
Betoverende plaatjes in Velsen

Jong en oud genieten
van winterwonderland
Velsen - Anton Pieck had het waarschijnlijk niet mooier kunnen tekenen. Velsen zag er eind vorige week betove-
rend uit nadat de winterse kou voor een wit laagje had gezorgd op bomen, vijvers en grasvelden. In Velsen-Zuid, bij 
de vijver met het beeld van Leda en de Zwaan, genoot jong en oud zichtbaar van het winterse tafereel. (foto: www.
reinderweidijk.nl)

Directeur Frits Raadsheer (links) neemt afscheid van bladmanager Friso Hui-
zinga (foto: www.reinderweidijk.nl)

IJmuiden - Het is aftellen ge-
blazen voor Friso Huizinga, de 
bladmanager van de Jutter, de 
Hofgeest en de Schoter. Vrijdag 
is zijn laatste werkdag bij ons 
krantenbedrijf. Op 2 januari be-
gint hij bij zijn nieuwe werkge-
ver, de Rabobank. Hij gaat daar 
werken op de afdeling commu-
nicatie.

,,Ik weet nog goed hoe Friso hier 
twaalf jaar geleden binnenkwam,’’ 
vertelt Renée Wouwenaar, de voor-
malige bladmanager die medio vo-
rig jaar naar Dordrecht verhuisde. 
,,Hij had een stukje geschreven 
over een wedstrijd van het eerste 
team van Strawberries, de hockey-
club waar hij nu bestuurslid van 
is. Dat zag er goed uit en we kon-
den wel wat versterking op de re-
dactie gebruiken, dus heb ik hem 
gevraagd voor ons te komen wer-
ken.’’
Al snel bleek dat Friso een creatie-
ve pen had. Renée: ,,In het begin 
vond hij het allemaal superinteres-
sant, zo interessant dat hij ook wel 
eens de verkeerde dingen uit liet 
lekken. Maar in de loop der jaren 
werd hij uiteraard volwassener en 
zich meer bewust van zijn functie.’’
Karin Dekkers voegt hieraan toe: 
,,Ik leerde Friso acht jaar geleden 
kennen op de redactie van de Jut-
ter en de Hofgeest. Eerst als col-
lega, later als bladmanager, na het 
vertrek van Renée. Friso is, net als 
Renée, een bezige bij, altijd met 
101 dingen bezig. Natuurlijk in de 
eerste plaats met de krant, daar-
naast met hockey en muziek, want 
hij is ook nog DJ Friso. Daarnaast 
was hij een altijd vriendelijke, zeer 
creatieve, inventieve collega, die 
uitstekend op de hoogte is van wat 
er gebeurt in Velsen. Hij is dan ook 
onze centrale vraagbaak, die we 
zeer zullen missen. Daarnaast kon 
hij op zijn eigen wijze heel goed lei-
ding geven aan ons team in IJmui-
den. Met een paar woorden kon hij 
de rust herstellen als er wat opwin-

ding was en ons weer aan het werk 
zetten. Wat soms ook wel eens no-
dig was. Daarbij was hij niet van 
humor gespeend. Ons hele team 
ziet Friso als een vriend, sommigen 
zien hem zelfs als broer, maar daar 
heb ik er zelf al twee van, dus dat 
gaat niet op. Friso is ijzersterk waar 
het communicatie betreft, heeft 
een goed inzicht in wat kan en wat 
niet kan en ook waar het samen-
werking betreft had het binnen ons 
team niet beter gekund. Friso is 
een echte topper en de Rabobank 
boft dat ze hem kunnen krijgen. 
Friso, het ga je goed!’’
Renée is er trots op dat Friso zich 
nu zodanig heeft ontwikkeld dat 
hij een baan in de communica-
tie bij een gerenommeerd bedrijf 
als de Rabobank heeft gekregen. 
Maar het spijt haar en de andere 
collega’s wel dat ze deze razende 
reporter, die altijd op zijn scooter 
achter al het nieuws aanging, moe-
ten missen. ,,Het zal een hele kluif 
worden dit gemis op te vullen, maar 
we hebben een hecht team dat el-
kaar fantastisch aanvult en dankzij 
het digitale tijdperk kan ik op de 
achtergrond, vanuit Dordrecht, ook 
veel voor de kranten blijven bete-
kenen. Op ons kantoor in IJmuiden 
komt een veel groter team te zitten 
door de samenvoeging van enke-
le kantoren van onze zusterkranten 
tot één hoofdkantoor, hier in IJmui-
den. Dat betekent dat de professio-
nalisering van onze organisatie een 
extra steun in de rug krijgt en daar 
heb ik goede verwachtingen over. 
Maar het motto van onze kranten 
zal altijd blijven: dé weekkrant voor 
al uw plaatselijke nieuws!’’
Alle medewerkers van de Jut-
ter, de Hofgeest, de Schoter, 
de Beverwijker, de Heems-
kerkse Courant, de Castricum-
mer, de Uitgeester Courant, de 
Heemsteder, de Nieuwe Meer-
bode, Boesenkool Krantendruk 
en Verspreidnet wensen Friso 
heel veel succes in zijn nieuwe 
baan.

De familie Heeremans wordt gefotografeerd in de studio van Foto Gans

‘Het waren twee spannende dagen’
Familie Heeremans
ondergaat metamorfose
IJmuiden - De familie Heere-
mans, die dit jaar is uitgekozen 
voor ons kerstmetamorfose, is 
vorige week flink verwend. De 
IJmuidense familie, die bestaat 
uit moeder Ina, vader Peter en 
kinderen Iris (14), Lars (12) en 
Tess (4), werd om een speciale 
reden uitgekozen. Dat kunt u el-
ders in deze editie lezen.

Vorige week woensdag en donder-
dag ondergingen ze de verwenne-
rij die dankzij verschillende midden-
standers en onze Tinka van Leeu-
wen mogelijk werd gemaakt.
Moeder Ina vertelt: ,,Onze kerstme-
tamorfose begon op woensdag met 
kleding en lingerie uitzoeken. Sa-
men met Tinka togen we naar de 
Lange Nieuw om van top tot teen in 
het nieuw gestoken te worden, wat 
vooral voor de dames erg leuk was. 
Donderdag gingen Lars en ik samen 
naar de kapper, wat erg spannend 
was omdat daar de spiegels afge-
plakt waren. Zelfs van de wasbak 
naar de stoel werd er een handdoek 
om mijn hoofd gewikkeld. En span-
nend was het! Na 3,5 uur afwachten 
wat er toch in vredesnaam met me 
werd gedaan, mocht ik eindelijk in 
de spiegel kijken. En het werd voor 
mij even schrikken. Na jaren zwart 
haar had ik nu een drie kleuren 
hoofd, maar ontzettend leuk.’’
,,Ondertussen zaten de twee meiden 
bij een andere kapper. Tess werd 
een prinses en Iris een dame. Thuis 
trokken we lekker de nieuwe kle-
ren aan en gingen we met zijn allen 

naar Foto Gans waar er zoveel fo-
to’s werden gemaakt, dat we eigen-
lijk geen keuze konden maken! Na 
afloop kregen de kinderen nog een 
bon van een speelgoedzaak. En wij 
kregen een bon om lekker te gaan 
eten. Bovendien mogen we met het 
hele gezin ook nog naar de stads-
schouwburg. Het waren twee leuke 
en spannende dagen, met hele leu-
ke mensen en reacties. We willen 
dan ook iedereen bedanken die dit 
mogelijk hebben gemaakt voor ons. 
Maar we willen ook graag onze fa-
milie en vrienden bedanken, die ons 
dit jaar zo goed hebben geholpen: 
jongens, jullie waren geweldig.’’

Nieuwjaars-
bijeenkomst
IJmuiden - Dinsdag 1 januari om 
17.00 uur organiseert het Witte The-
atercafé een nieuwjaarsbijeen-
komst, waar iedereen in de gele-
genheid gesteld wordt elkaar met 
zoenen en de beste wensen te over-
laden. De muzikale omlijsting zal 
ook dit jaar verzorgd worden door 
Disc-Cover.

Rioolwerkzaamheden en 
herinrichting Grahamstraat
IJmuiden - Aannemingsbedrijf Du-
ra Vermeer Infrastructuur start op 
maandag 7 januari met rioolwerk-
zaamheden en het herinrichten van 
de Grahamstraat.
De werkzaamheden bestaan uit het 
vervangen van de huidige riolering 
en het aanbrengen van een infil-
tratieriool ten behoeve van het re-

genwater en het aanbrengen van de 
verhardingen van de rijbaan en de 
trottoirs in de Grahamstraat vanaf 
de hoek Huygensstraat tot de hoek 
Planetenweg. 
Het werk wordt in fases uitgevoerd. 
De eerste fase start loopt van de 
hoek Huygensstraat tot de hoek 
Marconistraat.

Echtpaar Zorgdrager 50 jaar getrouwd

‘Ik keek om en was verloren’
IJmuiden – Antje van Slooten 
en Gerrit Zorgdrager kwamen 
elkaar tegen tijdens een zang-
dienst in de Nieuwe Kerk aan de 
Kanaalstraat. ,,Iemand die naast 
me zat maakte me op hem at-
tent, ik keek achterom en was 
direct verloren’’, herinnert me-
vrouw Zorgdrager zich. 

,,Ik had haar al eerder gezien, op de 
ijsbaan, maar toen vloog ze me zo 
voorbij’’, zegt meneer Zorgdrager. 
Van het één kwam het ander, op 19 
december 1957 trouwde het stel en 
nu zijn ze dus vijftig jaar getrouwd. 
Het echtpaar kreeg twee kinderen 
en heeft vijf kleinkinderen. 
Afgelopen zaterdag werd het hu-
welijksfeest uitgebreid gevierd. ,,Ik 
zou hem niet kunnen missen, we 
hebben het goed samen en we zijn 
nog steeds gek op elkaar’’, zegt me-
vrouw Zorgdrager. Zij werkte totdat 
ze 55 jaar was voor de gemeente, ze 
maakte gebouwen schoon. Hun bu-
ren, die kinderloos waren, hielden in 
die jaren vaak een oogje in het zeil 
en pasten regelmatig op de kinde-
ren Bert en Annette. ,,Het waren net 
waakhonden’’, zegt meneer Zorg-
drager. ,,Zij waren dol op ze’’, zegt 
zijn vrouw. Daarna was ze nog ja-
renlang actief voor de kerk. De heer 
Zorgdrager was zijn arbeidzame le-
ven actief als timmerman. In dienst 
van een aannemer werd hij uitge-

leend aan Rijkswaterstaat, eerst 
deed hij onderhoudswerk aan het 
sluizencomplex, later werkte hij in 
de Velsertunnel.  Nog steeds houdt 
hij zich bezig met houtbewerking. 
,,De garage is zijn atelier’’, zegt zijn 
vrouw. Daar maakt hij onder andere 
vogelhuisjes en bloembakken, ook 
verzorgt hij het onderhoud van hun 
woning.
Ook de Fiat 500 bestaat dit jaar 50 
jaar, er is net een nieuw type uit. Es-
ther van garage Fiat Koene haalde 
het bruidspaar zaterdag met deze 
nieuwe auto op en was hun chauf-
feur, die dag.
Bij dezelfde garage kocht het echt-
paar destijds hun eerste auto, ook 
een Fiat 500. ,,Dat was heel wat in 
die tijd, in 1963. We waren stikge-
lukkig met die auto, gingen er zelfs 
mee naar Zwitserland’’, zegt me-
vrouw. De Fiat 500 bestaat dit jaar 
ook 50 jaar, een leuke bijkomstig-
heid. Zaterdag ging het gezelschap 
eerst naar de Kop van de Haven 
voor een rondvaart door de haven 
en het sluizencomplex. Daarna werd 
hotel Augusta aangedaan voor een 
hapje en een drankje, dit werd afge-
sloten met een diner. Ook werd daar 
de film ‘Even omzien’, over de ge-
schiedenis van IJmuiden vertoond. 
Een gedenkwaardige dag vol ver-
rassingen, waar het echtpaar Zorg-
drager met plezier op terugkijkt. 
(Carla Zwart)

Het echtpaar Zorgdrager bij de nieuwe Fiat 500 van Fiat Koene

Morgen en vrijdag in Sporthal Zeewijk

Kom een kijkje nemen op
Rabobank Dubbelzeskamp
IJmuiden - Honderden basisscho-
lieren doen donderdag en vrijdag 
mee met de 34ste editie van de Ra-
bobank Dubbelzeskamp in Sporthal 
Zeewijk. 
De belangstelling is ook dit jaar 
overweldigend, meldt Simon de 
Weers van Bureau Sportzaken. Van 
de 82 teams die zich hebben aan-
gemeld konden er maar 72 worden 

toegelaten. De Dubbeldzeskamp 
wordt georganiseerd door Recrea-
tors Sportteam uit Nijkerk. De deel-
nemende teams hebben namen als 
De Sportgekken, FC Knudde en De 
Brederode Duivels. Toeschouwers 
zijn op beide dagen van harte wel-
kom in Sporthal Zeewijk. De Dub-
belzeskamp begint om 09.30 uur en 
duurt tot 16.15 uur.

Nieuwe baan bij Rabobank
Friso Huizinga na twaalf 
jaar weg bij de Jutter
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OPENINGSTIJDEN STADHUIS I.V.M. FEESTDAGEN

In verband met de feestdagen zijn de openingstijden van het stadhuis 
Velsen gewijzigd:
Maandag 31 december 2007: sluiting stadhuis om 12.00 uur
Dinsdag 1 januari 2008 (nieuwjaarsdag): stadhuis gesloten
Woensdag 2 januari 2008: opening stadhuis om 10.00 uur

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben de 
volgen de kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer aantal en soort   dagtekening 

kapvergun ning
Kruidbergerweg 41  1 prunus en  20 december 2007 

1 cedrus
Burg. Enschedélaan 59 3 eiken 20 december 2007 
Van Tuyllweg 3 1 den 20 december 2007 
Westelijke Randweg ong.  58 populieren,  20 december 2007

64 esdoorns, 
788 elzen, 
6 prunussen, 
2 meidoorns en 
2 appelbomen

(bovenstaande bomen mogen worden gekapt vanwege de aanleg van 
de toekomstige  Westelijk Randweg N 197)
Westelijke Randweg ong.  65 populieren,  20 december 2007

38 esdoorns, 
13 elzen, 
9 prunussen 
en 1 acacia

(bovenstaande bomen mogen worden gekapt vanwege de aanleg van 
geluidwerende voorzieningen voor de toekomstige Westelijke Randweg 
N 197)

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

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u 
contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, telefoon 
(0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-368-2007 Oude Pontweg 169 te Velsen-Zuid; het oprichten van 

een berging

BP-369-2007 Rooswijkweg 291 te Velsen-Noord; het plaatsen van een 
loopbrug tussen Staalstraat 76/78 en Rooswijkweg 291

BP-370-2007 Eikenstraat 13 en Zandersstraat 14 te IJmuiden; het 
oprichten van 2 garages

BP-371-2007 Eikenstraat ong. te IJmuiden; het oprichten van 33 een-
gezinswoningen, 32 appartementen en 2 garages (Eiken-
straat, Zandersstraat, Popelstraat en Velserduinweg) 

BP-372-2007 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het veranderen en 
vergroten van een  bedrijfsgebouw (4C)

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-355-2007 Broekbergenlaan 42 te Santpoort-Noord; het plaatsen 

van een reclamebord
BL-356-2007 Linie 21 te Velserbroek; het legaliseren van een berging, 

een boothuis en een carport
BL-357-2007 Halkade 16 te IJmuiden; het oprichten van een terrein-

afscheiding
BL-358-2007 Westerhoevelaan 13 te Santpoort-Noord; het oprichten 

van een berging
BL-359-2007 Zandersstraat 14 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

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

ONTWERP VRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 19

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BL-311-2007 Linie 7 te Velserbroek; het oprichten van een berging 
PS-22-2007 C. van der Doesstraat 22 te IJmuiden; verzoek ontheffing 

van de gebruiksbepalingen
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedu-
rende zes weken ter inzage van 28 december 2007 t/m 8 februari 2008.
Schriftelijke of  mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestemmings-
planregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van 
een vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering van 28 december 2007 t/m 11 januari 2008 ter inzage.
BP-291-2007 Biallosterskilaan 2 te Santpoort-Noord; het veranderen 

van een woning 
BP-318-2007 Sportlaan 7 0038 en 0039 te Santpoort-Zuid; het ver-

anderen en vernieuwen van stallen en  bergruimte
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publi-
catie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor:
B1-11-2007 Stationsplein ong. te IJmuiden; het oprichten van 

bedrijfsunits
BL-298-2007 Zeeweg 206 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw
BL-327-2007 Beecksanghlaan 18 te Velsen-Noord; het oprichten van 

een berging
BL-337-2007 Johan Maurits van Nassaulaan 1 te Santpoort-Noord; 

het verande ren en vergroten van een woning  met 2 
erkers (voor- en zijgevel)

BL-338-2007 Cypressenstraat 43 te IJmuiden; het veranderen (voor- en 
achtergevel) en vergroten (uitbouw) van een woning en 
het veranderen en vergroten van een berging

BL-343-2007 Reigersbossenlaan 42 te IJmuiden; het plaatsen van een 
dakkapel (voorgevel)

BP-80-2007 Strandweg 2 te IJmuiden; het oprichten van een opslag 
voor explosieven  (klasse 1.4)

BP-171-2007 Zeeweg ong. te IJmuiden; het oprichten van 131 een-
gezinswoningen (blok  1,2,3,6,7 en 8)

BP-200-2007 Rijksweg 289 te Velserbroek; het plaatsen van 2 prefab 
betonboxen t.b.v. vuurwerkopslag

BP-256-2007 Lindenstraat 21 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van een woning met een dakopbouw

BP-266-2007 Verbindingsstraat 14 te Velsen-Noord; het veranderen en 
vergroten van de 2e verdieping van een woning

BP-269-2007 Eenhoornstraat ong. te IJmuiden; het oprichten van een 
woongebouw (47  appartementen) (hoek Grote Beerstraat/ 
Zuiderkruisstraat)

BP-335-2007 Dokweg 37 te IJmuiden; het veranderen van een winkel
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag 
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloop-
vergunning verleend voor:
SL-68-2007 Lange Nieuwstraat 422 te IJmuiden; het slopen van een 

kantoorgebouw
SL-77-2007 Middenduinerweg 78 te Santpoort-Zuid; het slopen van 

een garage/berging
SL-86-2007 4e Havenstraat 16 t/m 28 te IJmuiden; het verwijderen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UITNODIGING 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u veel 
gezondheid en geluk in het jaar 2008. 

Voor het persoonlijk uitwisselen van nieuwjaars-
wensen nodigt het gemeentebestuur van Velsen de 
inwoners, de directies en besturen van bedrijven, 
organisaties en maatschappelijke instellingen van 

harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze wordt gehouden op woensdag 2 januari 2008 
in de Burgerzaal van het stadhuis te IJmuiden.

De nieuwjaarsbijeenkomst begint om 20.00 uur.

Lid VBO

 Dé Taxatiespecialist
voor woningen én bedrijfspanden

 Joop van Vierzen 
 Register-Makelaar / Taxateur o.z.

 Bezoek onze website: www.joopvanvierzen.nl

Tel: 0255 530689
Mobiel: 06 53535330

E-mail: info@joopvanvierzen.nl

De Kleine Verhuizer
Verhuizingen • Opslag • Ontruimingen
Snel, flexibel en goedkoop!
Ook voor grote verhuizingen.
Bel: 0255 537532 / 06 55578467
www.kleineverhuizer.nl

www.meervacatures.nl

gasservice 
kennemerland
Als 
  het om veiligheid
                            gaat
Tel. (0251) 245454

Zebra Uitzendburo B.V.
TV.NH pagina 648

www.zebra-uitzend.nl

Gevraagd:
Verzamelaar van grammo-
foonplaten vraagt, tegen be-
taling, singles jaar 50/60 t.b.v. 
jukebox. Tel: 023-5381320
Gevonden:
Pakje zware shaq Ruba met etui. 
Te bevragen: Tel: 0255-512967
Te koop:
Jong dwergkonijntje 7,50. 
Gevr.: miniatuur parfum-
flesjes. Kom ze graag op-
halen. Tel: 0255-533233

* Nieuw inkoop/verkoop:
Inboedels, opruimingen, cd’s, 
lp’s, m. singels, 78 tr. en boeken. 
Open vr. 12-17 en za. 9-15 uur. 
Trawlerkade 84 IJmuiden. Tel.: 
06-22468685 of 0255-532316

Te koop:
Nespresso magimix M 150, 
3 jaar oud, weinig gebruikt. 
In prima staat met bijbeho-
rende set schoonmaakspul-
len. 40,-. Tel: 023-5386498

Te koop:
Brede strijkplank 10,-, Kiwi 
int. gr. motorhelm, zwart, ma-
de in Swiss 35,-, Samsoni-
te koffer 25,-, waterkoker 1,7 
l. nw. 10,-. Tel: 023-5271991

 Gevraagd:
Heeft iemand, please, een 
kaartje over voor het oud 
en nieuwfeest in Label-
le? Tel: 0255-534660
Te koop:
Dia projetor, scherm met hoes 
en tafel. Alles in 1 koop 35,- 
i.z.g.st. Tel: 0255-522244

Verloren:
Gouden oorbel met parel. Bel 
mij a.u.b. Tel: 0255-532351
Te koop:
Dubbel wandelwagen 50,-, en-
kel wandelwagen 35,-, maxi co-
sidrager 20,-, buggiedrger 10,-, 
compl. computer 25,-, faxen 4 in 
1 7,50 per stuk. Tel: 0255-525073



pagina 4 27 december 2007

Wat is
er te 
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Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Winterkussen (5,-) of kaars ver-
sieren (2,-) bij informatieboerde-
rij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. 
13.00-16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Atonement’. Aan-
vang 20.30 uur.
Het Wapen van Kennemerland 
Haarlem-West: SwingSteesjun weidt 
het nieuwe jaar in met bruisede mix 
van swingmuziek. Feest begint om 
21.00 uur. Tot 24.00 uur meezingen 
met muziek van Top 2000 op radio 2. 
Vanaf 00.15 uur is het dansfeest in 
de hele tent tot zeker 04.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Het hele pand: A 
Champagne Supernova. 01.00-07.00 
uur. Uitverkocht.

Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Nieuwjaarsduik op het strand van 
IJmuiden. Start 12.00 uur.
Nieuwjaarsborrel bij Zilt aan Zee, 
IJmuiden aan Zee. Aanvang 16.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Nieuwjaarsbijeenkomst 
in de foyer. Aanvang 17.00 uur. Toe-
gang gratis.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Iklim-
ler. 19.15: Earth. 21.00: My Blueberry 
Nights. 21.15: Vier Minuten.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Atonement’. Aan-
vang 20.30 uur.
Oud en Nieuw 2008 in Seasons, 
Kennemerlaan IJmuiden. Aanvang 
00.30 uur. Toegang voorverkoop 10,-
, aan de deur 15,- vanaf 16 jaar.
Oud en Nieuw 2008 in Rico’s, Ken-
nemerlaan IJmuiden. Aanvang 00.30 
uur. Toegang voorverkoop 10,-, aan 
de deur 15,- vanaf 16 jaar.

Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Winterkussen (5,-) of kaars ver-
sieren (2,-) bij informatieboerde-
rij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. 
13.00-16.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Willie 
en het wilde konijn. Jeugdfilm van-
af 3 jaar. 14.30: Earth. 15.45: De drie 
Musketiers. Jeugdfilm vanaf 6 jaar. 
16.30: Iklimler. 19.00: Iklimler. 19.15: 
Earth. 21.00: My blueberry Nights. 
1.15: Vier Minuten.
Oliebollentocht in de duinen in de 
Zandwaaier. Start 14.00 uur. Kos-
ten 5,50 volwassene, 4,50 kinde-
ren/65+. Aanmelden verplicht via 
023-5411129 of www.npzk.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden. Film ‘Becoming Jane’ 
Aanvang 20.30 uur.

Kerstbomenactie tussen 10.00 en 
14.00 uur kunnen kinderen, op di-
verse plekken in Haarlem, oude 
kerstbomen brengen. Per ingelever-
de boom krijgen kinderen 0,20 en 
een lootje waarmee de winnar kans 
maakt op 500 euro.
Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Grote Schaatsbaan in Winkel-
centrum Velserbroek. Schaatsbaan 
is dagelijks geopend van 10.00 tot 
18.00 uur, donderdag tot 21.00 uur. 
Schaatsbaan ligt er tot en met 20 ja-
nuari.
Winterkussen (5,-) of kaars ver-
sieren (2,-) bij informatieboerde-
rij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. 
13.00-16.00 uur.
Braakballen pluizen in duincen-
trum de Zandwaaier in Overveen. 
Aanvang 14.00 uur. Kosten 6 t/m 
12 jaar 1,50. Opgeven verplicht via 
www.npzk.nl of 023-5411129.
Tweeluik schilderen in het Frans 
Hals Museum, Groot Heiligland 62 
Haarlem. 14.00-15.30 uur. Voor kin-
deren van 5 t/m 11 jaar. Kosten 7,50 
incl. materiaal en limonade.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Willie 
en het wilde konijn. Jeugdfilm van-
af 3 jaar. 15.45: De drie Musketiers. 
Jeugdfilm vanaf 6 jaar. 19.00: Ato-
nement. 19.15: Voleurs de chevaux. 
21.15: Sicko. 21.30: Ben X.
Toneelschuur Haarlem: 15.00 uur: 
Villa Fantoom. Jeugdvoorstelling 
vanaf 6 jaar.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden. Film ‘The Diving bell and 
Butterfly’. Aanvang 20.30 uur.

Toneelschuur Haarlem: 19.30: Tan-
te Patent, familievoorstelling vanaf 8 
jaar. 
Christmas Schoolparty in Sea-
sons, Kennemerlaan IJmuiden. Aan-
vang 22.00 uur. Toegang 5,- vanaf 
16 jaar.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Dommelsch zaal: 
Smack! met o.a. DJ’ Mc Foo. 20.00-
01.00 uur. Toegang 8,-/10,- 13 tot en 
met 16 jaar. Kleine zal: Sluwe Voszz 
(cd-release party). 21.00 uur. Toe-
gang 7,50. Café: Ponoka. 21.30 uur. 
Toegang gratis.

Rabobank Dubbelzeskamp in 
Sporthal Zeewijk IJmuiden. Van 
09.30 tot 16.15 uur.
Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Stadsschouwbrug Velsen: Win-
tercircus Martin Hanson. 13.00 en 
16.15 uur. 
Winterkussen (5,-) of kaars ver-
sieren (2,-) bij informatieboerde-
rij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. 
13.00-16.00 uur.
Snertwandeling voor het hele ge-
zing bij Nationaal Park Zuid Kenne-
merland. Excursie vertrek 14.00 uur 
bij de Zandwaaier in Overveen. Kos-
ten 6,- volwassene, 5,- voor kinde-
ren/65+. Aanmelden verplicht via 
023-5411129 of www.npzk.nl.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Willie 
en het wilde konijn. Jeugdfilm van-
af 3 jaar. 14.30: Earth. 15.45: De drie 
Musketiers. Jeugdfilm vanaf 6 jaar. 
16.30: My Blueberry Nights. 19.00: 
Iklimler. 19.15: Berlin Alexanderplatz 
deel 4 t/m 7. 21.00: Vier Minuten.
Toneelschuur Haarlem: 19.30: Tan-
te Patent, familievoorstelling vanaf 8 
jaar. 20.00: IJs.
SwingSteejun Feestje met DJ Jef-
frey. Station Haarlem, wachtka-
mer 2e klasse, Perron 3a. 20.00-01-
00 uur. Toegang 6,50 tot 21.00 uur, 
daarna 8,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden. Film ‘Becoming Jane’ 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Dommelsch zaal: Bat-
tle of the Seces. Heideroosjes. 20.00 
uur. Toegang 12,50. Kleine zaal: 
Rocketfuel! 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 5,-. Café: Heist en DJ Dude. 
Open 17.00 uur. Aanvang 23.00 uur. 
Toegang gratis.

Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Willie 
en het wilde konijn. Jeugdfilm van-
af 3 jaar. 14.30: Earth. 15.45: De drie 
Musketiers. Jeugdfilm vanaf 6 jaar. 
16.30: Vier Minuten. 17.45: Berlin 
Alexanderplatz deel 8 t/m 11. 19.00: 
Iklimler. 21.00: My Blueberry Nights.
Toneelschuur Haarlem: 19.30: Tan-
te Patent, familievoorstelling vanaf 8 
jaar. 20.00: IJs.
SwingSteejun Dance Classics met 
DJ Danolio. Station Haarlem, wacht-
kamer 2e klasse, Perron 3a. 20.00-
01-00 uur. Toegang 6,50 tot 21.00 
uur, daarna 8,-.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Dommelsch zaal: 
Electric Trash. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 10,- vanaf 18 jaar. Café: Alles 
of Beats. Open 20.00 uur. Aanvang 
23.00 uur. Toegang gratis.

Kersttentoonstelling in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22A Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Willie 
en het wilde konijn. Jeugdfilm van-
af 3 jaar. 14.30: Iklimler. 15.45: De 
drie Musketiers. Jeugdfim vanaf 6 
jaar. 16.30: Vier Minuten. 17.45: Ber-
lin Alexanderplatz deel 12 t/m 14. 
19.00: Iklimler. 21.00: My Blueberry 
Nights.
Toneelschuur Haarlem: 15.00: Tan-
te Patent, familievoorstelling vanaf 8 
jaar. 
Eindejaarsparty met Yanni live on 
stage in de Sluizen, Noordersluis-
weg 1 IJmuiden. Aanvang 16.00 uur, 
toegang en warm/koud buffet gra-
tis.
De Waag, Damstraat/Spaarne in 
Haarlem: Live Herman Erbé met 
‘Oud en Nieuw’. De aanvang is om 
17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden. Film ‘Becoming Jane’ 
Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 28 december

Zaterdag 29 december

Zondag 30 december

Maandag 31 december

Dinsdag 1 januari

Woensdag 2 januari

Donderdag 3 januari

Donderdag 27 december

Auto in brand
Velsen-Zuid - Op de Amster-
damseweg heeft een inwoner van 
Spaarndam vrijdag zijn auto aan 
de kant gezet rond 23.50 uur, nadat 
hij een rare ‘tik’ hoorde in zijn au-
to. Toen de man uit zijn auto stapte, 
bleek de auto vlam te vatten. 
De bestuurder bleef ongedeerd 
en de auto moest worden wegge-
sleept.  

Groep 6 van basisschool de Toermalijn speelde ‘Wat een nacht’

Toermalijn speelde de kerst-
musical ‘Wat een Nacht’
Driehuis - Groep 6 van basisschool 
de Toermalijn speelde de laatste 
schoolweek van dit jaar de kerst-
musical ‘Wat een nacht’. Maar liefst 
300 kinderen en 100 ouders keken 
vol verwondering en belangstelling 
naar het optreden van deze serieu-
ze toneelspelertjes. Het door de kin-
deren gemaakte decor laat aan de 
ene kant het huis van de rijke fa-
milie Berenschot en aan de andere 
kant het hutje van de arme familie 
Asdam zien. De beide families staan 
op het punt om Kerstmis te vieren. 
Maar op Kerstavond krijgen bei-

de families bezoek. De familie As-
dam krijgt bezoek van een rijk man. 
De familie Berenschot krijgt bezoek 
van een zwerver. Wat deze rijke man 
en zwerver nu eigenlijk willen? Tja; 
ze hadden eigenlijk in de stads-
schouwburg moeten optreden dan 
hadden veel meer mensen de kerst-
boodschap begrepen. 
De complimenten voor het spelen 
van deze moeilijke musical met veel 
pittige liedjes en ingewikkelde scè-
nes zijn absoluut op zijn plaats. Een 
mooie herinnering om nooit te ver-
geten.

De kunstschaatsbaan Velserbroek meet 300 vierkante meter

Grote schaatsbaan in
Winkelcentrum Velserbroek
Velserbroek - Van 3 tot en met 20 
januari plaatst Winkelcentrum Vel-
serbroek een kunstschaatsbaan op 
het Vestingplein. De schaatsbaan 
wordt op zaterdag 5 januari om 
12.00 uur officieel geopend door ijs-
hockeyer Ron Berteling.
Berteling geeft om 12.00 uur een 
ijshockeyclinic van een uur. Hieraan 
kunnen 15 kinderen deelnemen. Zij 
kunnen zich van te voren opgeven 
bij de organisatie ter plekke. Vanaf 
half twee is de schaatsbaan weer 
voor iedereen geopend. Op zater-
dag 12 januari geeft ex-topschaat-
ser Barbara de Loor een schaatsde-
monstratie. En op zaterdag 19 janu-
ari is de afsluiting met een schaats-
disco. DJ Michiel Swart draait van 
14.00 tot 16.00 uur lekkere muziek.
De baan is dagelijks geopend van 

12.00 tot 18.00 uur (op donderdag 
tot 21.00 uur). De entreeprijs be-
draagt 2,75 euro. Dat is inclusief 
schaatshuur. Van dit bedrag gaat 25 
cent naar het Fonds Gehandicap-
tensport. Van maandag tot en met 
vrijdag, van 10.00 tot 12.00 uur, kun-
nen de basisscholen uit directe om-
geving van Velserbroek gebruik ma-
ken van de schaatsbaan om bijvoor-
beeld te schoolschaatsen.
De kunstschaatsbaan van 300 vier-
kante meter is mogelijk gemaakt 
door een investering van de onder-
nemersvereniging van Winkelcen-
trum Velserbroek. 
Corio Nederland Retail, vastgoed-
belegger en manager van Winkel-
centrum Velserbroek, schafte de 
schaatsbaan aan om in meerdere 
winkelcentra in te zetten.

Offshore Windpark
Q7 levert eerste stroom
IJmuiden - Het Offshore Wind-
park Q7 in de Noordzee bij IJmui-
den, eigendom van ECONCERN en 
ENECO Energie, levert sinds vorige 
week stroom aan het elektriciteits-
netwerk. Bij een volledige produc-
tie van 435.000.000 KWh per jaar le-
vert het park voldoende stroom voor 
zo’n 125.000 Nederlandse huishou-
dens. Zo wordt de uitstoot van 225 
duizend ton CO2 bespaard.
Van de 30 turbines die tot nu toe 
volledig zijn geïnstalleerd, leveren 
er nu zeven elektriciteit. Tijdens de 
wintermaanden wordt door de aan-
nemers gewoon doorgewerkt aan 
het park. Het aantal turbines dat 
elektriciteit levert, neemt zo gestaag 
toe. Naar verwachting zijn alle 60 
molens, met een maximale capaci-
teit van 120MW, aan het einde van 
het eerste kwartaal van 2008 aan-
gesloten. De officiële opening van 
het windpark vindt plaats in het 
tweede kwartaal van 2008.
Dirk Berkhout, bestuurslid van 

ECONCERN: ,,Vanuit onze missie, 
een duurzame energievoorziening 
voor iedereen, investeren wij on-
der andere groots in offshore wind-
parken in bijvoorbeeld het Verenigd 
Koninkrijk en België. Uit onze con-
tacten met andere grote Europese 
spelers blijkt dat zij Nederland mij-
den. Dit is een gemiste kans voor 
Nederland.’’
Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter 
van ENECO Energie, voegt daaraan 
toe: ,,Wind op zee kan een substan-
tiële bijdrage leveren aan de Neder-
landse energie- en klimaatdoelstel-
lingen. De Noordzee leent zich goed 
voor wind op zee en biedt ruimte 
voor circa 6.000 MW, wat goed is 
voor 20% van het Nederlandse elek-
triciteitsverbruik. Essentieel hiervoor 
is wel dat de overheid heldere doel-
stellingen en consistente beleids-
kaders formuleert, waardoor Ne-
derland meer duurzame investerin-
gen kan aantrekken dan nu het ge-
val is.’’

Jongeren in Galle krijgen les in metselen, zodat zij kunnen helpen bij de we-
deropbouw van Galle (foto: Guus Hartendorf)

Afhandeling over in andere handen
Stichting Velsen
helpt Galle ontbonden
IJmuiden- Op Tweede Kerstdag 
was het drie jaar geleden dat het 
Verre Oosten werd overvallen 
door de tsunami. Die eiste vele 
levens en zorgde voor veel ver-
woestingen. In Velsen werd de-
zelfde dag nog de stichting Vel-
sen helpt Galle opgericht. Met 
hulp van velen werd er binnen 
een paar weken bijna een mil-
joen euro ingezameld, bedoeld 
voor hulpprojecten in Galle.

Het duurde even voordat dit goed 
op gang kwam. De stichting wil-
de er zeker van zijn dat het geld 
goed werd weggezet en daar kwam 
waar het nodig was. Ook moest het 
geld alleen ten goede komen aan 
de slachtoffers van de tsunami. Zo 
moesten er huizen gebouwd wor-
den, maar Galle beschikte niet over 
geschikte grond. Dat moest gekocht 
worden, de eigenaar moest ontei-
gend worden en de grond gelega-
liseerd. En in Galle werkt alles heel 
anders dan hier, de ambtelijke mo-
lens draaien er heel langzaam. Maar 
alles is nu in de afrondende fase. 
Naast het huizenproject zijn er ook 
boten voor de vissers in Galle ge-
kocht. Veel vissers beweerden dat 
ze hun boot kwijt geraakt werden. 
Later bleek, dat er wel vier of vijf vis-
sers samen deden met één boot. Dit 
vertelden studenten van de Nether-
lands Alumni Association of Lanka, 
die de ontwikkelingen ter plekke in 
de gaten houden. Ook burgemees-

ter Peter Cammaert, die op persoon-
lijke titel voorzitter was, vice voorzit-
ter Guus Hartendorf en penning-
meester Klaas van Slooten gingen 
regelmatig naar Galle toe. Tevens 
wordt er een zwembad gebouwd, 
waar de bewoners van Galle zwem-
les kunnen krijgen. Voorheen kon-
den zij alleen privé-les krijgen en 
ook zagen zij er het belang niet zo 
van in. Toen ze hoorden dat meisjes 
de tsunami hadden overleefd door-
dat zij konden zwemmen, wilden ze 
allemaal zwemles. 
Bouwonderneming Holleman zegde 
een geldbedrag toe, bestemd voor 
dit zwembad. Dit is nog niet binnen, 
maar dat zal vast wel goed komen.
Jack Kuin van ReinUnie reisde naar 
Galle af, om de bewoners ter plekke 
te leren hoe zij beter met afvalver-
werking om konden gaan. Ook werd 
er door een vakman aan jongeren 
timmeren en metselen geleerd, zo-
dat zij konden helpen met de we-
deropbouw van Galle.
Nu alles goed loopt is de stichting 
Velsen helpt Galle ontbonden. De 
afronding van de projecten en het 
geld dat over is, 35.000 euro, is over-
gedragen aan de Stichting Ontwik-
kelingssamenwerking Velsen, die al 
sinds 1976 een stedenband onder-
houdt met zusterstad Galle. Guus 
Hartendorf is hier voorzitter van en 
Klaas van Slooten is ook daar pen-
ningmeester. Zij nemen dus de ken-
nis van zaken met zich mee. (Carla 
Zwart)

Beschouwing journalistiek 
in Velsen Centraal
IJmuiden - Een beschouwing over 
de journalistiek in Velsen met vier 
ingewijden is het onderwerp van het 
TV-programma Velsen Centraal van 
Seaport TV van deze laatste week 
van 2007. Gespreksdeelnemers zijn 
de journalist Bart Boele (IJmuider 
Courant), Gert Jan Huijbens (free 
lance journalist) en Gerard Vosse 
(LGV). Het programma is voor het 
eerst op 24 september uitgezonden, 
maar de door vele kijkers gevraagde 
herhaling is uitgesteld tot oudjaar. 
Het beschouwende karakter van het 
programma is typisch geschikt voor 
de jaarafsluiting. 
 Het eerste gedeelte van het studio-
gesprek is in handen van de eind-
redacteur van het programma, Jac. 
Zuurbier. Hoe komt een journalist 
aan nieuws? Hoe kwetsbaar is de 
relatie met het gemeentebestuur 
wanneer er kristische verslaggeving 
komt over een onderwerp? Is lek-
ken van alle tijden? Komt het ook in 
Velsen op grote schaal voor? Wat is 
het verschil tussen een journalistiek 
verslag en een column? Hoe onaf-
hankelijk is een journalist?

Halverwege het programma neemt 
Gert Jan Huijbens onverwacht de 
leiding van het gesprek over van de 
jarige Jac. Zuurbier (65). De laatste 
was verslaggever van de IJmuider 
Courant in de zestiger jaren. Het ge-
sprek gaat over de problemen van 
een journalist in die tijd. Hoe kwam 
de primeur kwam van de Telstarfu-
sie in 1963 tussen VSV en Stormvo-
gels in de krant? Ook de loopbaan 
en de opleiding van de journalisten 
is onderwerp van gesprek. Daar-
naast komt de carrière en ook de 
schaatsprestaties van de jarige aan 
de orde. 
Deze en andere onderwerpen zijn 
te zien en te horen in de eerste uit-
zending op 28 december om 18.00 
uur. Op zaterdagavond 29 decem-
ber en maandagavond 31 december 
zijn de herhalingen om 18.00 uur. 
Kijkers kunnen deze uitzendingen 
van Velsen Centraal onder de regie 
van Edwin Woning zien via de Vel-
ser TV-kabel op S12++ (frequentie 
240 mHz). Nadere bijzonderheden 
staat op de teletekstpagina 331 van 
Seaport TV.

Literaire avond
in ‘t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - De literai-
re avond van Santpoorts Belang 
op donderdag 17 januari staat in 
het teken van twee jonge auteurs. 
Robbert Welagen (1981) volgde de 
Kunstacademie in ’s Hertogenbosch 
en studeerde in 2004 af met ‘verha-
len’. Momenteel studeert hij kunst-
geschiedenis in Utrecht. Hij publi-
ceerde onder andere in Hollands 
Maandblad. Zijn eerste boek ‘Lipari’ 
verscheen in november 2006 bij uit-
geverij Nijgh & Van Ditmar. Met dit 
boek drong hij door tot de longlist 
van de Libris Literatuurprijs  en dat 
is bijzonder voor een jonge debu-
tant.  Lipari is een broeierige novel-
le, die de lezer in verwondering en 
berusting achterlaat. De thematiek 
is van alle tijden.
René van Delft (1965) studeerde af 
in wijsbegeerte op het thema een-
voud. Hij werkte als binnenvaartma-
troos, docent levensbeschouwelij-
ke oriëntatie en computerprogram-
meur. Op dit moment is hij praktisch 
filosoof . In 2006 won hij de verha-
lenwedstrijd die Haarlem Boeken-
stad jaarlijks organiseert rondom 
de Bakenesseravonden in de To-
neelschuur. Het verhaal ‘Ontvallen’ 

sprong eruit en Van Delft werd be-
naderd door uitgeverij Meulenhoff. 
In maart 2007 verscheen zijn eerste 
boek ‘Zolang het duurt’. Het is een 
humoristische en schrijnende ro-
man over de puberteit, over puisten 
en schaamte, waarheid en seks, ou-
ders en dood. Van Delft snijdt op een 
intense manier de grote vragen van 
het leven aan, zoals alleen jongeren 
en filosofen dat kunnen. Momenteel 
werkt hij aan zijn tweede boek.
Paul Delèfre, beatdichter en per-
former uit Haarlem, zal in gesprek 
gaan met deze twee debutanten. 
Het belooft een levendige en ont-
spannen avond te worden waarin 
u uitgenodigd wordt te komen ken-
nismaken met aanstormend talent. 
Er is voldoende gelegenheid vra-
gen te stellen aan beide heren en in 
de pauze signeren ze hun boeken. 
Wie het leuk vindt te komen is wel-
kom van 20.00 tot 22.00 uur in het 
verenigingsgebouw ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 
in Santpoort-Zuid, telefoon 023- 
5383016. Zie ook www.santpoorts-
belang.nl. De entree bedraagt 6 eu-
ro dit is inclusief koffie of thee in de 
pauze. 

Het Offshore Windpark Q7 in de Noordzee
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Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-
5709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: 
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkda-
gen is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 
uur, op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag 
vanaf 10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apo-
theek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 
0255-535151.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-

5319148.
Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-
huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  0255-533239 of 06-
54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag 
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG):023-5554764 
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcp-
am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en 
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575, e-
mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstver-
lening: Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en 
rond de woning door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-
16.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie telefonisch bereikbaar via  0255-
519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u 
terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ 
Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tij-
dens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de 
huisarts.

Onder invloed, 
rijbewijs kwijt
IJmuiden - Politiemensen contro-
leerden in de nacht van vorige week 
woensdag op donderdag omstreeks 
02.30 uur in de Cederstraat een 49-
jarige automobiliste uit Velsen op 
het rijden onder invloed. De vrouw 
bleek veel te veel gedronken te heb-
ben. Ademanalyse aan het bureau 
gaf een promillage aan van 1,9, bij-
na vier keer de wettelijk toegestane 
waarde. 
De vrouw moest haar rijbewijs inle-
veren.

Franse vracht-
wagenchauffeur 
onder invloed
Velsen-Noord - Politiemensen 
controleerden vorige week donder-
dag rond 14.00 uur na een tip een 
37-jarige Franse vrachtwagenchauf-
feur op de Breedbandweg in Vel-
sen-Noord. De man bleek te diep in 
het glaasje te hebben gekeken. Hij 
had een alcoholpromillage van 1,27. 
De Fransman moest zijn vrachtwa-
gen gedurende een aantal uren la-
ten staan, voordat hij zijn weg mocht 
vervolgen. 
En uiteraard kreeg hij een proces-
verbaal mee naar huis.

Man slaat zijn 
vrouw in elkaar
IJmuiden - De politie heeft in de 
nacht van vrijdag op zaterdag rond 
twee uur een 38-jarige IJmuidenaar 
aangehouden, nadat hij zijn vrouw 
in elkaar had geslagen. De IJmui-
denaar werd meegenomen naar het 
politiebureau en ingesloten voor na-
der onderzoek.

Wietplantage 
ontmanteld in 
Tuindersstraat
IJmuiden - In een woning aan de 
Tuindersstraat heeft de politie zater-
dag een wietplantage ontmanteld. 
Alle planten en bijbehorende appa-
ratuur werden afgevoerd ter vernie-
tiging. 
De eigenaar, een 24-jarige IJmui-
denaar, werd door de politie aange-
houden in ingesloten.

Kerstkindje Danika heeft alleen maar oog voor het stro

Betoverende levende Kerststal
Velsen-Zuid - Aad de Koning 
maakte zich op vrijdag nogal 
zorgen, terwijl hij samen met Pe-
ter de Bruin en Jan van Vliet de 
Kerststal en de kramen voor de 
volgende dag aan het opbouwen 
was. Het was koud en hun vin-
gers vroren er bijna af.

Hoe moest dat een dag later, als 
al die mensen tijdens de levende 
Kerststal buiten moesten staan? 
Gelukkig viel het zaterdag mee, het 
zonnetje maakte veel goed. De le-
vende Kerststal leverde door de wit-
te bomen vanwege de rijp een beto-
verend mooi plaatje op.
Eén van de drie Koningen stapt op 
een gegeven moment de stal uit, om 
samen met het Engelmunduskoor 
stemmige Kerstliederen te gaan zin-
gen. De papieren kroon staat fier op 
zijn hoofd. Later zullen ook het kin-
derkoor van het Kunstencentrum en 
het Goede Herderkoor van zich laten 
horen. De middag eindigt met een 
samenzang in de Engelmunduskerk, 
de opbrengst van de activiteiten die 
middag is voor het onderhoud van 
deze kerk bestemd.
Er zijn helaas geen dieren bij de 
stal aanwezig. Zij komen altijd van 
de kinderboerderij in Velserbeek en 
daar heerst momenteel een virus. 
De dierenarts vond het niet verstan-

dig om de beesten te verplaatsen. 
,,En waar haal je zo gauw iets an-
ders vandaan?’’, vraagt Aad de Ko-
ning zich af. ,,Iemand bood me wel 
twee kippen aan, maar ja, dat is ook 
weer zo karig.’’ Geen dieren dus, 
wel een levend Kerstkindje. Danika, 
dochter van Pauline en Ralf, is in de 
kribbe gezet. Zij blijft rustig zitten, 
heeft alleen maar oog voor het stro 
en is druk bezig met het kauwen op 
de strootjes.
Buiten staan kramen met mooie 
Kerstgeschenken. Tijdens work-
shops maakten leden van de kerk 
mooie kransen en Kerststukjes, ter-
wijl de kinderen koekjes bakten om 
te verkopen en boodschappenlei-
tjes versierden. De oliebollen gaan 
grif van de hand en ook de Glüh-
wein wordt goed verkocht. Binnen 
staat Marco Bresser blatend erw-
tensoep en warme chocolademelk 
te verkopen. ,,Ze hebben mij inge-
huurd als schaap, omdat er nu geen 
dieren zijn’’, lacht hij. Ondertussen 
houden Jozef, Maria, de Koningen 
en de Wijzen buiten in de stal zich 
warm met Glühwein. Als de plastic 
borrelglaasjes leeg zijn, dan worden 
ze, als versiering, op hun kop in de 
takken van de Kerstboom gezet.
Die boom hangt aardig vol, aan 
het einde van de middag… (Carla 
Zwart)

Het concertorkest van de IJmuider Harmonie

Nieuwjaarsconcert 
IJmuider Harmonie
IJmuiden - Traditie getrouw zal het 
Concertorkest van de IJmuider Har-
monie op zondag 6 januari weer 
haar jaarlijkse uitvoering geven van 
het nieuwjaarsconcert. Het concert-
orkest van de IJmuider Harmonie is 
een veelzijdig orkest dat zich voor-
namelijk toelegt op het spelen van 
symfonische blaasmuziek. Het re-
pertoire is zeer afwisselend en be-
staat uit film-, musical- en popmu-
ziek, maar ook meer klassiek ge-
tint werk. Zo zal er dit maal ook een 
goed uitgekozen mix te beluisteren 
zijn van dit 50 man tellenende con-
certorkest wat onder leiding staat 
van Dirigent Bert Ridder. Niet al-
leen zal het Harmonieorkest optre-
den. Ook dit maal heeft de IJmui-
der Harmonie weer een koor uitge-
nodigd. Het is het opera koor” Bel 
Canto”o.l.v. Andre Kaart, die na het 
éérste gedeelte van het program-
ma meerdere zangstukken ten ge-

hore brengt. Na de pauze zal het 
tweede deel van het concertorkest 
plaatsvinden. Als afsluiting zullen 
het koor en het concert orkest nog 
enkele nummers samen ten geho-
re brengen op dit muzikale concert. 
Het Nieuwjaarsconcert is dus een 
gevarieerd programma van muziek 
en zang, en zeer toegankelijk voor 
een groot publiek. Voor ieder wat 
wils dus.
Het Nieuwjaarsconcert van Mu-
ziekvereniging IJmuider Harmonie 
neemt zijn aanvang om 12.00 uur, 
in de Burgerzaal van het gemeen-
tehuis te Velsen. De zaal gaat open 
om 11.30 uur. Wegens nieuwe voor-
schriften van de gemeente, zullen 
er beperkt kaarten verkrijgbaar zijn 
aan de zaal (gratis) dus vol is helaas 
vol. U bent van harte uitgenodigd op 
dit grandioze nieuwjaarsconcert van 
de IJmuider Harmonie in het prille 
begin van 2008.

De lopers van sportcentrum Santpoort aan het begin van de oudjaarsloop 
2007 

Oudjaarsloop onder goede 
omstandigheden gelopen
Santpoort-Noord - Zondag 23 de-
cember was het opnieuw zover. De 
Oudjaarsloop van Sportcentrum 
Santpoort stond weer op het pro-
gramma. De loop werd voor de ze-
ventiende keer georganiseerd door 
enkele leden. De fanatieke lopers 
konden onder zeer goede weersom-
standigheden kiezen uit verschil-
lende afstanden variërend van 8 tot 
16 kilometer. De lopers waren na 
hun sportieve prestatie door John 
van Deudekom uitgenodigd in zijn 
sportschool te Santpoort voor een 
heerlijke kop erwtensoep met rog-
gebrood en spek en een heerlijk 

drankje. Veel lopers zijn al jarenlang 
verbonden aan de loopgroep en 
daarom werden na afloop weer vele 
oude herinneringen opgehaald. 
De loopgroep is iedere zondag om 
09.30 uur aanwezig bij de ingang 
van Duin en Kruidberg. 
Na een warming-up wordt er in 
groepsverband gelopen in het 
mooie natuurgebied. De fanatieke 
lopers verzamelen ook op woens-
dagavond, dan vanaf de sport-
school, om hun trainingskilometers 
te maken. Een ieder die belangstel-
ling heeft is van harte welkom in de-
ze gezellige loopgroep.

Gezellig klaverjassen 
bij StormvogelsTelstar
IJmuiden - Het was erg druk op vrij-
dag 21 december tijdens de kerst-
klaverjas, want er waren veertien ta-
fels bezet in de kantine bij Storm-
vogelsTelstar. Dankzij de selectie die 
een dvd-speler beschikbaar stel-
de, waarvoor hartelijke dank, kwam 
de vereniging in het bezit van twee 
hoofdprijzen. De dvd-speler ging 
naar mevrouw Bouwman en de luxe 
boodschappenmand ging naar de 
heer W. Berkhof. 
De uitslag bij het klaverjassen is 
als volgt: eerste prijs, een fles whis-
ky,  ging naar mevrouw C. Schoone 
met 5644  punten; tweede prijs, een 

paardenworst, ging naar mevrouw 
C. Prudon met 5474 punten; der-
de  prijs, een speeldoosje, ging naar 
mevrouw J. Kalkman met 5447 pun-
ten. De marsenprijs ging naar me-
vrouw A. van Zuylen met drie mar-
sen.
De klaverjascommissie hoopt u weer 
te mogen ontvangen op vrijdag 4 ja-
nuari in de kantine van Stormvo-
gels Telstar aan Zuiderkruisstraat 
72, 1973 XM IJmuiden. De aanvang 
is om 20.00 uur. Wilt u meer weten,  
bel dan naar telefoonnummer 0255-
513826 of 06-34040940 of mail 
hj.retz@quicknet.nl

Lekker krabbelen op 
natuurijs in biezenveld
Velserbroek - ,,Terwijl vorige week in het noorden van ons land werd ge-
vochten om de eer de eerste natuurwedstrijd op het ijs te organiseren, ver-
wacht je dat je je hier in het westen moet behelpen met kunstijsbanen,’’ zegt 
Ronald Heeremans uit Velserbroek. ,,Maar niets is zo heerlijk als lekker op 
natuurijs je baantjes te trekken. Daar waar elders in Velserbroek en omge-
ving de grotere wateren nauwelijks ijsvorming vertoonden, was het woens-
dagmiddag in de slootjes van het biezenveld, nabij de Tureluur, al mogelijk 
de eerste krassen in het ijs te zetten. Luke en Patrick konden hun schaatsen 
onderbinden en weer eens echt genieten van natuurijs. Nu maar hopen dat 
de gemalen zich koest houden, zodat ook in de kerstvakantie nog kan wor-
den geschaatst.’’ (foto: Ronald Heeremans)

John Beun wint
achtste Zuidpierwedstrijd
IJmuiden aan Zee - In de vroege 
ochtendkou met een zuidoostelijk 
windje gingen de hengelaars van 
de IJmuider Zuidpier Zeevis Vereni-
ging op weg naar de visstek waar 
de wedstrijd vervist zou worden. Vol 
goede moet werden de hengels in 
stelling gebracht. In tegenstelling 
tot eerdere berichten over de goede 
vangsten van weliswaar kleine vis 
duurde het vrij lang voordat de eer-
ste visjes werden gevangen en werd 
het al snel duidelijk dat het moeilijk 
zou worden.
John Beun wist tien vissen op de 
kant te brengen met een totale leng-
te van 223 cm. Tweede werd Bart 
Kay met zeven vissen met een totale 
lengte van 156 cm. Andres Rouvil-
le werd derde met zeven vissen met 
een totale lengte van 152 cm.

Bij de koppels werden Ronald Ga-
towinas en John Beun eerste met 
twaalf vissen met een totale leng-
te van 263 cm. Tweede werden Ton 
Munnik sr. en Robert Boon met tien 
vissen met een totale lengte van 239 
cm. Bas Hollander en Peter de Looff 
werden derde met tien vissen met 
een totale lengte van 230 cm. John 
Beun wist de langste vis te vangen 
een bot van 34 cm.
Van de 30 wedstrijd vissers bleven 
er vier zonder vis. In totaal zijn er 
96 vissen gevangen met een totale 
lengte van 2167 cm. Acht vissoorten 
werden verschalkt, bot, gul, meun, 
schar, slijmvis, steenbolk, wijting en 
zeebaars. Over het algemeen waren 
de gevangen vissen klein en werden 
zoveel mogelijk weer levend terug-
gezet.

Gymnasium Felisenum 
geeft winterconcert
IJmuiden - Op vrijdag 18 januari 
geven cellist Pieter Wispelwey en pi-
anist Paolo Giacometti een concert 
in de aula van het Gymnasium Fe-
lisenum. Met hun fantastische spel 
en hechte samenwerking staat het 
duo garant voor een avond van gro-
te muzikale rijkdom. Voor de zesde 
keer organiseert het Gymnasium Fe-
lisenum een klassiek winterconcert 

van hoge kwaliteit
Het concert begint om 20.00 uur; de 
deuren van de school gaan open om 
19.30 uur. De toegangsprijs voor het 
concert bedraagt 15 euro. 
Kaarten voor het concert kunt u be-
stellen bij de administratie van de 
school op telefonnummer 0255-
545710 of via administratie@felise-
num.nl.

Cursus voor jonge ouders 
Regio - Het Servicepaspoort biedt 
cursussen voor diverse leeftijds- en 
doelgroepen.
In januari starten er voor (aanstaan-
de) jonge ouders diverse cursussen, 
waaronder: Babymassage volgens 
de Shantala methode, start 8 januari 
in IJmuiden; start 12 januari in Vel-
serbroek; Eerste Hulp bij Kinderon-
gevallen, start 10 januari in Heems-
kerk. Men kan zich ook nog aan-

melden voor de cursus Zwanger-
schapsgym en voor de themabijeen-
komst Borstvoeding, beiden starten 
op 15 januari in Heemskerk.
Leden van het Servicepaspoort krij-
gen korting. Voor aanmelding en 
nadere informatie kan op werkda-
gen contact worden opgenomen 
met het Servicepaspoort, telefoon 
023–8918440. Zie ook www.service-
paspoort.nl.
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Pergamano maandagochtend 
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.
Wijksteunpunten en KBO afd. 
Velsen.
Geen activiteiten.
ANBO Nieuws afd. IJmuiden, 
Driehuis en Velsen-Zuid, 0255-
510797, 06-22197237
Geen activiteiten.
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-42106818, mevrouw Nu-
poort.
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tif-
fany, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. Activiteiten worden ge-
geven van 13.30 tot 15.30 uur. Vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur 
computerles. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. Op 
Vrijdagmorgen is iedereen welkom 
voor computerles, de stichting werkt 
met de Davilex-methode, d.w.z. ie-
dereen kan in zijn eigen tempo een 
onderdeel van de computer on-
der de knie krijgen. De stichting is 
geopend van 9.30 tot 11.30 en van 
13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel vrijdag 29 december: 
minestronesoep, boerenkool met 
worst en pudding als dessert. Kos-
ten 4,50. Uiterlijk twee dagen van 
tevoren opgeven. Donderdag 27 de-
cember en woensdag 3 januari is er 
geen open tafel. 
Restaurant is er op maandag, dins-
dag en donderdag tussen 12.00 en 
13.15 uur (rond 11.45 uur aanwe-
zig zijn). U kunt genieten van een 
3-gangen a la carte menu inclusief 
drankje voor 6,-.
Biljart liefhebbers gezocht voor 
woensdag- en vrijdagochtend tus-
sen 09.00 tot 12.00 uur.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. Dar-
ten op maandag de gehele dag, 
woensdag-, donderdag- en vrijdag-
ochtend vanaf 10,-. ‘s middag op 
donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag.
Internetcursus voor senioren op 
maandagmiddag. Kosten 10,- voor 
3 middagen.
Ouderenadviseur is er op dinsdag-
ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 
U moet hiervoor een afspraak ma-
ken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel 
0255-533885 (ouderentelefoon). De 
allochtone medemens kan op don-
derdagochtend van 09.00 tot 10.30 
uur terecht.
Koersbal liefhebbers gezocht. Elke 
dinsdagochtend van 09.30 tot 11.30 
uur.
Erwten- en bruinebonensoep 
woensdag 10 en woensdag 24 janu-
ari. Van 12.00 tot 12.45 uur. Kosten 
1,- per kom.
Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om 
de gehele week (ook zon- en feest-
dagen) te komen ontbijten. Vanaf 
08.45 tot 10.00 uur. De kosten be-
dragen 2,40 euro per keer. Gaarne 
wel even vooraf aan melden bij de 
receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. Een drie-
gangenmaaltijd met verse ingredi-
enten kost 6 euro maandag t/m za-
terdag. Zondag kost een drie-gan-
genmaaltijd 8,50 euro.
Internetcursus op maandag of vrij-
dag van 09.30 tot 11.30 uur. Kosten 
3 cursusdagen 10,-. Er zijn twee cur-
sisten per groepje zodat er maxima-
le aandacht van de docent is. Opge-
ven via de receptie, telefoon 0255-
561500.
Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Open tafel In de week tussen kerst 
en nieuwjaar is er geen open tafel. 
vrijdag 4 januari: champignonstoep, 
boerenkoolstamppot met rookworst 
en ijs met slagroom. Reserveren 31 
december tussen 11.00-12.00. Aan-
vang 12.30 uur. Kosten 4,50. Dins-
dag 8 januari: kip/kerrysoep, nas-
si compleet met saté, bavroise met 
slagroom. Reserveren donderdag 3 
januari. Vrijdag 11 januari: groen-
ten/tomatensoep, wortelen/dop-
erwten, aardappelen, gehaktbal en 
vla met vruchten en slagroom toe. 
Reserveren op maandag 7 januari.
Expositie Schildersclub Velserhooft 
tot en met 3 maart. Toegang gra-
tis, Geopend van maandag t/m vrij-
dag van 09.00 tot 16.30 uur. Zondag 
11.10 tot 13.30 uur.
Toegang 2,- incl. 
In januari en februari kunt u zich 
aanmelden voor computerles. Drie 
lessen voor 10 euro. Donderdag van 
09.00-11.00 uur.
Nieuwjaarsreceptie woensdag 2 

januari van 15.00 tot 17.00 uur.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.
Oud & Nieuwviering met optreden 
Guus v/d Berghe. Aanvang 14.00 
uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Het wijksteunpunt is van 24 de-
cember t/m 1 januari gesloten.
Inloopspreekuur ouderenadviseur 
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u 
terecht bij Frontoffice van Zorgba-
lans. 
Tenslotte kunt u terecht voor vele 
vormen dienstverlening. Telefoon 
wonenplus 0255-518888.
Nieuwjaarsreceptie zondag 6 ja-
nuari.
Stichting Dorpshuis Het Terras, 
Terrasweg 89 Santpoort-Noord, 
023-5386127.
Geen activiteiten.
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Ouderennieuws

Houd rekening met de dieren

Verknal het niet voor dieren!
Dierenbescherming roept op 
tot diervriendelijke feestdagen
Regio - Traditiegetrouw roept de 
Dierenbescherming alle feestvier-
ders op om tijdens de feestda-
gen rekening te houden met die-
ren. Voor veel dieren is het geknal 
van vuurwerk een angstaanjagen-
de gebeurtenis. Met wat handige 
tips voor eigenaren is veel dieren-
leed te voorkomen. Ook vraagt de 
Dierenbescherming aandacht voor 
de kerstinkopen. Onder het mom 
‘scharrel je kerstmenu bij elkaar’ 
pleit de Dierenbescherming voor 
een diervriendelijk kerstmenu. Dat 
bestaat uit vegetarische gerechten 
of biologisch vlees.
Vuurwerk is voor dieren erg angst-
aanjagend. Door al het geknal raken 
veel dieren in paniek, lopen weg of 
verwonden zich. Deze vervelende 
gevolgen van de feestelijke jaarwis-
seling zijn goed te beperken. Be-
langrijk is dat huisdiereigenaren tij-
dens de jaarwisseling extra goed op 
hun dieren letten. 
Een paar praktische tips: Laat de 
hond op oudejaarsnacht voor 22.00 
uur aangelijnd uit. Houd katten 
in huis en zorg dat kattenluik, ra-
men en deuren gesloten zijn. Zorg 
dat het huisdier gechipt en geregi-
streerd is en zijn naamkokertje om 
heeft zodat ze snel en makkelijk te-
ruggevonden kunnen worden. Zorg 
dat er tijdens het afsteken van vuur-
werk tenminste één huisgenoot bij 
de dieren blijft. Maar ga de dieren 
niet troosten, het dier krijgt dan de 
indruk dat er iets mis is. Het beste is 
het angstige gedrag van het dier te 
negeren en zo normaal mogelijk ge-
drag te vertonen. Vergeet ook niet 

de eerste dagen van het nieuwe jaar 
extra voorzichtig te zijn met het uit-
laten van de hond met het oog op 
overgebleven vuurwerk. 
Ieder jaar weer zijn veel dieren rond 
de jaarwisseling slachtoffer van 
mishandeling door baldadige jon-
geren die ze letterlijk en figuurlijk 
met vuurwerk bestoken. De Die-
renbescherming vraagt de men-
sen extra alert te zijn op misbruik 
van vuurwerk naar dieren. Uiteraard 
doet de Dierenbescherming een be-
roep op ieders fatsoen om vuurwerk 
niet dicht in de buurt van dieren af 
te steken. 
Ook zijn de feestdagen bij uitstek 
een geschikt moment om stil te 
staan bij de herkomst van vlees. De 
dieren in de bio-industrie worden 
opgefokt onder barbaarse omstan-
digheden en hebben een vreselijk 
leven. Ook ‘wild’ kan uit de verbor-
gen bio-industrie komen. In Neder-
land leven jaarlijks miljoenen konij-
nen in draadgazen kooitjes, kalkoe-
nen in sombere stallen en eenden 
in schuren zonder zwemwater. Ook 
ganzenleverpaté (foie gras) staat 
helaas nog vaak op de menukaart 
van restaurants. Ganzen worden 
met een trechter gedwangvoerd zo-
dat de lever veel groter wordt dan 
normaal. 
De Dierenbescherming Noord-Hol-
land Noord pleit daarom voor een 
kerstmenu met vegetarische ge-
rechten of biologisch vlees. 
Op haar website www.dierbescher-
mingnhn.nl staan tien heerlijke ve-
getarische kerstrecepten ter inspi-
ratie. 

Roelof Stikker won van Daan Koetzier

Listig zetje van Roelof Stikker
IJmuien - Het feest van het licht 
was er de oorzaak van dat er slechts 
vijf partijen afgelopen donderdag bij 
de jeugd van Kijk Uit werden ge-
speeld. Gezellig werd het allemaal 
wel, want tijdens het naspelen van 
de partijen werd het bekende tele-
visieschaap Shaun van stal gehaald 
en driftig geïmiteerd.
De partijen werden allen een prooi 
voor de witspeler. Nieuwkomer Er-
in Lucassen kreeg Roland de Bruin 
als tegenstander. Roland geplaagd 
door hoofdpijn was voor Erin een 
ideale start, want in mum van tijd 
was Roland zijn hele schaakinboe-
del kwijt. Guido de Waal waarschijn-
lijk in kerstsferen, verspeelde zijn 
dame waardoor tegenstander Mark 
Scholten zijn revanche voor de ne-
derlaag van vorige week kreeg.
Armando Noordzij liet zien dat hij 
over een portie schaakinzicht be-
schikt, een open h-lijn was voor Ar-

mando voldoende tegen Cory van 
Bellen. Armando speelde eerst zijn 
koning van de laatste lijn waardoor 
hij zijn toren van a1 naar h1 kon 
zetten en hierdoor een onstuitbare 
aanval kreeg.
Schaakinzicht was er ook te be-
wonderen bij Ingmar Visser. Nadat 
Maurits van Rees al snel in de partij 
een paard had prijsgegeven, schonk 
Ingmar zijn paard terug om in het 
eindspel een betere pionnenstruc-
tuur te krijgen. Dit alles werd Mau-
rits te veel.
Bij Roelof Stikker en Daan Koet-
zier dreigde het een hele lange zit 
te worden, en dat was het eigenlijk 
al na ruim veertig minuten schaak. 
Maar een doeltreffend pionzetje van 
Roelof op een nog vol bord beslis-
te de partij. Het pionzetje betekende 
het einde van de dame van Daan en 
de partij was gespeeld.
Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl.

‘Becoming Jane’ op witte 
doek van Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 28, zaterdag 29 
december en woensdag 2 januari, 
vertoont het Witte Theater om 20.30 
uur de film ‘Becoming Jane’.
In 1795 is Jane Austen 20 jaar. Ze 
is bezig met haar eerste roman én 
het afwijzen van huwelijkskandida-
ten die door haar ouders worden 
aangedragen. Dan ontmoet Jane de 
Ierse student Tom Lefroy. De passie 
tussen beiden levert Jane volop in-
spiratie op voor haar verhalen. Maar 
het geluk mag niet lang duren. Het 

grote verschil in afkomst en status 
maakt de relatie onmogelijk. Beco-
ming Jane is geen verfilming van 
een roman van Austen maar een 
mooie vermenging van elementen 
uit haar biografie en details uit haar 
bekendste roman ‘Pride & Prejudice’. 
Een kostuumdrama vol passie, ro-
mantiek, intriges en de harde soci-
ale realiteit in het Engeland van eind 
18de eeuw. Toegang 6 euro. 
Tegen inlevering van dit artikel 4 
euro.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid - Zaterdag 22 decem-
ber waren er toch nog dertien leden 
gekomen bij SV Full Speed voor een 
vooral gezellig rondje klootschieten.
Het begon in de kantine waar de lo-
ting werd verricht. Willem was dit 
keer aan de beurt om vier teams sa-
men te stellen en dit is prima gelukt. 
Willem kon hiermee zijn sportieve 
vete met Dirk uitvechten, maar dit 
keer in het voordeel van Dirk. Vol-
gende keer beter, Willem. 
Hierna vertrok de groep naar 
Spaarnwoude, dit moet u een keer 
gezien hebben, de natuur was een 
mooi schilderij. Ondanks het feit dat 
er ijs in de sloten lag, kreeg Dirk het 
toch voor elkaar om zijn bal er onder 
te krijgen. Het was berekoud, maar 
ook beregezellig. Doordat de kanten 
aardig bevroren waren bleven de 
ballen langer doorrollen en kregen 

een heel ander effect. 
De uitslag van deze week was an-
ders dan de leden dachten: door 
een telfout die werd opgemerkt door 
Ton Boot: Als vierde eindigde team 3 
met Willem, Bertie en Jan Sch. Met 
86 schoten 55 meter 1 punt. Als der-
de, team 2 met Bertus, Lia en Harm 
met 81 schoten en 25 meter 2 pun-
ten. Als tweede team 1: Sonja, Jan 
St., Nico en Lina met 80 schoten 
en 18 meter, 3 punten. Eerste werd 
team 4 met Dries, Ina en Dirk met 75 
schoten en 35 meter, dus 4 punten. 
Dit spel heeft alles in zich: spanning, 
strijd en lekker in de buitenlucht. 
Denkt u dat wil ik ook eens probe-
ren of even de sfeer proeven,  neem 
dan even contact op met Nico Prins 
via 0255-518648 of Dirk Sieraad via 
0255-515602 en anders www.svfull-
speed.nl.

Velserbroek – In de lente raakte 
Marjolein zwanger en in de zomer 
ging alles voorspoedig.
In de herfst groeide ze stevig, hield 
ze te veel vocht vast en ook haar 
bloeddruk ging omhoog. Dit had 
een zwangerschapsvergiftiging tot 
gevolg en direct na de herfstva-
kantie moest ze stoppen met wer-
ken en rust houden. Eén week rust 
thuis hielp niet en na een controle 
in het ziekenhuis werd ze direct op-
genomen. Een domper: geen zwan-
gerschapsverlof om je voor te be-
reiden en ook geen thuisbevalling. 
Maar de gezondheid van de baby 
ging natuurlijk voor alles. Anderhal-
ve week hield Marjolein bedrust in 
het ziekenhuis. Eddie vloog heen en 
weer tussen zijn werk op schiphol, 
hun huis in Velserbroek en het Rode 
Kruis Ziekenhuis.
Daarna ging het heel snel. De arts 
vond het verstandiger voor de ge-
zondheid van moeder en kind om 
tot een keizersnede over te gaan. 
Op maandagmorgen 29 oktober 
was Floor er, zeven weken eer-

Aangenaam
Geboren: Floor van Eeken
Dochter van: Marjolein Botter en 
Eddie van Eeken
Geboren op: 29 oktober 2007 om 
8.04 uur
Geboortegewicht: 2046 gram

der dan gepland. Het minimensje 
ging direct de couveuse in, waar ze 
moest gaan groeien. Na een week 
mocht Marjolein naar huis, helaas 
zonder Floor. 
De trotse ouders waren zoveel mo-
gelijk in het ziekenhuis, om hun 
dochter te verzorgen.
Na twee weken volgde nog een 
domper: Floor ging naar het AMC in 
Amsterdam, omdat ze haar bloed-
suikerwaardes niet op orde kreeg. 
Gelukkig was na anderhalve week 
alles in orde en mocht Floor naar 
huis, waar haar bedje al wekenlang 
klaar stond. Nu gaat alles goed met 
haar en Floor heeft Kerstmis dus 
thuis kunnen vieren, samen met 
haar dolgelukkige ouders.
Floor werd voor deze rubriek aan-
gemeld door Oma Marga Botter, die 
supertrots is op haar eerste klein-
kind. ,,Het was een drukke en span-
nende periode, maar nu gaan we 
met z’n allen volop genieten van dit 
kleine meisje’’, zegt ze.
Marjolein is juf op basisschool De 
Vliegende Hollander in IJmuiden. 
Toen haar buik zichtbaar werd, deze 
zomer, vertelde ze haar kleuters dat 
juf een baby zou krijgen, als Sinter-
klaas in het land was. Zij heeft haar 
klas straks heel wat uit te leggen, 
want: waar was Sinterklaas op 29 
oktober? (Carla Zwart)

CD-presentatie 
Sluwe Voszz
Haarlem - De Haarlemse rapper 
Sluwe Voszz brengt zijn debuut-al-
bum ‘Gevangen Emotie’ uit. Geen 
betere plek om dit te vieren als in 
hometown Haarlem, donderdag 27 
december in het Patronaat. ‘Ge-
vangen Emotie’ is vooraf al spraak-
makend door de aanwezigheid van 
producers als Beretta 9 van Killar-
my/Wu-Tang Clan, Panik van the 
Molemen en 4th Disciple van Wu-
tang Clan. Drie support-acts hel-
pen Sluwe Voszz bij de viering van 
zijn cd-release. Winne uit Rotterdam 
is de kroonprins van Top Notch en 
komt binnenkort met zijn eigen so-
lo-debuut ‘Winne zonder strijd’. Dig-
gy Dex bracht vorig jaar zijn solo-
debuut ‘Verhalen uit de sofa’ uit en 
is bekend van zijn blaaswerk met de 
crew DAC. Aanvang 21.00 uur, en-
tree 7,50 euro.

Yanni

Eindejaarsparty met
Yanni Live on stage
IJmuiden - Zondagmiddag 30 de-
cember is er een eindejaars party 
met een geheel gratis koud /warm 
buffet en een spetterend optreden 
van de bekende IJmuidense zanger 
Yanni 
Yanni is een graag geziene gast in 
de ijmuidense horeca waar hij ra-
zend populair is in elke horeca ge-
legenheid waar yanni optreed is het 
een groot feest ,met zijn krachtige 
stem zingt hij onder andere prach-
tige covers van zijn grote voorbeel-
den Tom Jones en René Froger. Ook 
zullen er diverse artiesten langs ko-

men die het afgelopen jaar in de 
Sluizen hebben gezongen. 

U kunt ook gebruik maken van de 
ophaal service met het bobbusje, 
geschikt voor acht personen, u kunt 
bellen naar 06-23193258. Het ge-
heel gratis buffet bereidt door hun 
top kok Louis moet u zeker geproe-
ven. Een middag die u zeker niet wil 
missen de aanvang is 16.00 uur en 
de entree is geheel gratis. 
Zie ook www.desluizen.nl. De Slui-
zen, Noordersluisweg 1 in IJmuiden. 
Zie ook www.yanni.nl.

KUS in de Philharmonie
Haarlem - De razend populaire 
meidengroep KUS komt terug dit 
seizoen! ‘Lekker Ding’, ‘Alles of Niks’, 
‘Topje van mijn Zus’, het feest gaat 
verder. De vier meiden gaan na hun 
eerste succesvolle theatertour op-
nieuw de Philharmonie veroveren, 
op vrijdag 28 december om 15.00 
uur. 

Wederom hebben Jochem Fluitsma 
en Eric van Tijn vrijwel alle liedjes 
voor KUS geschreven. Het uitgangs-
punt voor deze voorstelling: zingen, 
dansen en vooral met zijn allen weer 
een mooi feest bouwen!
Een kaartje kost 16,50 euro. De toe-
gangsprijs is inclusief pauzedrankje 
en garderobe.


