkeerplaats tegenover 
VV Stormvogels. De auto’s zul-
len perfect gewassen worden 

voor slechts 5 euro en onder 
het wachten kan er genoten 
worden van een warme cho-
colademelk, kopje thee, kopje 
koffi e en een speculaasje. Be-
zoekers die geen auto hebben, 
maar wel het goede doel wil-
len steunen mogen ook langs-
komen. Degenen die geen auto 
hebben kunnen eventueel hun 
een fi ets laten wassen. Het doel 
is minimaal 200 euro op te ha-
len. Daarom hierbij de oproep 
langs te komen om het goede 
doel te steunen!

Actie: Massage Request
Organisator: Fysiotherapie 
Maas
Info: info@fysiomaas.nl

Fysiotherapie Maas organi-
seert een speciale massage-
actie voor Serious Request. 
Voor slechts 10 euro kunt u een 
massage van nek-/schouder-
regio of rug krijgen. De volle-
dige opbrengst van deze actie 

komt ten goede aan het Rode 
Kruis. Sterker nog: iedere tien-
de deelnemer hoeft niet te be-
talen. Deze betaalt Fysiothera-
pie Maas zelf! De massage ac-
tie vindt plaats in de praktijk-
ruimte aan de Grahamstraat 
105 in IJmuiden. Wilt u het Ro-
de Kruis helpen en daar bo-
vendien ook zelf van genieten? 
Aanmelden kan via info@fysio-
maas.nl of 0255-532211.

Velsen-Noord - Voor het Zon-
dagMiddagPodium treedt zondag 
14 december Animo op in wijk-
centrum De Mel-Watervliet in Vel-
sen-Noord. Het operette- en ope-
rakoor, onder leiding van Piet de 
Reuver, brengt u speciaal kerst-
programma. Kaarten à 4 euro zijn 
verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-lo-
caties en aan de zaal. Aanvang 
14.00 uur, zaal open 13.30 uur. 
Meer weten? Bel 0251-226445.

Animo in De 
Mel-Watervliet

Gezocht: Velsenaren die cheque 
naar het Glazen Huis gaan brengen
Velsen - Tientallen schoolklas-
sen, sportclubs, vriendengroepen 
en particulieren zijn in actie geko-
men voor 3FM Serious Request. 
Het Glazen Huis staat dit jaar in 
Haarlem, waar drie dj’s van 18 de-
cember tot en met 24 december 
opgesloten worden om aandacht 
te vragen voor de stille ramp die 
miljoenen vrouwen over de he-

le wereld treft. Verslaggever Friso 
Huizinga is op dinsdag 23 decem-
ber en vrijdag 24 december op de 
Grote Markt aanwezig om Vel-
senaren die een cheque komen 
brengen, op de foto te zetten.  Zijn 
uitvalsbasis is Hotel Amadeus, 
boven The Square food & drinks, 
op een steenworp afstand van het 
Glazen Huis. Vanwege de drukte 

op de laatste dagen van Serious 
Request is het verstandig om via 
redactie@jutter.nl vooraf een af-
spraak te maken met Friso. Hij is 
van dinsdag 15.00 uur tot woens-
dag 12.00 uur in Haarlem.
Serious Request leverde vorig jaar 
ruim 12 miljoen euro op voor kin-
deren die jaarlijks onnodig ster-
ven aan (de gevolgen van) diar-

ree door een gebrek aan schoon 
drinkwater, zeep en toiletten. Het 
Glazen Huis stond toen in Leeu-
warden. 
De opbouw van het Glazen Huis 
in Haarlem is live te volgen via de-
ze link. In de Jutter/de Hofgeest 
staat elke week een overzicht met 
lokale acties om geld op te halen 
voor het Rode Kruis.

Vrolijke Kerst-
dagen, ook op 

de markt
IJmuiden - Niet alleen binnen 
in huis wordt het gezellig met de 
Kerstdagen, ook op de markt in 
IJmuiden wordt het donderdag 18 
december kerstgezellig gemaakt. 
Vanaf 10.00 uur zullen de vrolij-
ke kerstklanken over de markt 
schallen. De livemuziek wordt ver-
zorgd door regionale zangers en 
een zangeres. Uiteraard zullen 
heel veel kerstliedjes worden ge-
bracht. Op het terras bij De Goud-
gele Patat zullen mensen het niet 
gauw koud krijgen, want de hout-
kachel staat aan. En de hete thee, 
koffi e en de verwarmde Glühwein 
geven de mensen ook een warm 
gevoel van binnen. Uiteraard kan 
men op de markt terecht voor alle 
kerstinkopen, lekker fruit, groen-
ten, vlees, vis, nootjes en andere 
verse producten zijn volop te koop. 
En ook wie nog iets nieuws zoekt 
om op zijn mooist op kerstfeestjes 
te verschijnen kan zijn slag slaan 
op de markt. Zoals iedereen weet 
worden hier de mooiste producten 
tegen scherpe prijzen verkocht. 
Gezelligheid en voordeel gaan op 
de IJmuider weekmarkt hand in 
hand.
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Velsen-Zuid – Zaterdag 6 de-
cember hebben zestien kloot-
schieters van sportvereniging 
Full Speed  de normale rou-
te in Spaarnwoude uitgegooid. 
De vele bladeren in Spaarnwou-
de maakten het zoeken niet ge-
makkelijk, maar men was op tijd 
uit de kantine en ook weer gauw 
terug. Team 4 met Dirk, Willem 
K. , Ingrid en Nico, werd eer-
ste met 73 schoten en 17 me-
ter. Team 1 met Lia, Harm, Dries 
en Bertus werd tweede met 81–
7. Team 3 met Jan St. Rob, Jan 
Sch. Elly, werd derde met 86–17. 
Team 2 met Ton, Raymond, Ger-
da en Ina werd vierde met 96–15. 
Op de agenda staat op zaterdag 
20 december het kersttoernooi 
met een aparte route. Voor iede-
re deelnemer is er na afloop een 
gourmetschoteltje. U kunt op de 
lijst in de kantine aankruisen of 
u mee gaat, of bel voor info naar 
Harm Jonkman, 0255-514780 of 
Ton Boot, 0255-510085.

Klootschieten

IJmuiden - Zondag 14 decem-
ber organiseert bridgeclub De 
Jump alweer de derde open 
zondagmiddagdrive van dit sei-
zoen. Leuke prijzen, lekkere hap-
jes tussendoor en een gezelli-
ge sfeer kenmerken al jaren de-
ze IJmuidense bridgedrive. Ie-
dereen die kan en wil bridgen is 
zondag van harte welkom. Aan-
vang 13.30 uur. Denksportcen-
trum Jan Ligthart, Eksterlaan 8 
IJmuiden. Entree 5 euro per per-
soon. Zie ook www.dejump.nl.

Bridge bij 
De Jump

IJmuiden - Onder dit motto or-
ganiseren een aantal vrijwilligers 
vanaf zondag 18 januari tussen 
14.00 en 17.00 uur een inloop, 
MOM geheten (Mensen Ont-
moeten Mensen). Doel: het bij 
elkaar brengen van bewoners 
van de wijk. Er  kan worden ge-
kaart, gedart en gebiljart op de-
ze middagen ( tweede en vier-
de zondag van de maand) Of ge-
woon een praatje maken aan de 
bar of de stamtafel in een ge-
zellige setting. De beide initi-
atiefneemsters Debbie en Es-
ther, twee oud-vrijwilligers van 
de Dwarsligger, telefoon 512725, 
hebben er veel zin in en verwij-
zen naar hun Faceboek pagina 
‘De Dwarsligger Leeft’  voor na-
dere berichtgeving.

Dwarsligger 
leeft op…

zondag

IJmuiden - Het eerste team van SVIJ wordt door Control Union Tes-
ting & Inspection gesponsord met nieuwe trainingspakken. SVIJ 1 is 
natuurlijk zeer blij met deze gulle sponsor.

BC Velsen jeugd 
boekt vooruitgang

IJmuiden - Na twee opeenvol-
gende nederlagen tegen de bo-
venste ploegen (Gaasperdam 
en Slotermeer), ging de jongste 
jeugd van Badminton Club Velsen 
afgelopen zondag op reis naar 
Hoorn, om daar tegen de Hoornse 
BV te spelen. In de thuiswedstrijd 
was nipt met 3-5 verloren en dit 
was een goed moment om eens 
te kijken of het team vooruitgang 
had geboekt in de afgelopen twee 
maanden. Mick Sluis en Stef de 
Boer beten het spits af met de he-
ren dubbel. In de koude sporthal 
hadden de jongens moeite om in 

hun ritme te komen. Toch ging de 
strijd in de eerste set  gelijk op tot 
14-14, maar toen wist de Hoorn-
se BV een klein gaatje te slaan en 
de eerste set te winnen met 21-17. 
De tweede set was eigenlijk een 
kopie van de eerste, ook nu ging 
het gelijk op tot 13-13, maar werd 
na een korte tussensprint van de 
tegenstanders verloren met 21-
16. Lisa Kerkhoff en Anne de Boer 
zetten de stand in de wedstrijd 
op 1-1 door in hun dames dub-
bel een duidelijke overwinning te 
boeken met 21-13 en 21-11.
Tycho Dorland wist zijn enkelspel 
niet te winnen, maar achtereen-
volgens Anne, Mick (in een drie 
setter) en Lisa (in twee zeer span-
nende sets) deden dat wel, waar-
door BC Velsen op een 4-2 voor-
sprong in de wedstrijd wist te ko-
men. Met nog twee gemengd 
dubbels te gaan kon er in ieder 
geval niet meer verloren worden. 
Anne en Tycho wisten hun partij 
helaas niet te winnen en ook Li-
sa en Stef moesten hun meerde-
re overduidelijk erkennen in hun 
tegenstanders. Maar op het eind 
was er wel het besef dat er een 
punt mee naar huis werd geno-
men zodat de eindconclusie is dat 
er vooruitgang is geboekt!

Diverse kerstoptredens 
van De Delta Singers
Velsen - Het afgelopen jaar 
heeft het gezelligheidskoor De 
Delta Singers uit IJmuiden ruim 
20 optredens verzorgd in de di-
verse woon- en zorgcentra en 
de verpleeghuizen in deze regio. 
Om de bewoners van een aan-
tal locaties alvast in kerststem-
ming te brengen, kunnen deze 
huizen dan ook rekenen op een 
optreden met diverse kerstlied-
jes, aangeboden door De Delta 
Singers. 
Vrijdagmiddag 12 december om 
14.30 uur treden ze op in ver-
pleeghuis Velserduin te IJmui-
den en zondagmiddag 14 de-
cember om 14.30 uur in zorg-
centrum Breezicht te IJmuiden.
Ook zijn zij zaterdagmiddag 13 
december om 13.30 uur in het 
Dagcentrum IJmuiden, Schip-

laan 2a, daar zingen zij kerst-
liedjes tijdens de gezellige kerst-
markt waar allerlei producten 
worden verkocht gemaakt door 
de cliënten van het dagcentrum. 
Ook verzorgen zij de muzikale 
omlijsting bij de kerstviering van 
Stichting OIG/IHD op woens-
dagavond 17 december om 19.30 
uur in De Abeel. 
Het laatste optreden van dit jaar 
is 23 december ’s avonds om 
19.00 uur bij Plein 1945 tijdens 
de kerstmarkt/braderie. Daar 
kunt u dan nog genieten van het 
bijzondere kerstrepertoire van 
het gezelligheidskoor De Delta 
Singers uit IJmuiden. Voor infor-
matie secretariaat 06-10318237. 
www.deltasingers.nl. De Delta 
Singers wenst iedereen prettige 
feestdagen.

Control Union sponsort 
trainingspakken

Mevrouw Nuijen 100 jaar
Gezond oud met 

visje en glaasje wijn
IJmuiden - Zaterdag 6 decem-
ber is Guurtje Nuijen-Gravema-
ker 100 jaar geworden. Burge-
meester Weerwind kwam haar 
persoonlijk feliciteren in Woon-
zorgcentrum de Moerberg.
Guurtje werd in 1914 in IJmui-
den geboren als een van de acht 
kinderen van Willem Gravema-
ker en Neeltje Zwart. Haar vader 
was visserman op een trawler en 
haar moeder was huisvrouw. Zelf 
kreeg mevrouw Nuijen vijf kinde-
ren. Nu heeft zij twaalf kleinkin-
deren en 20 achterkleinkinderen. 
Mevrouw Nuijen-Gravemaker 
heeft vroeger als winkelbedien-
de in een manufacturenzaak ge-
werkt. Met haar man heeft ze ook 

enkele jaren een sigarenzaak ge-
had aan de Fazantenlaan. Van-
wege de oorlog zijn ze met de-
ze zaak gestopt. In de oorlog eva-
cueerde het echtpaar naar Over-
veen. Pas in 1956 kwamen zij 
weer terug naar IJmuiden. De 
hobby’s van mevrouw Nuijen-
Gravemaker waren handwerken, 
zingen en lezen. Op dit moment 
kijkt ze graag naar quizzen op de 
televisie en leest ze uitgebreid de 
IJmuider Courant. Mevrouw Nuij-
en-Gravemaker is 100 jaar ge-
worden omdat het haar gewoon 
gegeven is en ze altijd veel vis ge-
geten heeft. Ook gebruikt ze da-
gelijks een glas wijn bij het eten. 
(foto: Ko van Leeuwen)

IJmuiden - De bewoners van 
een woning aan de Haven-
kade hadden de twijfelachti-
ge eer om dit winterseizoen de 
eerste te zijn met een schoor-
steenbrand. Ze hadden zater-
dagavond de open haard aan-
gestoken, maar rond kwart over 
negen kwamen de vlammen en 
dikke rookwolken uit de schoor-
steen. De brandweer heeft be-

neden de haard leeg gehaald en 
via de ladderwagen hebben ze 
de schoorsteen geveegd. Bij het 
vegen bleek de schoorsteen niet 
schoon te zijn. Dit tot grote ver-
bazing van de bewoner die een 
dag eerder de schoorsteen had 
laten vegen door een bedrijf. De 
Havenkade is ruim drie kwartier 
afgezet vanwege de brandweer-
wagens. 

Schoorsteenbrand

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.heemskerksecourant.nl
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LokaalAUTOSERVICE APK
Onderhoud 

Reparaties
u w  g a r a g e  d i c h t b i j

Vervangen:             

Motorolie + Oliefilter

Controleren o.a.:    

Bandenprofiel, Bandenspanning,

Koelvloeistof, Remolie, Ruitenwissers

Ruitensproeiervloeifstof, verlichting etc. 

  

BUDGET 1

€99,- voor overige budgettarieven en werkzaam-
heden zie onze website 

www.autoservicelokaal.nl

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl

Velserbroek - Net als voorgaan-
de jaren organiseert tenniscen-
trum Velserbroek weer een ge-
zellig kersttoernooi voor dub-
bels. Iedereen die tijdens deze 
dagen sportief bezig wil zijn kan 
zich met een vaste partner hier-
voor inschrijven. Je hoeft geen lid 
van de tennisbond te zijn. Van 27 
tot en met 30 december worden 
er dames-, heren en/of gemengd 
dubbels gespeeld in verschillen-
de niveaus (4 tot en met 8). Aan-
gezien de koppels in poules wor-
den ingedeeld speelt iedereen 
minimaal twee wedstrijden. Er 
kaan nog tot en met aanstaan-
de zondag 14 december worden 
ingeschreven via www.toernooi-
klapper.nl of via de inschrijffor-
mulieren die in de tennishal lig-
gen. Ga gerust eens een kijkje 
nemen tijdens dit toernooi!

Kersttoernooi 
Tenniscentrum 

Velserbroek

Driehuis - Zondagavond 14 de-
cember zal de Engelmundus 
Cantorij uit Driehuis om 19.15 uur 
een Advent Carol Service verzor-
gen in de Engelmunduskerk te 
Driehuis. Het wordt een viering 
van ongeveer drie kwartier met 
lezingen, adventsliederen en or-
gelspel, een mooie voorberei-
ding op het kerstfeest. Tijdens de 
viering worden werken gezon-
gen en gespeeld van: J.M. Nea-
le, Gerard van Amstel,  G.B. Mar-
tini,  H. Jongerius, H.L. Hassler 
en N. Schuurman. De Engelmun-
dus Cantorij Driehuis staat onder 
leiding van dirigent en organist 
Joop Heeremans. Belangstellen-
den zijn van harte welkom. 

Advent Carol 
Service in 

Engelmundus

Santpoort-Noord - Vrijdag 12 
december om 20.00 uur ver-
zorgen de violiste Helma Leen-
houts en de pianist Jan Hoijtink 
een prachtig concert in ‘t Mos-
terdzaadje. Op hun program-

ma staan Bach, Brahms, Schu-
mann, Debussy en Takemitsu. 
Vanaf hun conservatoriumtijd 
delen deze gepassioneerde mu-
sici hun liefde voor muziek en el-
kaar. Goed op elkaar ingespeeld 
dus. Jaap Wisselink (piano), Da-
vid Cristóbal Litago, (saxofoons) 
en Marijke Schröer (saxofoons) 
brengen op zondag 14 decem-
ber om 15.00 uur een uiterst ge-
varieerd programma in ‘t Mos-
terdzaadje met werk van Pou-
lenc, Janacék, van der Roost, La-
go en Crockcroft. Van romantiek 
tot hedendaags, expressionisme 
en zelfs wereldmuziek. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Winterkampioen!
Driehuis - In 2011 klopte er een 
groep meiden van 8 en 9 jaar 
bij RKVV Velsen aan, ze hadden 
lol gehad in het schoolvoetbal 
en wilden voetballen. Bij Velsen 
speelden er al een paar meis-
jes en er onstond een meiden 
E-team onder leiding van As-
trid Tervoort. Zij leerde de mei-
den de spelregels en hoe je te-
gen een bal trapt. Vorig seizoen 
werden ze D-junioren en dat was 
wel even aanpassen, Astrid deed 
een stapje terug en haar man 
Theo nam het samen met Lara 
Barzilay uit Dames 1 over. On-
der hun leiding leerden de mei-
den te spelen op een groot veld 
en hoe om te gaan met een te-
genstander die vaak 2 koppen 
groter is, het werd een moeilijk 
jaar maar de meiden bleven la-
chen. Dit seizoen leek alles vanaf 
het begin te kloppen, er hadden 
wat meiden afscheid genomen 
maar gelukkig kwamen er ook 
weer nieuwe bij. Theo wist pre-
cies wie op welke positie moest 
spelen, de achterhoede is nu 

krachtig en weet hoe de buiten-
spelval werkt, op het middenveld 
staan de snelle, harde werkers, 
de voorhoede scoort veel en de 
keepsters houden hun doel leeg. 
Wat ze al die jaren hadden ge-
leerd kwam er nu uit en er stond 
ineens een sterk team dat hard 
voor elkaar werkt. 22 November 
werd het even spannend, Velsen 
had tot nog toe alle wedstrijden 
gewonnen maar nu moesten ze 
tegen Zwanenburg, die ook al-
les had gewonnen. Het was leuk 
te zien dat de meiden hun taken 
serieus namen en zelfs de avond 
ervoor vroeg naar bed gingen, 
het werd een pittige wedstrijd 
met een mooie 3-1 overwinning. 
Afgelopen zaterdag vierden ze 
hun winterkampioenschap met 
een 8-1 overwinning op de Kon. 
HFC en zijn de meiden van MD1 
vast van plan om na de winter-
stop op dezelfde voet verder te 
gaan en als dit team en coach bij 
elkaar blijven dan geniet Velsen 
nog jaren van een leuk en sterk 
meidenteam.

De Bie Wegenbouw helpt 
vrijwilligers Beeckestijn
Velsen-Zuid - De tuinvrijwilli-
gers van de buitenplaats Beec-
kestijn zijn druk in de weer om 
de bestrating in de kruidentuin 
op te hogen in verband met de 
herinvulling van de perken. Dit 
vergt veel inspanningen maar 
zij zijn vastbesloten dit karwei, 
voor de winter echt invalt, te kla-
ren. Het bleek dat zij niet genoeg 
zand beschikbaar hadden en op 
korte termijn leek een zeer snel-
le levering niet mogelijk.
Het is dan ook met grote dank 
dat de vrijwilligers hier weer mee 
aan de slag kunnen omdat de 

firma De Bie Wegenbouw uit Vel-
serbroek zo genereus is geweest 
het benodigde zand ter beschik-
king te stellen en razendsnel te 
leveren!
Dinsdag 2 december heeft Fir-
ma De Bie Wegenbouw het zand 
op de buitenplaats afgeleverd 
en konden de vrijwilligers di-
rect hun werkzaamheden voort-
zetten. 
Frappant detail is dat de mede-
werker van de Firma De Bie We-
genbouw, die als contactper-
soon optreedt, jaren geleden zelf 
de bestrating heeft aangelegd.

www. .nl

www. .nl











Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •

VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Colofon

Max en Sjoerd veilen 
voor Serious Request
De Koe - Max en Sjoerd, twee 
jongens van 12 jaar, hebben op 
zondag 30 november in Jonge-
rencentrum de Koe in Velser-
broek spullen geveild voor Seri-
ous Request. 
Beide jongens wilden zich dit 
jaar graag inzetten voor meisjes 
en vrouwen die slachtoffer zijn 
van seksueel geweld in conflict-
gebieden. Met hulp van klasge-
noten en familie werden er ruim 
100 items verzameld om te vei-

len. Veel van deze items zijn be-
schikbaar gesteld door loka-
le ondernemers. Klasgenoten 
en familieleden zorgden voor 
zelfgebakken taarten, worsten-
broodjes en haring voor de ver-
koop. Ook hiervan ging de op-
brengst naar Serious Request. 
Mede dankzij de enthousiaste 
veilingmeesters Max en Sjoerd 
en de steun van ouders en fami-
lie is er deze middag ruim 1600 
euro opgehaald.

Startblokkentraining 
gastouders

Velsen - In  februari 2014 heb-
ben de peuterspeelzalen van 
Stichting Welzijn Velsen en Gast-
ouderbureau  ’t Kwakersnest 
een intentieverklaring getekend 
waarbij de samenwerking tussen 
gastouders en peuterspeelzalen 
voorop staat. Binnen deze sa-
menwerking is de training Start-
blokken voor gastouders  gege-
ven  door Anke van der Bor en 
Froukje Stam van Stichting  Wel-
zijn Velsen.
Startblokken van Basisontwikke-
ling, het VVE-programma waar 
de training op gebaseerd is, is 
een pedagogisch werkplan om 
de ontwikkeling van baby’s, peu-
ters en jonge kinderen optimaal 
te stimuleren. 9 gastouders en 
1 coördinator van ’t Kwakers-
nest hebben de training  ont-

wikkelingsgericht  werken ge-
volgd. Ontwikkelingsgericht 
werken met kinderen vraagt om 
een brede kijk. Als werker ben je 
de aandrager en spil in deze ont-
wikkeling. 
In de nieuwe  locatie van kin-
deropvang ‘t Kwakersnest  aan 
de Spitsaak te Velserbroek heb-
ben de gastouders en coördina-
tor naschoolse opvang 5 avon-
den training ontwikkelingsge-
richt werken gevolgd. Op dins-
dagavond 25 november was het 
dan zover, in aanwezigheid van 
Hermien de Waard van de Activi-
teit Startblokken,  ontvingen alle 
cursisten  een certificaat ontwik-
kelingsgericht werken. Dames  
van ’t Kwakersnest van harte ge-
feliciteerd met jullie  presentatie  
en persoonlijk plan! 

Nieuwjaarsrecepties SWV
Velsen - Op verschillende locaties zijn in 2015 Nieuwjaarsrecep-

ties. Hier volgt een overzicht: 
Wijkcentrum de Hofstede, Velserbroek: 

Vrijdag 2 januari 2015, van 15.00 tot 17.00 uur.
Buurthuis de Brulboei, IJmuiden:

 Maandag 5 januari 2015, van 19.30 tot 21.30 uur.
Buurtcentrum de Dwarsligger, IJmuiden: 

Dinsdag 6 januari 2015, van 15.00 tot 17.00 uur.
Buurtcentrum de Spil, IJmuiden: 

Dinsdag 6 januari 2015, van 16.00 tot 18.00 uur.
Wijkcentrum de Mel-Watervliet, Velsen-Noord: 

Woensdag 7 januari 2015, van 18.30 tot 20.30 uur. 
U bent van harte welkom!

De Spil - Woensdag 15 janu-
ari gratis proefles meditatie in 
Buurtcentrum de Spil  van 19.30 
tot 21.30 uur.  In deze praktische 
cursus gebruiken we de adem en 
eenvoudige bewegingsoefenin-
gen om onze aandacht terug te 
leiden naar zijn natuurlijke staat 
van zijn. De kwaliteiten van hel-
derheid, ontspanning en tevre-
denheid volgen dan vanzelf. De-
ze cursus is ervaringsgericht met 
volop ruimte voor uitwisseling hoe 
meditatie in het dagelijks leven 
toe te passen. De cursus bestaat 
uit14 bijeenkomsten en start bij 
voldoende deelname op 22 janu-
ari 2015. Inschrijven kan via www.
welzijnvelsen.nl  of via inschrijf-
formulier, verkrijgbaar bij Buurt-
centrum de Spil of  het dichtstbij 
zijnde buurt-of wijkcentrum. 

Proefles 
meditatie

Het Terras - In Dorpshuis het 
Terras is er in januari plaats op 
de volgende drie cursussen:  
Glas in lood op donderdag van 
12.00 tot 15.00 uur of van 15.30 
tot 17.00 uur.  Zilversmeden op 
maandag van 10.00 tot 12.00 uur. 
Speksteen bewerken op dinsdag 
van 20.00 tot 22.00 uur en don-
derdag van 19.30 tot 21.30 uur. 
Heeft u interesse...dan kunt u 
contact opnemen met  Daniella 
van Delft telefoon 0255-548524

Cursussen in 
Het Terras

De Mel-Watervliet - Iedere 
maandag, woensdag en vrijdag is 
er Open Tafel in Wijkcentrum de 
Mel-Watervliet in Velsen-Noord. 
Drie keer in de week wordt er 
heerlijk met verse ingrediën-
ten gekookt door verschillende 
groepen kookvrijwilligers. Ieder-
een die het gezellig vindt om ge-
zamenlijk een warme maaltijd te 
eten is van harte welkom. Het is 
ook mogelijk om 1 of 2 keer in de 
week te komen eten maar 3 keer 
mag natuurlijk ook.  Het diner be-
staat uit een voor-, hoofd- en na-
gerecht en de kosten zijn 6,50 
euro per keer. Open Tafel is van 
12.00 tot 13.15 uur, inloop vanaf 
11.30 uur. Meer weten? Bel:0251-
226445 of info@demel.nl.

Eten bij
Open Tafel Zaalvoetbaltoernooi

Buurtsport – Buurtsport Velsen 
organiseert in de OG-hal, in sa-
menwerking met het Ambulant 
Jongerenwerk Velserbroek, op 
maandag 22 december -in de 
kerstvakantie-  drie zaalvoetbal-
toernooien voor jeugd en jonge-
ren uit Velserbroek. Deze toer-
nooien zijn voor teams uit Vel-
serbroek die elkaar kennen van 
school, sportvereniging of ge-
woon van de straat. Om 11.30 
uur begint het eerste toernooi 
voor de leeftijd van 8 t/m 10 jaar. 
Van 13.00 tot 15.00 uur, is er een 

toernooi voor de leeftijd 11 t/m 13 
jaar.  Tot slot is van 15.00 tot 17.00 
uur de leeftijd van 14 t/m 20 jaar 
aan de beurt. Aanmelding vooraf 
is niet nodig, per leeftijdscatego-
rie kunnen er maximaal 10 teams 
inschrijven, op volgorde van bin-
nenkomst in de hal. Teams die 
niet overwegend uit Velserbroe-
kers bestaan zullen worden ge-
weigerd. De toegang is gratis.  
Zaalschoenen (geen zwarte zo-
len) zijn verplicht. Meer weten? 
Bel: Ad Otten, Buurtsport Velsen 
(06-11883720).

Kledingwinkel 2de Kans
Kansen & Zo - Kom voor je 
leukste kerstoutfit naar de 2de 
kans kledingwinkel. Speciaal 
voor de feestdagen 1+1 gratis! 
2de kans opent haar deuren el-
ke maandagochtend van 9.30 

tot 11.30 uur in de grote zaal 
van Buurtcentrum de Spil. Ook 
maandag 22 december zijn wij 
geopend aan de Frans Halsstraat 
29. Voor meer info: 06-23802814 
of kom eens langs!

Laatste senioren-koffie-
ochtend van dit jaar
Welzijn Velserbroek – Op don-
derdag 18 december is alweer 
de laatste senioren-koffieoch-
tend van dit jaar. Deze maand 
niet de laatste donderdag van 
de maand maar i.v.m. kerst een 
week eerder.
We gaan gezellig koffie drinken 
met iets lekkers erbij, het thema 

is Kerst. De koffieochtend is van 
10.00 tot 12.00 uur en zal plaats-
vinden in de Bibliotheek Velser-
broek. 
De entree is gratis en koffie of 
thee 0,80 euro. Voor meer infor-
matie: Welzijn Velserbroek: 023-
5388830/Bibliotheek Velser-
broek: 023-5381901

ZondagmiddagSoos
IJmuiden - Een gezellige mid-
dag in uw buurthuis waar van 
alles mag, maar niets moet. 
Veel mensen weten De Brul-
boei al te vinden en komen 
sjoelen, kaarten een spelletje 
spelen of gewoon een praatje 
maken. 
Altijd leuk om zo de zondag-
middag door te brengen. Op 

zondag 21 december is er een 
High Tea, met als thema Kerst. 
De prijs per persoon is 3,50 eu-
ro. 
Iedereen is welkom van 14.00 
tot ongeveer 16.30 uur. 
Wel graag van tevoren opge-
ven. Meer weten? Bel 0255-
510652 of www.buurthuisde-
brulboei.nl.
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Stadsschouwburg 
helemaal in kerstsfeer
Velsen - Kerstmis is ook in de 
Stadsschouwburg Velsen een bij-
zondere tijd van het jaar. In de-
cember 1939 werd er voor het 
eerst kerst gevierd hier, toen de 
Stadsschouwburg nog  Rex heet-
te. De oprichtster van het thea-
ter, mevrouw Dekker,  zorgde in 
de decembermaanden altijd voor 
een extra feestelijke programme-
ring. 75 jaar later is de decem-
bermaand nog steeds de maand 
waarin feestelijk wordt uitgepakt.  
Zoals elk jaar zijn de foyers in het 
theater omgetoverd in speciale 
kerstsfeer.  In de feestelijke pro-
grammering schitteren als hoog-
tepunten de virtuoze  Wolga Ko-
zakken met een speciaal kerstpro-
gramma (zondag 14 december). 
‘De Jantjes’ (op woensdag 17 de-
cember) mét Willeke verhogen de 
feestvreugde en brengen die war-
me kerstsfeer mee. Het spectacu-
laire Original Cuban Circus luidt 
de kerstvakantie in (vrijdag 19 de-
cember). En als knallende afslui-
ting van de feestmaand doet Top 
2000 Live het jarige theater aan 

(zaterdag 20 december). Of we 
een witte kerst krijgen weten we 
niet, maar mooi en sfeervol wordt 
het zeker. Al was het maar dank-
zij de Wolga Kozakken, die op zon-
dag 14 december (14.30 uur) met 
een virtuoos gezongen ‘Kerstcon-
cert’ voor een aangename verlich-
ting van de donkere decemberda-
gen in de Stadsschouwburg Vel-
sen zorgen. Het koor trakteert de 
bezoekers op prachtige Russische 
kerstliederen, maar ook op popu-
laire nummers als ‘Kalinka’, ‘Wol-
ga bootsman’, ‘Stenka Rasin’. Ook 
‘s werelds meest geliefde kerst-
melodieën, zoals ‘White Christ-
mas’, staan op het repertoire. Zel-
den hoorde het publiek ze mooi-
er gezongen dan door deze war-
me mannenstemmen, loepzuiver 
en zonder geluidsversterking. Het 
Russische koor staat onder lei-
ding van Alexandre Petrow, op-
volger van de legendarische op-
richter Tripolitow. Kaarten voor de 
voorstellingen zijn te bestellen via 
www.stadsschouwburgvelsen.nl of 
tel. 0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen
Laatste kans om
‘De Jantjes’ te zien
Velsen - De heerlijke musical 
‘De Jantjes’ is en blijft een suc-
ces. Maar pas op: de erven van 
de auteur van ‘De Jantjes’ heb-
ben aangegeven dat ze na deze 
versie voor lange tijd de rechten 
van de musical niet meer zullen 
vrijgeven. 
Het publiek in Velsen heeft dus 
nog één laatste kans om de door 
en door Hollandse musical, met 
klassiekers als ‘Bij ons in de Jor-
daan’, ‘Wordt nooit verliefd’ en 
‘Omdat ik zoveel van je hou’, te 
zien. Op woensdag 17 december 
(20.25 uur) is de volksmusical 
over het rauwe leven in de Jor-
daan te zien in de Stadsschouw-
burg Velsen. Met een geweldige 
cast, met onder andere zangeres  
Willeke Alberti als Na Druppel, 
(soap)acteur Winston Post als 
Mooie Leendert en musicalster 
Ellen Evers als Tante Piet.
‘De Jantjes’ staat bekend om 
de onvervalste Amsterdamse 
humor, onweerstaanbare lied-

jes en ze brengen een live band 
mee plus een fantastische, uit-
gebreide cast. Daarin zit dit keer 
ook IJmuidenaar Maarten Rede-
ker! Hij speelt de rol van Kees in 
de musicalklassieker. Redeker 
is zeker geen onbekende in de 
Stadsschouwburg Velsen, want  
hij stond er vaak op de planken, 
onder andere met Ichtus musi-
cals en bij Eigenwijs. 
Net als vorig jaar mogen ook 
twee lokale amateurs hun talen-
ten laten zien in ‘De Jantjes’. In 
elke stad waar de musical staat, 
worden fi guranten gezocht én 
gevonden die mee mogen spe-
len in diverse scènes van de mu-
sical. In Velsen zijn dat Marjon 
Demmers, tevens de buurvrouw 
van de Stadsschouwburg Velsen, 
en Peter van Straaten.
Prijs vanaf 41 euro. Kaarten zijn 
online te bestellen via www.
stadsschouwburgvelsen.nl of via 
de kassa: tel. 0255-515789. (foto: 
Joris van Bennekom)

Oer-Purpers voor het 
eerst samen in Velsen

Velsen - ‘Close harmony stand up 
comedy’ is altijd het artistieke uit-
gangspunt geweest van Purper. 
Twee van de oprichters van dit il-
lustere cabaretgezelschap  – Haye 
van der Heyden en Erik Brey, de 
Lennon en McCartney van Pur-
per – staan nu, 45 jaar na hun eer-
ste kennismaking in de brugklas, 
voor het eerst samen op het toneel 
met ‘Geen Kunst!’. De één, Van 
der Heyden, groeide in de tussen-
tijd uit tot een gelauwerde toneel- 
en scenarioschrijver (onder ande-
re ‘Kinderen geen bezwaar’) en de 
ander, Erik Brey, tot ras-entertai-
ner en musicalster (onder ande-
re Tita in ‘Ti-ta-tovenaar’). Ze zijn 
op dinsdag 16 december (20.15 
uur) te zien in de Stadsschouw-
burg Velsen met hun eerste ei-
gen, muzikale theaterprogram-
ma dat zich nestelt in de traditie 
van Toon Hermans en Wim Son-
neveld: melodieus, doldwaas, iro-
nisch en romantisch. Erik Brey en 
Haye van der Heyden leren elkaar 
dus kennen in 1969, in de brugklas 
van de middelbare school. Twee, 
naar eigen zeggen, gevoelige jon-

gens. Brey was muzikaal en de 
verlegen Van der Heyden klamp-
te zich aan hem vast en droom-
de over een gezamenlijke carrière 
op het toneel. Twaalf jaar later, in 
1980, richtten zij, samen met Jan 
Dagevos en Willem Gülcher, Pur-
per op: een groep van vier man-
nen die muzikaal variété brengen. 
Tot hun eigen verbazing kregen ze 
daar vrijwel meteen succes mee. 
Na vijf jaar hield Van der Heyden 
het voor gezien en richtte zich op 
het schrijven. Brey bleef af en aan 
betrokken bij Purper en speelde 
daarnaast in allerlei musicals en 
soloprogramma’s. Nu bundelen de 
twee hun krachten voor een pro-
gramma vol Nederlands pracht-
amusement, van Vader Abraham 
tot Jacques Brel, van een absurde 
goochel-act tot gekte in close har-
mony voor twee, van een operet-
te tot  liefdesverklaringen aan alle 
oudere dames in het publiek.
Toegang vanaf 21,50 euro. Kaarten 
zijn online te bestellen via www.
stadssschouwburgvelsen.nl of via 
de kassa: tel. 0255-515789. (foto: 
Roy Beusker)

The Original Cuban 
Circus in Schouwburg

Velsen - De kerstvakantie be-
gint goed in de Stadsschouw-
burg Velsen! Op vrijdag 19 de-
cember (19.30 uur!) wordt het 
theater opgewarmd door de 
zwoele Zuid-Amerikaanse sfeer 
van The Original Cuban Circus 
(vanaf 6 jaar). Een groot fami-
liecircus waarvoor de beste Cu-
baanse circusartiesten zijn ver-
zameld, compleet met kleurrij-
ke kostuums, opzwepende dans, 
special effects én superswingen-
de Caribische live muziek (win-
naar Cubaans jazzfestival). 
Het publiek kan zich opma-
ken voor prijswinnende acroba-
ten, vingervlugge jongleurs, ko-
mische clowns en duizeling-
wekkende trapezekunstenaars 
die koers zetten naar IJmuiden. 
Hoogtepunt zijn drie exotische 
slangendames en een act met 
zwaarden en vuur. 18 Artiesten, 
7 groepen, 14 nummers, 1 onver-
getelijke reis door een Cubaan-
se droomwereld. Zo dampend en 
dynamisch zag u circus nog niet 

eerder. Toegang vanaf 36 eu-
ro (kinderen tot en met 12 jaar 
5 euro korting). Kaarten zijn on-
line te bestellen via www.stads-
schouwburgvelsen.nl of via de 
kassa: tel. 0255-515789.

Velsen - Het stemmen is al be-
gonnen, dus de periode tussen 
kerst en oudjaar staat ook dit 
jaar op de radio, op televisie én 
in het theater weer helemaal in 
het teken van de Top 2000. De 
Lijst der Lijsten wordt weer uit-
gebreid onder de loep genomen 
en uitgeplozen. Op zaterdag 20 
december (20.15 uur) zal er wei-
nig gebruik gemaakt worden van 
het zachte pluche van de nieu-
we stoelen in de Stadsschouw-
burg Velsen. Bij de vorige edi-
tie stond de zaal al bij het eerste 
nummer te swingen. Top 2000 
Live eindigt steevast in een mas-
saal ‘We want more!’. Met ‘Come 
Together’ als thema brengt Top 
2000 Live mensen, generaties en 
muziekstijlen bij elkaar. Meema-
ken, meedoen en meebeleven 
is het bij dit feest der herken-
ning.  Prijs ‘Top 2000 Live’: van-
af 28 euro. Kaarten zijn online te 
bestellen via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of via de kassa: tel. 
0255-515789.

Swingend het 
jaar uit met 

Top 2000 live

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Wijkcentrum dinsdag 16 de-
cember na 13.00 uur gsloten. 
Vanaf 14.30 uur alleen ge-
opend voor vrijwilligers van 
het wijkcentrum.
Open tafel. Vrijdag 19 decem-
ber: Kerstdiner. Vaste deelne-
mers hebben voorrang bij rese-
vering. Daarnaast kunnen ook 
anderen deelnemen. Bij max. 
aantal deelnemers  kan men zich 
op de reservelijst laten zetten. 
Het menu bestaat uit: paté met 
grandberysaus, ossenstraart-
bouillon, rollade met padden-
stoelensaus, aardappeltjes, rode 
kool, spruitjes, bavaroise en kof-
fi e of thee. Kosten 8,-. Aanvang 
12.30 uur. Reserveren maandag 
15 december tussen 11-12 uur.
Serious Request initiatief. Vrij-
dag 12 december zullen van-
af 10.30 uur copcakesverkocht 
gaan worden door scholieren in 
het wijkcentrum. De opbrengst 
zal naar Serious Request gaan.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open tafel: Woensdag 17 de-
cember: Erwtensoep met rog-
gebrood en katenspek. Aan-
vang 12.00 uur. Kosten 2 euro 
per kom. Vrijdag 19 december: 
5-gangen kerstdiner. Zaal open 
om 11.30 uur. Kosten 10 euro per 
persoon. Graag aanmelden via 
bovenstaand telefoonnummer. 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws



Vogelexpositie
Santpoort-Zuid - Zo vrij als een 
vogel voelt de Santpoortse Wou-
ter Brunott zich als hij met zijn ca-
mera op pad is. In 2010, zoekend 
naar rust bij de pier van IJmuiden, 
kiekte hij vogeltjes langs de wa-
terlijn. Zijn nieuwsgierigheid werd 
gewekt en heeft inmiddels geleid 
tot een uit de hand gelopen hobby. 
Vele weekenden en vakantiedagen 
worden nu besteed aan het foto-
graferen van vogels. Met zijn vo-
gelhut (auto) rijdt hij heel Neder-
land door, maar ook naar het bui-
tenland. In het begin fotografeerde 
hij op de automatische stand, in-
middels stelt hij de camera zelf in. 
Met andere vogelliefhebbers wis-
selt hij mooie locaties uit. Uit meer 
dan 100.000 opnames heeft hij nu 
een selectie gemaakt voor zijn ex-
positie in ‘t Brederode Huys.Van 7 
december tot 10 januari zijn Bru-
notts foto’s te bezichtigen op dins-
dag van 13.30-16.00 uur. De expo-
sitie is gesloten in de kerstvakan-
tie, maar is ook op afspraak te be-
zoeken, bel dan 023-5381999.

Kerstworkshop
Velsen-Zuid - In de rustieke keu-
ken van Buitenplaats Beeckes-
tijn wordt op zaterdag 20 decem-
ber van 13.30 tot 16.00 uur een 
workshop kerstkransen en -stuk-
jes maken gegeven. Materiaal en 
gereedschap is aanwezig. De kos-
ten bedragen 22,50 euro per per-
soon. Opgeven kan tot 17 decem-
ber via carla_schut@hotmail.nl of 
0255-518020. Zie ook www.bui-
tenplaatsbeeckestijn.nl.

Velsen F1 kampioen
Driehuis - In de hoogste klasse 
is de F1 van RKVV Velsen onge-
slagen kampioen geworden. In 
een poule met kanjers als Onze 
Gezellen F1, DEM F1, Bloemen-
daal F1 en Kennemers F1 wa-
ren de jonge talentjes van Vel-
sen voor iedere tegenstander 
te sterk. Met slim en snel com-
binatievoetbal kregen de toe-
schouwers week in week uit de 
prachtigste doelpunten te zien. 
Desly Schoo, student aan het 
CIOS, traint deze groep al twee 
jaar met succes. Vorig jaar, als 

jongste F-junioren, waren ze ook 
kampioen geworden, toen in de 
derde klasse, en daarna tweede 
in de 2e klasse. 
Dit jaar mochten ze starten in de 
1e klasse, met weer een kam-
pioenschap als resultaat. Na de 
winterstop komen ze uit in een 
poule in de regio Amsterdam om 
meer tegenstand te krijgen, mo-
gelijk met de Fjes van Ajax als 
tegenstander. Maar eerst spelen 
ze zaterdag 13 december een 
bekerwedstrijd, thuis bij Velsen 
om 9.00 uur. 

Vijfde Nieuwjaarsduik 
in Westbroekplas
Velserbroek - Dit jaar waren er 
350 duikers in Velserbroek, bij 
de vijfde editie, in 2015, rekent 
men op minimaal 400 duikers bij 
de Nieuwjaarsduik in de West-
broekplas. De watertemperatuur 
is veel kouder dan de Noordzee. 
Dus ben je een echte held als je 
1 januari een duik neemt in de 
Westbroekplas.
Op Nieuwjaarsdag vanaf 14.30 
uur kunnen de duikers zich mel-
den in Villa Westend. Om 14.55 
uur wordt een professionele 
warming up verzorgd. Exact om 
15.00 uur wordt het startschot 
gegeven door een zeer beken-
de dame en zullen de duikers 
te water gaan. Het team van de 
Reddingsbrigade samen met de 
EHBO zorgt voor de veiligheid 
van de duikers.
Een professionele held gaat niet 
zonder goede voorbereidingen 
het koude water in. Veiligheid 
staat bij deze vijfde Nieuwjaars-
duik in Velserbroek hoog in het 
vaandel. Waterschoenen, een 
paar elegante pumps, sanda-
len, laarzen of surfschoenen be-
schermen tegen de kou en harde 
of scherpe dingen op het strand 
of onder water. Helden houden 
het hoofd graag koel, maar tij-
dens de duik is een warm hoofd 
echter belangrijk: het dragen van 
de (gratis) Unox muts is aan te 

raden. Smeer het lichaam fl ink in 
met vaseline, dan dringt de kou 
minder snel door.
De verwachte watertemperatuur 
van de plas zal op 1 januari rond 
de 4 graden liggen dus het moet 
echt bij een snelle duik blijven en 
daarna direct in de warme kle-
ren. De duikhelden worden ge-
trakteerd op snert van Unox en 
zij krijgen een mooi aandenken 
in Villa Westend. Na afl oop is 
er een bruisende Nieuwjaarsre-
ceptie in Villa Westend. De toe-
gang voor de Nieuwjaarsparty is 
ook gratis. Omkleden kan in  Vil-
la Westend. 

Nieuwste make-up 
techniek bij Annabelle

Santpoort-Noord - Al jaren 
is Ans van Bavinckhoven van 
Schoonheidscentrum Annabel-
le toonaangevend op het gebied 
van permanente make up.
Na weer een opleiding kan Van 
Bavinckhoven weer het nieuwste 
van het nieuwste bieden: micro-
pimentatie. Hiermee kunnen nog 
dunnere streepjes worden aan-
gebracht dan de nog vrij nieuwe 
‘hairstrokes’-techniek. Met mi-
cropimentatie kan een nog na-
tuurlijker effect worden bereikt.
Van Bavinckhoven vindt dat je al-
le nieuwe technieken moet blij-
ven volgen. ,,Zo jammer dat na 
zoveel jaar nog steeds mensen 
met wenkbrauwen als balken, 
bogen of rechte lijnen naar bui-
ten gaan. Dat is zoals we het 20 
jaar geleden deden. Toen hadden 
we deze mogelijkheden nog niet. 
Dit is nu echt niet meer nodig.’’
Ze vervolgt: ,,Natuurlijk kost het 
tijd en energie, maar wil je bij de 
top blijven horen moet je daar-
in blijven investeren. Permanen-
te make up is ook wel echt mijn 

ding en ik ben zeker trots om nu 
ook medische pigmentatie als 
extra specialisatie te kunnen bie-
den.’’
Sinds kort kan Annabelle ook de 
nieuwste trend aanbieden: stam-
celactivatie. ,,Ik heb inmiddels de 
methode op verschillende wenk-
brauwen en hoofdhuiden toege-
past. Nu ik de resultaten met ei-
gen ogen gezien heb kan ik zeg-
gen echt volledig achter deze 
nieuwe techniek te staan. Het is 
echt een primeur. De mensen zijn 
soms nog sceptisch, maar na een 
duidelijke uitleg wat ze kunnen 
verwachten willen ze toch wel 
aan de slag. Wenkbrauwen kun-
nen weer terug groeien en voor 
zowel mannen als vrouwen met 
dunner wordend haar kunnen we 
in de meeste gevallen iets bete-
kenen.’’
Zie ook www.schoonheids-
centrum-annabelle of bel 023-
5384090. Op donderdag 15 janu-
ari organiseert Annabelle een in-
formatie- en demonstratieavond 
over stamceltherapie.

Santpoort-Noord - Even 
ontstressen in de drukke periode 
voor kerst, en toch meteen je inko-
pen doen? Dat kan! Bij de Groen-
basis in Santpoort-Noord gaat 
de kerst er een stuk gemoedelij-
ker aan toe. Stress kennen ze hier 
niet. Groenbasis is een agrarisch 
bedrijvencentrum met als doel 
om acht kleine (agrarische) be-
drijven compleet te faciliteren en 
hun krachten te bundelen. Wat u 
allemaal kunt verwachten? Uiter-
aard een kerstboom, een kleine 
maar fi jn, of juist heel gek. Eetba-
re planten om uw kerstdiner meer 
smaak te geven en argan olie om 
uw huid te beschermen tegen het 
winterse weer van Puur Tuinen en 
Internatura. Kleine sfeermakers 
en gekkigheidjes. Ook aan de vo-
geltjes in uw tuin is gedacht, ver-
ras ze met een heerlijke vogelvoe-
dertaart of een warm nestje. Veel 
producten zijn gemaakt door cli-
enten van dagbesteding de Smik-
keltuin van de Waerden. De hout-
hakker komt regelmatig langs om 
te kijken of er nog voldoende hout 
voor u ligt. Hier vindt u producten 
van lokale ambacht. Santa’s boetje 
staat op het Spekkenwegje 8 en 
is geopend op maandag, dinsdag, 
vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur. 

Santa’s boetje 
op Groenbasis

Grootse Wildavond met 
mooie prijzen bij MoJo’s
IJmuiden - Zondag 14 december 
is er een grootse Wildavond bij 
MoJo’s aan Kennemerlaan 93b. 
Om 17.00 uur barst het feest los. 
Het wordt een lange, volle avond, 
met optredens van Matt Jaxxon 
en Denny Braaf  die Nederlands-
talig en disco brengen.
De hele avond worden er in ron-
des prachtige prijzen verloot. 
Dankzij de gulle gevers is het veel 
meer geworden dan wild alleen. 
De hoofdprijzen bestaan uit on-
der meer een elektrische fi ets, 
een Weber grill en een Botox-be-
handeling. Ook volle boodschap-
penmanden, wild, een koptele-
foon van Beats by Dre en nog 
veel meer. Wie de lijst met prij-
zen en sponsors ziet zal begrij-

pen dat niemand deze avond met 
lege handen MoJo’s zal verlaten. 
Tel daar de gezellige sfeer en de 
muziek bij op en je weet dat al-
le bezoekers een grootse avond te 
wachten staat.
Tevens willen ze graag de spon-
soren bedanken: A. Donker Scoo-
terpalace, Smooth Operator (In-
grid Kuypers), Visrokerij Smeding, 
Kop van de Haven, MJ Schoe-
nen, Restaurant Kreta, Rest. Par-
rilla Grande, Abelia, Folkerts, Jai-
dy’s, Shell Station Post, Angela’s 
Knipppaleis, Ici Paris, Jacky Hart, 
Van  Keulen, Slijterij Zeewijck, Taxi 
TCIJ (Faisel), Triple Meat, VHC 
Jongens, Kapsalon Florya, Maaike 
Tromp, Henk Kelner, By Bo, Mo-
Jo’s en Sun Tan Lounge.
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Bezoek van de kerstman
Prachtige kerstbomen 

nu bij Frits Janssen
Akersloot - Voor Frits Jans-
sen begint de kersttijd al in ju-
li. Om de klanten in december te 
kunnen voorzien van een mooie 
kerstboom moet er in de zomer 
worden ingekocht. Dennis Jans-
sen vertrekt dan naar Denemar-
ken en het Sauerland waar hij 
percelen bezoekt waar de Nord-
mannen en Blauwsparren ge-
kweekt worden. 
Bij Frits Janssen hebben de klan-
ten een grote keuze, van de ge-
wone kerstspar, de blauwspar, 
de Servische spar tot de Nord-
mann; van klein tot groot, ge-
zaagd of in pot. Nieuw dit jaar 
is de Easyfi x kerstboomstan-
daard, binnen vijf seconde staat 

de boom in een fraaie standaard 
met waterreservoir. Voor een de-
monstratie is iedereen welkom. 
Op de kerstafdeling kan men 
nog allerlei originele kerstspul-
letjes uitzoeken. Op zaterdag 13 
en zondag 14 december brengt 
de kerstman een bezoek. Er is 
warme chocolademelk, erwten-
soep of koffi e  Kleine kinderen 
kunnen van 11.00 tot 15.00 uur 
met de kerstman op de foto. De-
ze foto is een week later gratis 
af te halen op het tuincentrum. 
De kerstman heeft voor ieder 
kind een klein presentje meege-
nomen. Het adres is Klein Dor-
regeest in Akersloot.  Zie ook 
www.tuincentrumfritsjanssen.nl. 

Santpoort-Noord - Emmer-
graan is de één na oudste 
graansoort en bestaat al 10.000 
jaar. Dit oergraan wordt door 
akkerbouwer Pieter Bijlsma uit 
Nieuw-Vennep geteeld in de 
Haarlemmermeerpolder. Wilt u 
weten hoe dit unieke graan ver-
bouwd, vermalen en gebakken 
wordt? Zaterdag 13 december 
van 10.00 tot 17.00 is er bij Ko-
renmolen de Zandhaas de ge-
legenheid om kennis te ma-
ken met dit unieke graan en 
alle producten die hiervan ge-
maakt worden. De boer zal al-
les uitleggen over het verbou-
wen van Emmergraan, Oer-
bakker de Witt uit Noordwijk 
en Mama de bakkerij uit Zwa-
nenburg laten hun emmer-
brood proeven en u kunt zelf in 
de molen gaan kijken hoe het 
graan vermalen wordt. Ook is 
er een proeverij van Jopen Bier, 
want deze brouwerij brouwt 
van het emmergraan het heer-
lijke HRLMMR & Meer.

Dag van het 
Emmergraan bij 

De Zandhaas

Knutselen in het PVM
Driehuis - In de kerstvakan-
tie en tevens de woensdagen 10 
en 17 december, staan er weer 
gezellige knutseltafels klaar bij 
het Pieter Vermeulen Museum 
in Driehuis. Aan de tafels kun-
nen kinderen vanaf 4 jaar een 
(kerst-)hertje maken. Er is keu-
ze uit 4 modellen: een hertenkop 
van karton voor aan de wand, 
een hertje op glad ijs, een her-
tentasje of een vilten handhertje.
Het knutselen vindt plaats tus-
sen 13.30 en 15.30 uur waarbij 
een vrijwilligster aanwezig zal 
zijn om de knutselaars te bege-
leiden. Alle knutselactiviteiten 
kosten 1,50 euro bovenop de en-
treeprijs van het museum. Aan-

melden is niet nodig want het 
geheel heeft een inloopkarakter. 
Het onderwerp sluit heel goed 
aan bij de huidige tentoonstel-
ling ‘Bosranden’ die tevens be-
zocht kan worden. In deze expo-
sitie, over de natuur en de dieren 
in het bos, is namelijk bijzonde-
re aandacht voor verschillende 
soorten herten en in bijzonder 
voor het ree. Het museum is in 
de kerstvakantie geopend op de 
woensdagen 24 en 31 dec. van 
13.00-16.00 uur. En dinsdag 23, 
zondag 28, dinsdag 30 decem-
ber, vrijdag 2 en zondag 4 janua-
ri van 13.00-17.00 uur. Voor meer 
informatie: www.pieter-vermeu-
len-museum.nl.

Velsen-Zuid - Op de weg naar 
het Kersfeest wordt er in de En-
gelmunduskerk in Velsen-Zuid 
weer een traditionele Christmas 
Carol-dienst gehouden. ‘A Festi-
val of Lessons and Carols’ is een 
samenspel van lezingen uit de 
bijbel, gebeden, kerstliederen en 
koorzang.
Het Engelmunduskoor zal onder 
leiding van Philien Schouten be-
halve bekende carols als ‘Once 
in Royal David’s City’ en ‘Away in 
the Manger’ ook een aantal min-
der bekende kerstliederen als 
‘The Infant King’ en de ‘Sans Day 
Carol’ zingen. Daarnaast is er sa-

menzang door alle aanwezigen. 
Beide orgels worden bespeeld 
door de organisten Jaap Haringa 
en Agnes van Bekkum.
De dienst vindt dit jaar plaats 
op zaterdagmiddag 13 decem-
ber en begint om 16.30 uur. De 
kerk gaat om 16.00 uur open. De 
toegang is gratis. Aan het einde 
van de dienst zal er een collecte 
worden gehouden ter bestrijding 
van de onkosten. 
Na afl oop is iedereen welkom in 
het Wijkcentrum naast de kerk 
om onder het genot van een 
glaasje wijn elkaar nader te ont-
moeten.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.heemskerksecourant.nl

www.tuincentrumfritsjanssen.nl

PRACHTIGE NORDMANNEN
en 

BLAUWSPARREN
 met en zonder kluit 

DE KERSTMAN BRENGT 
EEN BEZOEK BIJ ONS

op zaterdag en zondag 13 en 
14 december van 11.00 tot 15.00 uur

en hij heeft een leuk kadootje voor de kinderen.
Een fotograaf maakt GRATIS sfeervolle kerstfoto’s

GRATIS warme chocolademelk, erwtensoep, 
koffie en thee. 

                  Wij zijn Easyfix dealer
De kerstboomstandaard waar uw boom in 5 seconden 

recht en stevig staan.

ZONDAG 14 DECEMBER GEOPEND 
VAN  11.00 TOT 16.00 UUR

Tegenover Hotel Akersloot

Klein Dorregeest 3a, 1921 HA Akersloot, telefoon 0251-312114

Tuincentrum
Tuinaanleg

De kerstboomstandaard waar uw boom in 5 seconden 
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IJmuiden scoort niet
Velsen - IJmuiden deed zich-
zelf in de eerste twintig minu-
ten van de wedstrijd tegen DZS 
behoorlijk tekort door een paar 
dotten van kansen om zeep 
te helpen. Binnen een minuut 
scoorde Danny de Vendt de 1-0 
door de bal vakkundig onder de 
doelman door te schuiven, maar 
de scheidsrechter annuleerde 
de goal voor vermeend hands. 
Even later kreeg centrale ver-
dediger Kay Brouwer geel voor 
een charge op de 16 meter-
lijn. De vrije trap leverde echter 
niets op. Halverwege de eerste 
helft schoot Mitchel Post uit een 
corner knap op doel maar de 
keeper redde bekwaam. Even 
later stond Post alleen voor de 
keeper maar die capituleerde 
wederom niet. Rond de 33ste 
minuut kregen de bezoekers 
een corner die zeer knap werd 
binnen geschoten door de spits 
van DZS. Verdiend was het op 

dat moment niet, maar de voet-
balwet zegt nu eenmaal dat als 
je ze zelf niet maakt de tegen-
stander dat op een geven mo-
ment wel doet. Tot overmaat van 
ramp leidde een van de aanval-
lers balverlies op het midden-
veld wat de 0-2 uit een zeer 
snelle omschakeling inleidde. 
Na rust werden de lichtgebles-
seerde Niels Bunnink en Mi-
chel post vervangen door Mark 
van Urk en Jordy de Man, die 
een prima invalbeurt had. Hu-
go van Vuuren viel nog in voor 
de leeg gespeelde Martijn Vis-
ser. Desondanks liep DZS door 
razend snelle counters uit naar 
0-4. Dankzij prima keeperswerk 
van Maurice van Lieshout werd 
verder leed bespaard.. Sterker 
nog, door prima werk van Jordy 
de Man kon IJmuiden nog twee 
keer tegen scoren via Wesley 
Heeres en Jordy de Man. Eind-
stand: 2-4.

Velsen in dubbele cijfers
Driehuis - Het was even om-
schakelen: na de koploper nu 
een bezoek aan de hekkenslui-
ter. Even waren de meegereis-
de toeschouwers bang dat Vel-
sen zich aan zou passen maar 
dat bleek een vergissing. Na een 
kwartiertje nam Velsen het heft 
in handen. Henk Swier rukte op 
tot aan de achterlijn en zag zijn 
lage voorzet via Angelo Beck tot 
openingstreffer gepromoveerd. 
0-1. Bij schaarse uitbraken van 
Hellas Sport bleek Sander van 
der Lugt paraat en Velsen zag 
het eigen aanvallende spel voor-
alsnog resulteren in ballen naast 
en over. Het slechte weer en het 
drijfnatte veld vroegen ondertus-
sen veel van de spelers maar dat 
was in heel Nederland zo en dus 
geen excuus. Na een minuut of 
40 werkte Ron Nolles – zwaar 
gehinderd – een vrije trap van 
Remco van Dam achter de Hel-
lasgoalie. 0-2. Hellas snakte al 
naar de rust. Uitstel van execu-
tie, zou blijken. Tim Groenewoud 
tikt nog even een bal naast maar 

even later was het toch 0-3: 
Remco van Dam combineerde 
samen met Ron Nolles richting 
doel en rondde beheerst af. Het 
was verder één richtingsverkeer 
richting zestien meter van de 
thuisploeg. Henk Swier en An-
gelo Beck zorgden met een ko-
pie van het eerste doelpunt voor 
0-4 en een geweldige pegel van 
Sander Loogman vond alleen de 
doelman nog op zijn weg. Even 
later zorgde hij uit een corner 
van Tim Groenewoud voor 0-5. 
Het publiek begon tien, tien te 
roepen, reden voor de tegen-
stander fraai de eretreffer achter 
Sander te deponeren. 1-5. Daar-
na ging het snel richting dubbele 
cijfers: Sander Loogman en Henk 
Swier zorgden voor 1-6 en 1-7 en 
verdediger Medina Delgado tik-
te de 1-8 binnen. Invallers moch-
ten de klus afmaken: een voorzet 
van Henk Swier werd door Vin-
cent Cuvelier binnen gewerkt en 
Stephan Clarenburg maakte het 
tiental vol: 1-10. Volgende week 
LSVV thuis.

Stormvogels verliest
zespuntenwedstrijd

IJmuiden - In de uitwedstrijd te-
gen De Foresters heeft Stormvo-
gels een smadelijke nederlaag 
geleden: 4-1. Door deze neder-
laag is hekkensluiter Stormvogels 
verder in het moeras gezakt.
De eerste helft zag het er abso-
luut niet naar uit dat Stormvogels 
een grote nederlaag zou gaan lij-
den. Integendeel, het team van 
trainer Dick-Jan Ente had het be-
tere van het spel, maar miste aar-
dig wat kansen. Binnen twaalf 
minuten nam De Foresters onver-
wacht de leiding, toen een afval-
lende bal door verdediger Mats 
de Zeeuw doel trof: 1-0.
Zeven minuten later ging De Fo-
resters-doelman Laagland na 
een vrije trap van Erik Homan 
onder de bal door en stond Mi-
scha Plug klaar zijn ploeg met zijn 
hoofd op gelijke hoogte te bren-
gen: 1-1. Daarna volgden kansen 
over en weer en de beste was op 
slag voor de IJmuidense midden-
velder Bastiaan Scholten. Net op 
het moment dat hij de bal wilde 
aannemen, werd hij onreglemen-
tair opzij gezet waardoor hij fi naal 
miste.
De tweede helft ging Stormvogels 
te nonchalant spelen; vele passes 
kwamen niet aan waardoor De 
Foresters de lange bal kon hante-

ren om zodoende kansen te cre-
eren. En die kwamen er en nadat 
er een paar gemist waren, teken-
de Niels Haring voor de 2-1. 
Halverwege de tweede helft viel 
defi nitief het doek voor Stormvo-
gels toen Mike de Lange de bal 
in een leeg doel kon schieten: 
3-1. Duidelijk bleek bij dit doel-
punt, dat de achterhoede door te 
aanvallend voetbal uit positie ge-
speeld was.
Stormvogels bleef de aanval op-
zoeken en met nog twintig minu-
ten te gaan gaf Bastiaan Scholten 
na een rush een schuiver op doel 
die met de voet door de doelman 
gepareerd werd.
Het slotakkoord was voor inval-
ler Nick Kramen. Met een boog-
bal verschalkte hij doelman Adri-
chem voor de vierde keer: 4-1.
Alle concurrenten van Stormvo-
gels wisten te winnen. Zondag 
komt SO Soest naar Sportpark 
Zeewijk en drie punten voor de 
winterstop zullen dan heel wel-
kom zijn.
Stormvogels zaterdag won met 
4-1 van Haarlem/Kennemerland. 
Voor de rust scoorde Ronald van 
der Lugt; na de thee Swen Engels 
en Nick Strijland tweemaal. Za-
terdag is BSM in Bennebroek de 
tegenstander.

Driehuis - De ploeg van Johan 
Kraaikamp moest in Velsen met 
1-2 het hoofd buigen. Waar Vel-
sen de uitwedstrijd, tegen de 
verhouding in, pakte, de punten 
pakte was het nu de beurt aan 
Victoria Boys deze rekening te 
presenteren. Kraaikamp had zijn 
tactiek aangepast aan de ster-
ke tegenstander en stuurde zijn 
ploeg in een 4-4-2 het veld in. 
Het eerste kwartier ging nog ge-
lijk op, maar de automatismen 
ontbraken bij de Velsenaren. Vel-
sen gaf de regie op het midden-
veld volledig uit handen en keek 
in de rust tegen een 0-2 achter-
stand aan. Na de rust startte Vel-
sen in de vertrouwde 4-3-3 for-
matie en bleek het toch in staat 
de bezoekers volledig te over-
spelen. Joyce van Gelder te-
kende, met nog 30 minuten op 
de klok, voor de aansluitings-
treffer. Victoria kon alleen nog 
maar tegenhouden, maar deed 
dit wel met alle mogelijke mid-
delen. Rona Mosterd kreeg twee 
schandalige aanslagen te ver-
werken, maar de scheidsrech-
ter was de enige de het mild be-
oordeelde. Moegestreden moest 
Velsen achterin ruimte toestaan. 
Het leverde doelvrouw Lisette 
Hamidovic, wrang genoeg, wel 
een rode kaart op, nadat ze een 
doorgebroken speler neerhaal-
de. Ondanks het verlies kan Vel-
sen met trots terugkijken op een 
uitstekende eerste seizoenshelft. 
De ploeg is enorm gegroeid en 
er zit echt nog veel rek in deze 
groep, aldus Kraaikamp.

Nipt verlies 
Velsen-vrouwen

VSV 2 verliest ‘kraker’
Velserbroek - Afgelopen zondag 
stond de degradatiekraker VSV 
2-Hoogland 2 op het program-
ma. Hoogland stond bij aanvang 
met 1 puntje boven VSV. Ieder-
een was er dus op gebrand om 
deze wedstrijd winnend af te slui-
ten om zo weer een plekje te stij-
gen en, belangrijker nog, uit de 
negatieve spiraal van de afgelo-
pen weken te komen. Onder in-
terim trainer Noureddine Abdela-
ziz wordt een ander strijdplan ge-
trokken, waarbij VSV de tegen-
stander haar wil oplegt, in plaats 
van andersom. Vorige week re-
sulteerde dat in een 7-0 pak 
slaag, maar zeker de eerste helft 
werd er niet slecht gespeeld. La-
ten we het erop houden dat sin-
terklaas vroeg was, dat week-
end. Reden dus om met het nodi-
ge vertrouwen de wedstrijd tegen 
Hoogland in te gaan. 
Dat iedereen er vertrouwen in 
had bleek al bij het tijdstip van 
verzamelen. Iedereen op tijd en 
(bijna) iedereen zag er scherp 
uit. Hier en daar toch de nodige 
slaapoogjes. (het blijft vroeg op 
de zondagmorgen, 09.45u) Ook 
de tijdelijke terugkeer van Chiel 
Spaans wekte, in ieder geval bij 
mij, het nodige vertrouwen. Al 
met al, wij waren er klaar voor! 
Hoogland echter niet, zij stonden 
met pech op de A9 in de bus… 
Dus wij konden nog even lek-

ker een bakkie koffi e nuttigen 
en muziek luisteren. Een heerlijk 
ontspannen voorbereiding voor 
ons, voor Hoogland des te hecti-
scher. Na de nodige communica-
tie met de scheidsrechter en de 
trainer van Hoogland, kon uitein-
delijk de wedstrijd een half uur 
later beginnen.
Tijdens de wedstrijd bleek dat sin-
terklaas nog niet bij VSV vertrok-
ken was. Na een slechte breedte-
bal van Justin Kunst, maakte on-
dergetekende een domme over-
treding op de rand van het zes-
tienmeter gebied. U raadt het al, 
0-1. Even later scoorde Hoogland 
uit een counter de 0-2, die uiterst 
zwak verdedigd werd door VSV. 
Aan de overkant werden de nodi-
ge kansen gemist, wat resulteer-
de in een 0-2 ruststand. Weer on-
nodig. Na de rust werd er hier en 
daar gewisseld, waarbij ook de 
A-junioren hun kansen kregen. 
Desalniettemin werd het 0-4.
We hebben onszelf de das weer 
omgedaan, met persoonlijke fou-
ten. Aan de instelling ligt het niet, 
maar het is nu zaak om als een 
geheel die inzet te tonen. Abso-
lute lichtpuntjes in deze wedstrijd 
waren de A-junioren die mee-
speelden, en een aantal heerlijke 
aanvallen opzetten, waarbij spits 
Julian zijn goede spel had moe-
ten belonen met minimaal twee 
doelpunten.
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Telstar helpt voedselbank
De wedstrijd Telstar–FC Den 
Bosch op vrijdag 12 decem-
ber staat volledig in het te-
ken van de voedselbank. Het 
gaat om een unieke samen-
werking tussen RTV Noord 
Holland en Telstar. Doel van 
deze actie is om, vlak voor de 
feestdagen, veel voedsel op 
te halen en extra aandacht 
te vestigen op het belang van 
de voedselbank.
 
Deze week is het voor ieder-
een mogelijk om een kaart voor 

de wedstrijd aan te schaffen. U 
heeft echter de mogelijkheid dit 
te betalen door middel van het 
inleveren van voedsel voor de 
voedselbank. Op deze manier 
draagt u bij aan het verzamelen 
van voedsel voor gezinnen die 
het moeilijk hebben. Er zijn een 
aantal voorwaarden verbonden 
aan het inleveren van voedsel:

- Het dient lang houdbaar te zijn
- Minimale waarde is 10 euro
- Verpakking dient nog niet 
 geopend te zijn

Laat in deze donkere dagen 
uw hart spreken en kom in ac-
tie voor hen die het hard nodig 
hebben. U kunt uw voedsel de 
gehele week inleveren bij het 
secretariaat in het Telstar sta-
dion of op de wedstrijdavond 
bij de kassahokjes op het voor-
plein. U ontvangt dan direct een 
gratis kaart voor de wedstrijd 
tussen Telstar en FC Den Bosch. 
RTV Noord Holland zal op vrij-
dag 12 december aanwezig zijn 
om opnames te maken. Businessclub bij derby

De Businessclub Telstar heeft 
zondag een bezoek gebracht 
aan de Noord-Hollandse vis-
sersderby FC Volendam-Tel-
star. Na een hartelijk ontvangst 
in het Kras Stadion volgde een 
rondleiding door het dorp met 
22.000 inwoners. Cees Tol ver-
telde in de oude visasfslag over 
de historie van Volendam, waar 
jaarlijks 2 miljoen toeristen op 
afkomen. Terug in het stadion 
kon worden genoten van een 

uitstekend warm en koud buf-
fet. De wedstrijd was voor de 
sponsors uit Velsen geen hoog-
tepunt, want er werd met 1-0 
verloren, en dat terwijl FC Vo-
lendam bijna 50 minuten met 
tien man speelde. De enige tref-
fer van de wedstrijd werd, wel 
of niet in buitenspelpositie, ge-
scoord door Henk Veerman. Om 
17.30 uur werd na een gezelli-
ge borrel de terugreis aanvaard. 
(foto’s: Friso Huizinga)

Feestavond voor fans
Na afl oop van de laatste thuis-
wedstrijd voor de winterstop, 
vrijdag a.s. tegen FC Den Bosch, 
vindt de traditionele feestavond 
voor Telstar-fans plaats. De band 
Xcusa verzorgt deze avond een 
spetterend optreden in het Pavil-
joen. Zij spelen covers en heb-
ben ook een eigen repertoire. 
Uiteraard zijn er ook geweldige 
prijzen te winnen met de loterij. 
Toegang is voor iedereen gra-
tis (na de wedstrijd). Kom ook 
langs en vier samen met de spe-
lersgroep de drie punten die ge-
pakt gaan worden tegen FC Den 
Bosch!

Telstar is vorige week getui-
ge geweest van een historisch 
moment in de geschiedenis 
van het Nederlandse voetbal. 
De verplichte promotie en de-
gradatie tussen het amateur 
en betaald voetbal is een feit. 
Telstar heeft voor de nieuwe 
voetbalpiramide gestemd.

Zoals bekend is de club altijd een 
groot voorstander van promo-
tie en degradatie geweest. Wel 
is onze club tegen de oneven-
redige verdeling van opbrengs-
ten en kosten binnen het Neder-
lands voetbal. Op dit vlak heb-
ben we tot dusver een papieren 
overwinning geboekt. Er komt 
een werkgroep Masterplan eer-
ste divsie. Pieter de Waard zal 
als één van de vertegenwoordi-
gers voor de eerste divisie clubs 
deelnemen. Samen met de ande-
re deelnemende clubs en met de 
KNVB, ECV en FOX zullen we in 
de werkgroep, maar zeker ook in 
het informele circuit keihard wer-

ken om een fantastisch 5-jaren-
plan voor onze divisie te maken 
en te implementeren. Een plan 
dat zorgt voor: 

•  Hogere inkomsten 
 voor de eerste divisie
• Collectieve activiteiten
 die kostenbesparend werken
• Klankborden met supporters
• Een positief fris imago

Daarnaast blijft Telstar op een fel-
le maar zeker ook een construc-
tieve manier scherp ten aan-
zien van de deelname van belof-
ten teams. Daarnaast wensen we 
structureel meer, drie plus één, 
promotieplaatsen naar de Eredi-
visie. Grotere doorstroming van 
eerste divisie en eredivisie en vi-
ce versa zal 1 juni 2015 op de 
agenda van de algemene verga-
dering betaald voetbal  staan. En 
we blijven in gesprek over een fi -
nanciële verdeling van kosten en 
baten die leidt tot een fi nancieel 
gezonde voetbalpiramide.

Drukke tijden voor 
Telstar Thuis in de Wijk
Het zijn drukke en spannen-
de tijden voor de maatschap-
pelijke tak van Telstar. Afge-
lopen week kwam een fi lm-
ploeg op bezoek in het stadi-
on. Het leercentrum van Play-
ing for Success ontvangt in-
middels twee groepen leer-
lingen per week. En op vrijdag 
12 december draagt Stichting 
Jeugdprojecten Velsen het 
mentorprogramma School’s 
cool offi cieel over aan stich-
ting Telstar Thuis in de Wijk.

De fi lmploeg kwam naar Velsen-
Zuid vanwege de nominatie voor 
de Meer dan Voetbal Award. Tel-
star gaat met Excelsior en Fey-
enoord de strijd aan om de titel 
‘meest maatschappelijke prof-
club van  Nederland’.  In een 
korte, krachtige video willen de 
Witte Leeuwen en Leeuwinnen 
duidelijk maken waarom zij de 
Award moeten winnen.
Een aantal leerlingen van Play-
ing for Success is hiervoor ook 
gefi lmd en geïnterviewd. Het na-
schoolse programma Playing for 

Success IJmond is begin novem-
ber gestart met de eerste groep 
kinderen uit groep 7 en 8 van 
het primair onderwijs. Tien we-
ken lang komen deze kinderen 
een keer in de week na school-
tijd naar het leercentrum in de 
WOW-omgeving van het Tels-
tarstadion. Het programma leidt 
tot meer motivatie en zelfver-
trouwen en daardoor tot bete-
re prestaties. Inmiddels is er ook 
een tweede groep gestart en in 
het voorjaar van 2015 start de 
eerste groep uit het voortgezet 
onderwijs.
De leerlingen van Playing for 
Success hebben voor de wed-
strijd van komende vrijdag van 
Telstar tegen FC Den Bosch 
spandoeken gemaakt. Zij krijgen 
op de tribune gezelschap van 
leerlingen en begeleiders van 
het mentorprogramma School’s 
cool IJmond. Dit preventiepro-
gramma koppelt vrijwilligers aan 
scholieren die extra steun no-
dig hebben bij de overgang van 
groep 8 naar het voortgezet on-
derwijs.

Vrijdag wordt School’s cool door 
stichting Jeugdprojecten Vel-
sen offi cieel overgedragen aan 
Telstar Thuis in de Wijk. Vooraf-
gaande aan de wedstrijd zal hier 
aandacht voor zijn. Jeugdpro-
jecten Velsen, initiatiefnemer en 
aanjager van onder andere de 
PET-dagen, Techniek-leskisten 
en de Techniek Experience, heft 
zichzelf op. Een aantal bestuurs-
leden maakt  inmiddels deel uit 
van het bestuur van Telstar Thuis 
in de Wijk. (foto: Ron Pichel)

Voetbalpiramide
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Velsen-Noord - Zaterdag 20 
december houdt FC Velsen-
oord haar traditionele klaverjas-
toernooi. De organisatie zoekt 
nog koppels, die deel willen ne-
men aan dit toernooi. Er kun-
nen maximaal 40 tot 44 koppels 
aan het toernooi deelnemen. In-
schrijfgeld is 10 euro per koppel. 
Voor iedere deelnemer wordt 
een prijs beschikbaar gesteld. 
Inschrijven kan per e-mail naar: 
secretaris@fcvelsenoord.nl. Bel-
len kan ook, via 06-10312689. 
Na het klaverjassen wordt een 
loterij gehouden met mooie prij-
zen. Heeft uinteresse? Meldt u 
aan. Aanvang: 10.00 uur. Gelieve 
een half uur van te voren aanwe-
zig zijn. Adres: Sportpark Roos-
wijk te Velsen-Noord.

Kerstklaverjassen
FC Velsenoord

Scouting voor 
18plus

IJmuiden - Denk je dat scou-
ting iets is voor kleine kinderen? 
Dan heb je het mis. Ook voor 
jongvolwassenen biedt scouting 
veel activiteiten en vooral lol. 
Scoutinggroep de IJmondtrek-
kers start nu een roverscouts 
groep. Ben je tussen de 19 en 
23 jaar en heb je op scouting 
gezeten of denk je, ik wil het 
wel een keer proberen? Je be-
denkt je eigen programma, dus 
er is van alles mogelijk. Altijd 
al een keertje willen klimmen 
in het donker, een leuke trek-
tocht lopen of gewoon kamp-
vuurtje stoken en er op koken? 
Het kan allemaal! De opkomsten 
van de roverscouts zijn een keer 
in de maand op vrijdagavond 
en de kosten bedragen slechts 
50 euro voor een jaar. Interes-
se gewekt? Kom dan vrijblijvend 
langs bij de introductieavond 
op vrijdag 12 december tussen 
20.00 en 22.00 uur op het club-
huis van de IJmondtrekkers aan 
de Heerenduinweg (achter de 
tennisbaan).

Kersmarkt 
in de Rank

IJmuiden - De jaarlijkse kerst-
markt in gebouw de Rank vindt 
dit jaar plaats op zaterdag 13 de-
cember. Er wordt kersthebbe-
dingetjes verkocht en natuurlijk 
wordt er gezorgd voor de inwen-
dige mens, waaronder de alom 
geroemde erwtensoep. De op-
brengst van de markt gaat naar 
Stichting Chivombo. Deze stich-
ting heeft als doel de verbete-
ring van het onderwijs en de ge-
zondheidszorg in het Zambiaan-
se dorp Chivombo. Door die ver-
betering krijgen vooral kinderen 
betere kansen om zich te ont-
wikkelen. Dat draagt bij aan hun 
eigen geluk en aan dat van hun 
naasten. De kerstmarkt in de 
Rank duurt van 11.00 tot 15.00 
uur. 

Winnaars tekenwedstrijd 
spoorveiligheid

Velsen-Noord - Zes kinde-
ren uit groep vijf van basisschool 
De Triangel in Velsen-Noord wer-
den vanmiddag in het zonne-
tje gezet, omdat ze de tekenwed-
strijd over spoorveiligheid van Ta-
ta Steel hebben gewonnen. De 
winnaars ontvingen een cadeau-
bon voor de aansprekende manier 
waarop ze het thema ‘Het spoor is 
geen speelplaats’ beeldend vorm 
hebben gegeven. De prijzen wer-
den uitgereikt door Wilko Keule-
mans, manager Rail bij Tata Steel 
in IJmuiden. 
Tata Steel stelt veiligheid voorop. 
Dat is dan ook de reden waarom 
het staalbedrijf jaarlijks een veilig-
heidscampagne rond het Gilden-

spoor organiseert. Over die spoor-
lijn door Velsen-Noord rijden trei-
nen van en naar Tata Steel. De 
snelheid van die treinen is relatief 
laag, maar door de vaak zware be-
lading hebben ze een veel lange-
re remweg dan de meeste mensen 
denken. Samen met basisschool 
De Triangel (die vlak aan het spoor 
ligt), de Gemeente Velsen en de re-
giopolitie informeert Tata Steel kin-
deren over de gevaren van spelen 
rond het spoor. De campagne be-
staat uit een remdemonstratie met 
een trein beladen met rollen staal, 
een bezoek in de klas van een ma-
chinist en een agent en wordt af-
gesloten met een tekenwedstrijd. 
(foto: Vincent Bloothoofd)

Actie voor Voedselbank
IJmuiden - Op De Vliegende Hol-
lander is december niet alleen ge-
zellig voor de kinderen.  De school 
in IJmuiden denkt ook aan de min-
derbedeelden in de samenleving. 
Daarom voeren ze actie voor de 
Voedselbank. De kinderen leve-
ren op school lege flessen in en 

het statiegeld gaat naar het goe-
de doel. Elke klas maakt een 
mooi kerstpakket én de leerlin-
gen verkopen hun knutselwerk.  
Met de opbrengst daarvan hoopt 
de school ook de klanten van de 
Voedselbank een fijne Kerst te be-
zorgen.

Bewoners planten 
bomen in Vogelbuurt

IJmuiden - Gemeente Velsen 
heeft een burgerinitiatief om bo-
men en struiken te planten in de 
Vogelbuurt gehonoreerd. Woens-
dagmiddag 17 december kunnen 
bewoners helpen met het aan-
planten. Wijkwethouder Robert te 
Beest zal om 13.00 uur het start-
sein van de Boomplantdag geven.  
Stadsschouwburg Velsen zet om 
14.30 uur de deuren open voor de 
buurtbewoners  om koffie, thee of 
warme chocolademelk te komen 
drinken. Voor de kinderen is er 
een springkussen.  
In 2012 werden in het plant-
soen aan de Leeuweriklaan en de 
Groeneweg onder groot protest 
van omwonenden de bomen en 
struiken grotendeels verwijderd. 
Daarop heeft een aantal omwo-
nenden een burgerinitiatief in-
gediend om het plantsoen weer 
op te knappen. Er is nu een bud-
get toegewezen waarmee bomen, 
struiken en gras kunnen worden 
aangeschaft. Ook stelt de ge-

meente personeel van de groen-
voorziening beschikbaar om het 
plantsoen in te richten.
Op woensdag 17 december van-
af 13.00 uur worden met bewo-
ners fruitbomen, bessenstruiken   
en sierheesters geplant. Tussen 
de bomen en struiken komt gras. 
Ook wordt in een strook gras met 
een bloemmengsel gezaaid. In het 
midden komt een grasveldje voor 
de jeugd om op te voetballen. De 
open plekken in de heg worden 
ook beplant.
Er wordt gehoopt op een gro-
te opkomst van buurtbewoners.   
Het is de bedoeling om met elkaar 
het plantsoen ook in de toekomst 
mooi te houden. In 2016 zal ie-
mand demonstreren hoe de fruit-
bomen onderhouden en gesnoeid 
moeten worden. Door goed te 
snoeien zullen de bomen veel 
fruit gaan dragen. Wie weet heeft 
u dan jam uit eigen tuin. Het bur-
gerinitiatief wordt ondersteund 
door Wijkplatform IJmuiden-Zuid.

Twee koren met samen-
zang in de Petrakerk
IJmuiden - Op zaterdagavond 20 
december treden het Goede Her-
derkoor en het Chr. Mannenkoor 
IJmuiden gezamenlijk op in een 
programma met kerstliederen en 
samenzang in de Petrakerk. Beide 
koren vertolken bekende kerst-
melodieën uit binnen- en buiten-
land, terwijl bij een aantal liede-
ren ook de aanwezigen hun stem 
mogen laten klinken. Bij twee mu-
ziekstukken wordt één groot koor 
gevormd. Ruim 80 mannen en 
vrouwen brengen dan de kerst-
cantate Hosianna en het beken-

de Panis Angelicus ten gehore. 
Medewerking verlenen Cora Glas, 
sopraan, Peter de Bruijn, bariton, 
Junko Sakakibara, orgel en piano, 
Henk Crezee, orgel en Ben Hel-
mers, piano. De muzikale leiding 
is in handen van de vaste dirigen-
ten van beide koren, Jan Schot-
vanger en Klaas Koelewijn.
Deze koor- en samenzangavond 
begint om 20.00 uur. 
De toegang is gratis; wel wordt na 
afloop een financiële bijdrage ge-
vraagd ter bestrijding van de on-
kosten. 

DKV-jeugdwedstrijden
IJmuiden - DKV F1 speelde af-
gelopen zaterdag tegen DSO F1. 
DKV speelde goed samen en wist 
op een 3-0 voorsprong te komen. 
Op het laatst werd het nog span-
nend toen DSO twee keer scoor-
de, maar de winst ging uiteindelijk 
naar DKV. Doelpunten door: Jaidy, 
Maud en Jurrien. De E1 speelde 
tegen Crescendo E2. Het was een 
spannende wedstrijd, de teams 
waren aan elkaar gewaagd. 
DKV had veel kansen maar he-
laas lukte het niet om te scoren. 
De wedstrijd werd verloren met 
0-1. DKV C2 speelde thuis te-
gen Stormvogels C1 uit Uitgeest. 
De wedstrijd leek vanaf het be-
gin af aan niet moeilijk! Veel kan-
sen! 10-3 overwinning met doel-
punten van Rose - Anne, Thijs, 
Job en Rik. DKV C1 gaat met de 
week als team beter spelen en dat 

is een groot compliment voor de 
spelers. Renske Verwoerd wist za-
terdag een mooi afstandsschot te 
scoren. DKV C1 won zaterdag met 
10-6 van Top C3. Tamara Pals viel 
verdienstelijk in. DKV B1 was erop 
gebrand om een wedstrijd te win-
nen en begon fanatiek aan de eer-
ste helft. Door onder andere drie 
punten van Reza stond het bij rust 
al 7-2. 
Na rust ging het er wat rustiger 
aan toe, waardoor er een De A1 
moest uit tegen Triaz. 
De eerste helft werd er slecht ver-
dedigd en statisch aangevallen, 
waardoor we rust in gingen met 
9-3. Tweede helft goed hersteld, 
maar het gat was te groot. 13-10 
de eindstand...mooie eindstand op 
het bord kwam: 9-2. De Kangoe-
roes hadden een geslaagde Pie-
tentraining.

Gestolen auto uitgebrand
IJmuiden – De brandweer is af-
gelopen dinsdagavond in actie 
gekomen voor een autobrand in 
IJmuiden. Rond 21.00 uur kwam 
de melding binnen dat een ge-
parkeerde auto aan de Merwe-
destraat in de brand stond. Bij 
aankomst van de brandweer 
sloegen de vlammen hoog uit 
het voertuig. Het vuur is met 
twee stralen water geblust. On-
danks het adequate optreden 
van de brandweer kon niet voor-

komen worden dat een voertuig 
dat naast de brandende wagen 
stond ook schade opliep. 
De wagen stond als gestolen ge-
registreerd en de politie gaat uit 
van brandstichting. De wagen is 
door een politieagent met lint af-
gezet en de Forensische Opspo-
ring gaat op een later tijdstip on-
derzoek doen. Een speurhond 
heeft de omgeving afgezocht om 
eventueel bewijsmateriaal te vin-
den.



Voedsel op de Plank
 helpt wanhopige mensen

IJmuiden - Ook in Velsen zijn 
mensen die regelmatig hon-
ger lijden. Marianne Stok, ini-
tiatiefnemer van de site Voed-
sel op de Plank IJmuiden, kent 
ze goed. ,,Geef mij maar een 
touwtje voor kerst, zeggen 
zij. Een vader met vier kinde-
ren die moet rondkomen van 
25 euro per week. Een moe-
der met een lege voorraad-
kast. Die helpen wij direct met 
een noodpakket van Voedsel 
op de Plank.’’

,,Niet iedereen komt in aanmer-
king voor de Voedselbank’’, legt 
de hoofdconductrice van NS uit. 
,,Soms verdienen mensen 1,30 
euro per week teveel, maar heb-
ben ze toch honger. Wij vragen 
niet hoe dat komt. Wij helpen di-
rect met een voedselpakket, dat 
wordt gesponsord door vele le-
den. Het is de meest fundamen-
tele hulp die je kunt geven en het 
komt altijd goed terecht. Ik maak 
mee dat mensen meteen aanval-
len op het droge brood. Zo’n hon-
ger hebben ze.’’
Marianne zette de site Voedsel op 
de Plank op na een wanhoops-
kreet op de site Weggeefhoek 
IJmuiden. ,,Daarop liet een moe-
der haar lege voorraadkast zien. 
Ik heb meteen mijn eigen kast 
leeggehaald en een volle tas met 
eten gebracht. Ik heb toen een 
oproep gedaan voor meer hulp en 
de site Voedsel op de Plank op-
gezet. Inmiddels bestaan wij een 
jaar en hebben wij 160 leden en 
sponsors in een besloten groep. 
De privacy is dus gewaarborgd. 
Elke week verloten wij minstens 
tien pakketten. Daarnaast heb ik 
hier noodpakketten staan. Om-
dat het alleen om eten gaat is de 
hulp heel direct. Sponsors kun-
nen ook zelf een pakket op de 
site zetten. Ik screen de ontvan-

gers met enkele vragen, zodat wij 
weten dat het pakket bij de juiste 
mensen terecht komt. Alles wordt 
heel eerlijk via de site verloot. En 
als de voorraad bijna op is doe ik 
een oproep en krijg ik weer aller-
lei spullen binnen.’’
Goede vriendin Margreet van 
Zwieteren is niet alleen sponsor, 
maar helpt leden ook met hun 
achterstallige administratie en 
het oplossen van fi nanciële pro-
blemen; vaak is ze uren voor hen 
aan het bellen. Margreet: ,,Na-
tuurlijk hoor je dan al die verha-
len. Dat is wel eens slikken. Maar 
omdat we helpen weet je dat die 
mensen het gaan redden, alleen 
daarom kunnen we nog slapen.’’
Voor de Kerstdagen vraagt Voed-
sel op de Plank meer sponsoring 
zodat er wat extra lekkers op ta-
fel komt bij mensen die afhan-
kelijk zijn van deze site. Boven-
dien worden via de site kerstac-
ties verloot, zoals kappersbehan-
delingen en een fotoshoot, die 
compleet worden gesponsord. 
En in de week voor Kerst krijgen 
twaalf mensen of gezinnen vijftig 
euro van een sponsor om bij Lidl 
hun eigen kerstboodschappen te 
doen.
,,Een lid van ons die in bittere ar-
moede heeft geleefd vond een 
baan en van zijn eerste salaris 
kocht hij een pakket voor Voed-
sel op de Plank’’, vertelt Marian-
ne. ,,Dat vond ik erg ontroerend. 
Mensen die zelf armoe hebben 
geleden geven vaak het meest.’’
Ook bijdragen aan dit goede doel, 
doneer dan een of meer houdba-
re producten, van tandpasta tot 
voedsel, aan Voedsel op de Plank 
IJmuiden. Contact verloopt via de 
site. Stuur een privéberichtje om 
lid te worden. Er wordt nu ook 
gestart met de inzameling van 
gebruikte kleding om weg te ge-
ven.

Restaurant Da Maurizio 
geheel in kerstsfeer

IJmuiden - Italiaans Specialitei-
tenrestaurant Da Maurizio aan de 
Velserduinweg 161 is al vele jaren 
een bekende naam in onze regio. 
,,In mei 2015 is het precies 17 jaar 
geleden dat we dit Italiaanse res-
taurant hebben geopend en door 
de jaren heen hebben we een uit-
stekende naam opgebouwd bij 
onze gasten die kwaliteit tegen 
een goede prijs weten te waarde-
ren’’, vertelt pater familias Mau-
rizio Olivieri. ,,Het vak heb ik als 
kleine jongen geleerd in de keu-
ken van het hotel van mijn moeder 
in Florence.’’ Hun dochter Laura 
treedt in de voetsporen van haar 
vader en dit doet ze met veel en-
thousiasme.  Het team
 van Da Maurizio heeft deze ge-
legenheid aangegrepen om een 
nieuwe menukaart te introduce-
ren.
Samen met zijn vrouw Monica, 
dochter Laura en Hartog is Mau-
rizio, de drijvende kracht in dit Ita-
liaanse Specialiteitenrestaurant. 
Gepassioneerd en gedreven ver-
telt hij dat iedere avond weer een 

nieuwe uitdaging vormt voor hem 
en zijn team. ,,En daar gaan we 
meer dan 100 procent voor’’, be-
nadrukt Maurizio. Ook dit jaar is 
het restaurant omgetoverd in een 
intieme en gezellige kerstsfeer. 
,,In tegenstelling tot voorgaande 
jaren zijn we niet alleen op Eer-
ste en Tweede Kerstdag geopend, 
maar ook op Kerstavond. Voor on-
ze gasten hebben we een prach-
tig zesgangen kerstmenu samen-
gesteld voor 49,50 euro dat men 
op onze website, www.damaurizio.
nl, alvast kan bekijken, maar als er 
specifi eke aanpassingen gewenst 
zijn is dit natuurlijk mogelijk in 
overleg met Maurizio. Voor de ro-
kers onder ons is er een sfeervolle 
rokersruimte ter beschikking. Met 
onze kerstcatering bieden we de 
mogelijkheid om, geheel naar de 
wensen van de klant, het kerstdi-
ner thuis te laten bezorgen of af te 
halen’’. Voor reserveringen en de 
kerstcatering is het raadzaam tij-
dig contact op te nemen via 0255-
532788. De Maurizio is ook te vin-
den op Facebook.

Symposium over 
bedrijvigheid in Velsen
Haarlem - Op maandag 15 de-
cember is er in de Janskerk in 
Haarlem een symposium over de 
sociaal-economische geschiede-
nis van Velsen vanaf het einde van 
de negentiende eeuw. 
De aanleg en voltooiing van het 
Noordzeekanaal betekende een 
grote verandering in de geschie-
denis van het voorheen landelij-
ke gebied. Velsen werd de kern 
van de IJmond-regio en cruci-
aal voor de Nederlandse ijzer- en 
staalindustrie. IJmuiden ontwik-
kelde zich tot de derde zeehaven 
van Nederland en werd belang-
rijk voor de visserij. Tijdens het 
symposium gaan zeven sprekers, 
waaronder Conny Braam, Joost 
Jonker en Joost Dankers dieper in 
op deze materie. Robert te Beest, 
wethouder van de gemeente Vel-
sen, verzorgt de introductie.
Het symposium wordt georgani-
seerd door de Stichting Vrienden 
van het Noord-Hollands Archief 
en het Noord-Hollands Archief, in 

samenwerking met de Stichting 
Bedrijfsgeschiedenis. Het sympo-
sium duurt van 11.00 uur tot 16.00 
uur en de kosten voor het bij-
wonen bedragen 20 euro (inclu-
sief lunch). Aanmelden kan door 
een e-mail met vermelding van de 
naam en het aantal personen te 
sturen naar symposium@noord-
hollandsarchief.nl. Zie ook www.
noord-hollandsarchief.nl.

Velsen - Heeft u een laag inko-
men? Heeft u bijvoorbeeld wei-
nig loon, weinig inkomsten of 
een uitkering? Dan heeft u in 
2014 mogelijk recht op extra 
geld van de gemeente Velsen. 
We noemen dit koopkrachttege-
moetkoming. Mensen met een 
uitkering, maar ook werkenden 
en zelfstandigen met een laag 
inkomen kunnen de koopkracht-
tegemoetkoming aanvragen. Om 
te bepalen of iemand recht heeft 
op het extra geld wordt gekeken 
naar het inkomen in de maand 
september 2014. Het hangt van 
iemands persoonlijke situatie af 
waar de inkomensgrens precies 
ligt. Zie ook www.laaginkomen.
nl. Via het formulier koopkracht-
tegemoetkoming 2014. Het for-
mulier is te verkrijgen via de ge-
meente Velsen of via de Formu-
lierenbrigade Velsen. De Formu-
lierenbrigade Velsen is een pro-
ject van de gemeente Velsen en 
Socius Maatschappelijk Dienst-
verleners. De Formulierenbriga-
de Velsen kan kijken of iemand 
in aanmerking komt en biedt on-
dersteuning bij het aanvragen. 
Verder kijken zij naar waar u mo-
gelijk nog meer recht op heeft. 
Indien u hiervan gebruik wenst 
te maken, kunt u een afspraak 
maken via  088-8876900 of mail 
naar formulierenbrigadevelsen@
socius-md.nl. De Formulieren-
brigade Velsen is gevestigd bij 
Socius Maatschappelijk Dienst-
verleners in gebouw Waterstae-
te Dokweg 27a in IJmuiden, loop 
gerust binnen voor het maken 
van een afspraak.

Formulieren-
brigade

IJmuiden - Op dinsdag 24 de-
cember om 20.30 uur viert de Pe-
trakerk kerstnacht met het the-
ma ‘Sterker dan angst’. Veel men-
sen worden vandaag de dag om 
verschillende redenen gecon-
fronteerd met angst: oorlogen, 
ziekte, fi nanciële onzekerheid. 
Op 24 december komt de ge-
meente van de Petrakerk bijeen 
om stil te staan bij een kracht die 
sterker is dan angst. Ook u bent 
daarbij van harte welkom. Of u 
nu gelovig bent of niet, wij hopen 
graag samen met u na te den-
ken over de betekenis van kerst, 
en het belang van de kerstbood-
schap, juist in deze zorgwekken-
de tijden. Tijdens deze avond zal 
de predikant spreken over de-
ze boodschap en waarom dit 
voor uw leven van belang kan 
zijn. Daarnaast zal er onder meer 
worden gezongen door Rebecca 
Wakuteka onder begeleiding van 
de band Spontaan. Na afl oop is 
er – onder het genot van een 
glas glühwein of chocolademelk 
– gelegenheid om met leden van 
de kerk te praten en daarbij die-
per in te gaan op het onderwerp 
van de avond. De Petrakerk be-
vindt zich op de Spaarnestraat 8.

Kerstnacht in 
de Petrakerk

Regio - zondagmiddag 14 de-
cember geeft vrouwenkoor Mal-
le Babbe een Kerstconcert in de 
Nieuwe Kerk, Nieuwekerksplein, 
Haarlem. 
Het concert begint om 15.00 uur  
met glühwein, warme thee, ge-
zelligheid en natuurlijk de aller-

mooiste kerstliedjes die Leny van 
Schaik op haar unieke wijze zal 
begeleiden. De opbrengst van 
de drankjes gaat naar Serious 
Request. De toegang is gratis, 
een bijdrage voor de onkosten is 
welkom. Zie ookwww.vrouwen-
koormallebabbe.nl

Kerstconcert Malle Babbe

Restaurant Da Maurizio 
geheel in kerstsfeer

IJmuiden - Italiaans Specialitei-
tenrestaurant Da Maurizio aan de 
Velserduinweg 161 is al vele jaren 
een bekende naam in onze regio. 
,,In mei 2015 is het precies 17 jaar 
geleden dat we dit Italiaanse res-
taurant hebben geopend en door 
de jaren heen hebben we een uit-
stekende naam opgebouwd bij 
onze gasten die kwaliteit tegen 
een goede prijs weten te waarde-
ren’’, vertelt pater familias Mau-
rizio Olivieri. ,,Het vak heb ik als 
kleine jongen geleerd in de keu-
ken van het hotel van mijn moeder 
in Florence.’’ Hun dochter Laura 
treedt in de voetsporen van haar 
vader en dit doet ze met veel en-
thousiasme.  Het team
 van Da Maurizio heeft deze ge-
legenheid aangegrepen om een 
nieuwe menukaart te introduce-
ren.
Samen met zijn vrouw Monica, 
dochter Laura en Hartog is Mau-
rizio, de drijvende kracht in dit Ita-
liaanse Specialiteitenrestaurant. 
Gepassioneerd en gedreven ver-
telt hij dat iedere avond weer een 

nieuwe uitdaging vormt voor hem 
en zijn team. ,,En daar gaan we 
meer dan 100 procent voor’’, be-
nadrukt Maurizio. Ook dit jaar is 
het restaurant omgetoverd in een 
intieme en gezellige kerstsfeer. 
,,In tegenstelling tot voorgaande 
jaren zijn we niet alleen op Eer-
ste en Tweede Kerstdag geopend, 
maar ook op Kerstavond. Voor on-
ze gasten hebben we een prach-
tig zesgangen kerstmenu samen-
gesteld voor 49,50 euro dat men 
op onze website, www.damaurizio.
nl, alvast kan bekijken, maar als er 
specifi eke aanpassingen gewenst 
zijn is dit natuurlijk mogelijk in 
overleg met Maurizio. Voor de ro-
kers onder ons is er een sfeervolle 
rokersruimte ter beschikking. Met 
onze kerstcatering bieden we de 
mogelijkheid om, geheel naar de 
wensen van de klant, het kerstdi-
ner thuis te laten bezorgen of af te 
halen’’. Voor reserveringen en de 
kerstcatering is het raadzaam tij-
dig contact op te nemen via 0255-
532788. De Maurizio is ook te vin-
den op Facebook.
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Hulp, ondersteuning en zorg 
voor de inwoners van Velsen, 
thuis, bij het zoeken naar werk, 
in de zorg en op school – daar 
wordt de gemeente Velsen van-
af 1 januari 2015 verantwoorde-
lijk voor. Om welke veranderin-
gen gaan het dan? En welke vra-
gen hebben inwoners van Velsen 
daarover? Lees dit in de tweede 
speciale editie van de Infopagi-
na, die 18 december verschijnt.

In de gemeentelijke Infopagina 
van 23 oktober 2014 heeft de eer-

ste speciale uitgave gestaan. On-
dertussen gaan de voorbereidin-
gen voor de nieuwe gemeentelijke 
taken gewoon door. Er zijn brieven 
gestuurd aan verschillende groe-
pen inwoners van Velsen over de 
aanstaande veranderingen. Er is 
een privacyprotocol gemaakt, het 
digitale burgerpanel is bevraagd 
over de aanstaande veranderingen 
en er zijn interviews gehouden. In 
de tweede speciale editie van de 
gemeentelijke Infopagina, die 18 
december verschijnt, kunt u hier 
meer over lezen. 

Netten in de grijze bak
De kerstperiode staat weer voor de 
deur. Hierbij mag een kerstboom niet 
ontbreken. De kerstbomen worden bij 
aankoop voorzien van een net. Wilt u 
deze plastic netten gewoon weggooi-
en in de grijze bak voor restafval? Dus 
niet in de daarvoor bestemde inzamel-
containers voor plastic afval, daar de-
ze netten bij de afvalverwerking van 
plastic blijven haken en zo voor over-
last zorgen. (foto: gemeente Velsen)

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u 
prettige  kerstdagen en een goede gezondheid 
in 2015

Voor een persoonlijke uitwisseling van 
 nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur 
van Velsen u hierbij van harte uit voor de 
 nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze vindt plaats op maandag 5 januari 2015 
van 17.00 tot 19.30 uur in het Gemeentehuis, 
Plein 1945 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 

persoonlijke  uitnodigingen te versturen. Deze publicatie komt 

daarvoor in de plaats.

U bent van 
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2015

“quod bonum, faustum 
 fortunatumque sit” 

Wij wensen u alles toe Wij wensen u alles toe Wij wensen u alles toe 
wat goed, gelukkig en wat goed, gelukkig en 

voorspoedig moge zijn.voorspoedig moge zijn.voorspoedig moge zijn. F
o

to
: G

em
eente V

elsen

Speciaal loket in publiekshal

Veranderingen in de zorg
Een speciaal loket voor vragen 
over de veranderingen in de zorg, 
jeugdhulp en werk & inkomen – dat 
vindt u tussen 15 december en 15 
januari in de publiekshal van het 
gemeentehuis. Het loket is daar 
vier uur per dag voor gereser-
veerd.

Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel 
in de zorg, jeugdhulp en op het gebied 
van werk & inkomen. De gemeenten 

worden verantwoordelijk voor al de-
ze zaken. Heeft u daar vragen over? 
Kom dan tussen half december en 
half januari naar het speciale loket in 
de publiekshal van het gemeentehuis. 
Daar kunt u al uw vragen stellen.

Van maandag tot en met donderdag 
tussen 10 en 12 uur ’s morgens en tus-
sen 2 en 4 uur ’s middags is het loket 
daar speciaal voor gereserveerd. (fo-
to: Zorg in Beeld / Frank Muller)

In editie van 18 december

Speciale Infopagina over 
ondersteuning en zorg



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl11 december 2014

Wijziging marktdagen
De marktdag van vrijdag 26 december 
in Santpoort-Noord wordt in verband 
met tweede kerstdag verplaatst naar 

24 december. De marktdagen van 
donderdag 25 december en 1 januari 
in IJmuiden komen te vervallen.

Meedenken over afval
Leerlingen van het Technasium op 
het Ichthus Lyceum Driehuis den-
ken samen met HVC en de ge-
meente Velsen na over de inzame-
ling van plastic afval.

Michael, Nick en Sara zijn drie leer-
lingen van 5 Havo op het Ichthus Ly-
ceum in Driehuis. Voor hun eind-
examen zijn ze bezig met een werk-
stuk over plastic afval. Zij hebben 
onderzocht hoe huishoudens met 
hun plastic afval omgaan en wat het 
effect is van statiegeld. Ook onder-
zoeken de leerlingen welke proble-
men de plastic flessen veroorzaken 
en hoe deze voorkomen kunnen wor-
den. 

Aanleiding voor het onderzoek is de 
‘plastic soep’ in de oceanen van meer 
dan 100 miljoen ton. De drie leerlin-
gen zoeken serieus naar een oplos-
sing. Ook willen ze dat er in de ge-

meente extra centrale inzamelpun-
ten voor kunststofafval komen. Mo-
menteel zijn er in Velsen op ruim 
20 locaties inzamelcontainers voor 
plastic afval, meestal bij supermark-
ten.

Eigen container voor plastic
De leerlingen hebben het winke-
lende publiek van de Dekamarkt 
in Santpoort-Noord geïnterviewd. 
Hieruit kwam naar voren dat de con-
sumenten zich heel bewust zijn van 
de afvalproblematiek. De meerder-
heid vond het een prima idee om 
thuis, behalve voor groente, fruit-
en tuinafval, papier en restafval ook 
een aparte minicontainer voor plas-
tic afval te gebruiken. Het drietal is 
bezig hiervoor een ‘hypermodern’ 
exemplaar te ontwerpen. Het eind-
resultaat zal worden gepresenteerd 
op school en aan de gemeente, die 
overigens hun opdrachtgever is.

Eerste fruitboom gepland
In het park Kennemergaarde in Santpoort-Noord heeft wethouder Robert 
te Beest vorige week de eerste fruitboom geplant. Hiermee is een begin ge-
maakt met de aanleg van een fruittuin. Het project is een bewonersinitiatief 
en wordt ondersteund door de gemeente Velsen. De ‘ Vrienden van Park Ken-
nemergaarde’ tekenen voor de verzorging (foto: Reinder Weidijk)   

Conferentie over bouwen 
en wonen in IJmuiden
Donderdag 4 december jl. spra-
ken wethouders Floor Bal (wo-
nen)  en Ronald Vennik (ruimte-
lijke ordening en grondzaken)  in 
de Felison Terminal met ontwik-
kelaars, bouwers, corporaties, 
makelaars en architecten over de 
toekomst van het bouwen en wo-
nen in IJmuiden.

Het was een goed bezochte en  zin-
volle bijeenkomst met enthousias-
me voor een vervolgdiscussie.

Op de foto is wethouder Vennik te 
zien in gesprek met de genodigden 
over voor wie er woningen moeten 
worden gebouwd in IJmuiden. (foto: 
Reinder Weidijk)

Hulp bij schulden
Het spreekuur van Sociaal.nl is in-
gekort en stopt per 1 januari 2015 
helemaal. Sociaal.nl helpt – samen 
met de gemeente Velsen – mensen 
die schulden hebben met een beta-
lingsregeling. Vanaf 1 januari 2015 
doet de PLANgroep dat.

Sociaal.nl wordt PLANgroep
Er is wat veranderd in de schuldhulp-
verlening. Mensen met geldproble-
men kunnen zich voor schuldhulpver-
lening aanmelden bij de gemeente Vel-
sen. Vaak zijn er dan betalingsregelin-
gen nodig met schuldeisers. Dat deed 
de firma Sociaal.nl in opdracht van 
Velsen. Sinds afgelopen zomer doet de 
PLANgroep dat. Door deze verande-
ring is het inloopspreekuur van Soci-

aal.nl ingekort tot dinsdagmiddag van 
14.30 – 15.30 uur. En per 1 januari 2015 
houdt het spreekuur helemaal op.

Nieuwe klanten komen automatisch 
bij PLANgroep terecht. Wie al klant 
is bij Sociaal.nl blijft dat gewoon; 
voor hen verandert er niets. Zij kun-
nen tot 1 januari 2015 nog naar het in-
loopspreekuur op dinsdagmiddag van 
14.30 – 15.30 uur. Na 1 januari is con-
tact met Sociaal.nl alleen nog mogelijk 
via de telefoon of e-mail. 

Wie vragen heeft over deze verande-
ring of wie zich aan wil melden voor 
schuldhulpverlening kan elke werkdag 
tussen 09.00 en 12.00 uur bellen met 
de gemeente Velsen via 140255.
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Jeugd drinkt en rookt minder
Scholieren in Kennemerland ro-
ken en drinken minder dan vier 
jaar geleden. Onder tweedeklas-
sers zijn de percentages meer dan 
gehalveerd. Alcoholgebruik blijft 
echter nog steeds een probleem 
onder vierdeklassers. Ruim de 
helft van hen geeft aan recent al-
cohol te hebben gedronken en bij-
na 40% is ‘binge drinker’. Dat wil 
zeggen dat ze recentelijk bij één 
gelegenheid minstens vijf glazen 
alcohol hebben gedronken.

Zo blijkt uit de resultaten van de 
‘Jeugdmonitor Emovo Kennemer-
land 2013-2014’. Het onderzoek is 
uitgevoerd door GGD Kennemer-
land in opdracht van de 10 gemeen-
ten van de regio Kennemerland. Het 
Emovo-onderzoek werd eerder uit-
gevoerd in 2005 en 2009. De resul-
taten vormen één van de informatie-
bronnen voor het gezondheidsbeleid 
in de 10 gemeenten. Gemeenten en 
GGD bepalen samen welke uitkom-
sten nadere aandacht nodig hebben. 

Pesten, gameverslaving etc.
Bijna 10.000 scholieren in Kenne-

merland deden aan het onderzoek 
mee. Op school beantwoordden ze 
via internet vragen over hun gezond-
heid, leefstijl en welbevinden. Het 
ging om leerlingen van klas 2 en 4 
van het voortgezet onderwijs. 

De meerderheid van de scholie-
ren (83%) voelt zich gezond. Met 
een deel van de scholieren gaat het 
minder goed. Zo voelt 23% zich psy-
chisch ongezond en heeft 16% van 
alle scholieren in het jaar vóór het 
onderzoek er wel eens over gedacht 
een einde te maken aan zijn leven. 
5% van het aantal jongeren zegt re-
gelmatig op school te worden gepest. 
Dat is iets minder dan de 7% in 2009. 
Van de leerlingen loopt 9% risico op 
problematisch gebruik van socia-
le media. Het gaat vaker om meisjes 
dan jongens. Zes procent loopt risico 
op problematisch gamen. Hier gaat 
het juist veel vaker om jongens. 

Meer informatie
Meer informatie over het onder-
zoek en de resultaten is te vinden op: 
www.ggdkennemerland.nl/gezond-
leven/onderzoek/scholieren.

Parkeerterrein bij station Driehuis is klaar
Het vergrote parkeerterrein bij 
het station Driehuis is klaar. Maar 
liefst 18 parkeerplaatsen zijn erbij 
gekomen. Ook is de parkeerplaats 
overzichtelijker gemaakt. Nog afge-
zien van het feit, dat het geheel een 
fraaiere  uitstraling heeft gekregen. 
De herinrichting was mogelijk door 
een financiële bijdrage vanuit de 
provincie Noord-Holland. (foto: ge-
meente Velsen)

Start werkzaamheden
Velserenderlaan
De gemeente Velsen gaat de Vel-
serenderlaan in oude glorie her-
stellen. Aan de weg staan nu 
groepjes bomen van verschillen-
de soorten. Velen daarvan zijn 
ziek of aan het einde van hun le-
vensduur. Deze bomen worden 
vervangen door strak naast el-
kaar geplante lindes. De werk-
zaamheden starten 16 december 
as.

Ter hoogte van de ruïne, bij de slin-
ger in de weg, wordt de beplanting 
losser van vorm en blijft een aantal 
bomen staan. Het zicht op de Ruïne 
van Brederode is daarmee gewaar-
borgd. De Velserenderlaan ligt in 
een gebied met een rijke historie en 
is een gemeentelijk monument. De 
werkzaamheden worden dan ook 

professioneel begeleid door een ar-
cheoloog.

Rooien
In week 51 worden de bestaande bo-
men gerooid, maar ook bosjes en 
struiken langs de weg gesnoeid. Een 
groep populieren in het midden van 
de laan blijft voorlopig staan. Dit in 
afwachting van onderzoek naar hun 
waarde voor vleermuizen. Het plan 
is om na de kerstvakantie te planten. 

Afsluiting
Van 16 tot en met 18 december 2014 
is de Velserenderlaan vanaf de Bre-
deroodseweg tot de Ruïne van Brede-
rode voor verkeer afgesloten. Ook de 
parkeerplaats is dan afgesloten. Om-
rijden is mogelijk via de Brederood-
seweg en de Middenduinerweg. 
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

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 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen 
van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verorde-
ningen te publiceren in het elektronisch gemeen-
teblad. De bekendmakingen worden ook gepubli-
ceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en de 
Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vin-
den op www.velsen.nl. Informatie over de gemeen-
teraad van Velsen en de vergaderingen van het 
Raadsplein is te vinden op de www.raad.velsen.nl

Bekendmakingen algemeen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 29 
november 2014 tot en met 5 de-
cember 2014 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Saturnusstraat 19, plaatsen 2 dak-
kapellen (voor- en achtergevel)
(02/12/2014) w14.000600;
Linnaeusstraat 42, oprichten ber-
ging en kappen boom (05/12/2014) 
w14.000603;

Pegasusstraat 34, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(02/12/2014) 
w14.000601.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Wüstelaan 83 (rijksmonument), ver-
vangen wiekenkruis (molen de Zand-
haas)(02/12/2014) w14.000599;
Middenduinerweg 28, kappen boom 
(30/11/2014) w14.000596;
Kerkweg 144, plaatsen dakopbouw 
(30/11/2014) w14.000597.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ong. (loca-
tie Bleekersduin), oprichten parkeer-
garage, supermarkt met 9 apparte-
menten, appartementengebouw met 
22 woningen en 14 grondgebonden 
woningen (01/12/2014) w14.000598;
Bruno Klauwersstraat 7, kappen 
boom (29/11/2014) w14.000595.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-

trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvra(a)g(en) 
dienen te beslissen verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Willem de Zwijgerlaan 21, kappen 26 
bomen (14/10/2014) w14.000499.

Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 

de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Monnickendamkade ong., plaat-
sen tijdelijke bouwkeet (04/12/2014) 
w14.000528;

Maxwellstraat 13, veranderen kantoor 
(04/12/2014) w14.000517;
Kromhoutstraat 54 0009, legalise-
ren verdiepingsvloer (04/12/2014) 
w14.000487.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan ong., in gebruik ne-
men weiland als tijdelijke parkeerplaats 
(04/12/2014) w14.000560;
J.T. Cremerlaan 39, vergroten 2e verdie-
ping (05/12/2014) w14.000555.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Park Velserbeek, kappen boom 

(09/12/2014) w14.000575;
Park Velserbeek, kappen boom 
(09/12/2014) w14.000579;
Park Velserbeek, kappen boom 
(09/12/2014) w14.000580;
Park Velserbeek, kappen boom 
(09/12/2014) w14.000581.

Velsen-Noord
Velserkade 3, oprichten vriescellen 
(08/12/2014) w14.000540.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaatselij-
ke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV

Kerstbeurs, 21 december 2014, kruiden-
tuin Buitenplaats Beeckestijn, Rijksweg 



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl11 december 2014

Wijziging reiskostenregeling woon-werkverkeer
De werkgeverscommissie voor de griffie van de gemeente Velsen heeft in de 
vergadering van 27 november 2014 de Reiskostenregeling woon-werkver-
keer 2014 en de toelichting op deze regeling vast gesteld onder gelijktijdige 
intrekking van de Reiskostenregeling woon-werkverkeer 2013 en de toelich-
ting op deze regeling. Het was nodig om de regeling aan te passen omdat na in-
voering bleek dat de regeling niet volledig uitgevoerd kon worden zoals vooraf 

bedacht. De regeling is nu geactualiseerd en aangepast. Het besluit treedt in 
werking 1 dag na publicatie en de regeling ligt voor iedereen kosteloos ter in-
zage bij de afdeling Human Resources van de gemeente Velsen. Tevens wordt 
de regeling gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.
regelingenbank.nl.

Besluiten (vervolg)
134, Velsen Zuid  (03/12/2014) u14.011887;
Rommelmarkt, 9 mei 2015, 6 juni 2015, 4 juli 2015, 1 au-
gustus 2015, 22 augustus 2015,
5 september 2015, Kennemerplein te IJmuiden (05/12/ 
2014) u14.011350;

Kofferbakmarkt, 22 maart 2015,19 april 2015,24 mei 
2015,21 juni 2015,26 juli 2015
30 augustus 2015, Velserduinplein te IJmuiden (05/12/ 
2014) u14.011351;
Kerstfeest met buren met schaatsbaan op 21 en 22 de-

cember 2014, Breesaperhof Velsen Noord, (08/12/2014) 
u14.001202;
Kerstsamenzang op 20 december 2014, Driehuizer-
kerkweg, tussen de Da Costalaan en de Valeriuslaan te 
Driehuis , (09/12/2014) u14.012038.

Flexibilisering werktijden 
De werkgeverscommissie voor de griffie van de gemeente Velsen heeft  in de 
vergadering van 17 maart 2014 besloten de Collectieve Arbeidsvoorwaarden-
regeling/Velsense Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/VAR) te wijzigen, de 
Werktijdenregeling Velsen 2014 vast te stellen en een aantal verouderde re-
gelingen m.b.t. werktijden en telewerken voor medewerkers van de gemeen-
te Velsen in te trekken. Hierdoor wordt gestalte gegeven aan de modernise-

ring en flexibilisering van de werktijden van medewerkers van de gemeen-
te Velsen. Het besluit treedt in werking 1 dag na publicatie en de regeling ligt 
voor iedereen kosteloos ter inzage bij de afdeling Human Resources van de 
gemeente Velsen. Tevens wordt de regeling gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen: www.velsen.regelingenbank.nl.

Nadere regels jeugdhulp gemeente Velsen 2015
Burgemeester en wethouders van Velsen maken met inachtneming van ar-
tikel 139 Gemeentewet bekend dat het college van burgemeester en wethou-
ders in haar vergadering van 2 december 2014  heeft besloten tot vaststelling 
van de nadere regels jeugdhulp. Deze nadere regels treden in werking op 1 ja-
nuari 2015. De integrale teksten van de verordeningen zijn gepubliceerd in 

het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens lig het elek-
tronisch gemeenteblad met bijlagen ter inzage bij de receptie van het stad-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden en worden deze ook gepubliceerd op de web-
site van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl 

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling 
Burgemeester en wethouders en de werkgeverscommissie voor de grif-
fie van de gemeente Velsen maken hierbij bekend dat per 15 juli 2014, 1 
oktober 2014, 1 januari 2015, 1 april 2015 en per 1 juli 2015 de collectie-
ve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen  (CAR/VAR) 
wordt gewijzigd.

De wijzigingen zijn conform de LOGA-circulaires (ECWGO/201401851 en 
ECWGO/U201401852) en hebben betrekking op de:

- salarismaatregelen;
- verruiming van de einddatum van de na-wettelijke uitkering;
- opbouw en opname vakantieverlof tijdens ziekte en de vervaltermijnen 
 van verlof;

- stage- en werkervaringsplaatsen voor jongeren en werkzoekenden; 
- verruiming vakbondsverlof met behoud van bezoldiging;
- opeenvolgende aanstellingen. 

Daarnaast wordt artikel 6:2:3 VAR op 1 januari 2015 gewijzigd naar artikel 
6:2:3 UWO conform de LOGA-circulaire ECWGO/201401851.  

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordening is in het elektronisch gemeen-
teblad gepubliceerd.  Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook 
in te zien bij de balie van het stadhuis.  De wijzigingen in de verordening wor-
den ook gepubliceerd op www.overheid.nl. Het besluit tot wijziging treedt in 
werking op de dag na bekendmaking..
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