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IJmuiden - Vorige week woens-
dag ontstond op de rotonde Lan-
ge Nieuwstraat/Planetenweg 
een aanrijding waarbij een au-
to en een scootmobiel betrokken 
waren. Een 23-jarige automobi-
liste uit IJmuiden reed op de ro-
tonde en wilde rechtsaf slaan. Zij 
zag daarbij de scootmobiel, be-
stuurd door een 85-jarige IJmui-
denaar, over het hoofd.

Scootmobiel 
aangereden

Bijzondere reünie
IJmuiden – Een grote bus met 
zestien Duitse passagiers arri-
veerde dinsdagmiddag tegen 
drieën bij het Holiday Inn Hotel 
in IJmuiden. Zij werden warm 
ontvangen door de IJmuidense 
Doris Vrijhof-Ackermann.

Het zijn immers haar schoolka-
meraden uit Wolffenbüttel in de 
Harz, waar Doris ook vandaan 
komt. Sinds 1957 woont ze met 
haar man Frits Vrijhof in IJmuiden, 

maar het contact met haar me-
deleerlingen is er nog steeds. De 
laatste twintig jaar ziet de groep 
elkaar jaarlijks in Wolffenbüttel. 
Maar dit jaar kwamen ze voor het 
eerst naar IJmuiden, waar ze vol 
bewondering zijn voor de omge-
ving van het hotel en de jachtha-
ven. Doris heeft een vol program-
ma voor ze samengesteld. Na het 
inchecken in het hotel volgde 
een feestelijke, Engelse ‘high tea’. 
Woensdag gingen ze met Fast Fly-

ing Ferries een dagje naar Am-
sterdam, waar werd geluncht in 
het Krasnapolsky. ’s Avonds was 
het gezellig wokken in IJmuiden. 
Donderdag laat Doris haar vrien-
den en vriendinnen Noord-Hol-
land zien.
En dan is het alweer tijd voor het 
vertrek naar Wolffenbüttel. Tij-
dens de reünie verbleef Doris zelf 
ook in het Holiday Inn. En dat is 
nou weer Hollandse gezelligheid. 
(Karin Dekkers)
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Velsen - Dit jaar bestaat Vluch-
telingenWerk Velsen 20 jaar. De 
organisatie is in 1990 opgericht 
en werkte in de eerste jaren uit-
sluitend met vrijwilligers. Inmid-
dels kent de organisatie drie be-
taalde krachten, twintig vrijwil-
ligers en stagiaires. Vluchtelin-
genWerk Velsen is onderdeel van 
de landelijke Vereniging Vluch-
telingenwerk Nederland (VVN).

De eerste vijftien jaar was het 
kantoor van Vluchtelingen-
werk in het nu afgebroken Cul-
tureel Centrum in IJmuiden. Nu 
heeft Vluchtelingenwerk een ei-
gen kantoor aan de Heidestraat 
in IJmuiden.
Begin jaren negentig zochten 
vele vluchtelingen uit landen als 
Irak, Afghanistan en een aan-
tal Zuidafrikaanse landen asiel 
in Nederland. Langdurige pro-
cedures die de vluchtelingen 
moesten doorstaan voor zij een 
vluchtelingen-status kregen. Zij 
werden, ook in Velsen, opgevan-
gen in zogeheten ROA wonin-
gen. Daar was het wachten op 
het besluit blijven of vertrekken. 

Nu worden er alleen vluchtelin-
gen gehuisvest die in een Asiel-
Zoekers Centrum (AZC) een sta-
tus hebben gekregen.
VluchtelingenWerk Velsen werkt 
nog steeds met begeleiders. Vrij-
willigers die families en alleen-
staanden de weg in Velsen wij-
zen tot zij zichzelf kunnen red-
den. Taal is een essentieel on-
derdeel op weg naar zelfred-
zaamheid van de nieuwe inwo-
ners. Er zijn drie spreekuren in 
de week om vluchtelingen te 
helpen met allerlei lastige zaken. 
De wereld kent vele landen 
waar het met de mensenrechten 
slecht tot zeer slecht is gesteld. 
Slachtoffers daarvan hebben het 
recht om te vluchten en asiel in 
andere landen te verkrijgen. Na 
twintig jaar is VluchtelingenWerk 
Velsen nog altijd nodig om de 
slachtoffers van onderdrukking 
en geweld een nieuw perspec-
tief te bieden in ons land.
Wie geïnteresseerd is in het werk 
van begeleider bij Vluchtelingen-
Werk Velsen kan contact opne-
men via 0255-522822. Of kijk op 
de website www.vwvelsen.nl.

VluchtelingenWerk Velsen
20 jaar in dienst 
van de vluchtelingen

Beating the Blues: 
Digitale therapeut
Regio - Per 1 april is Anna Bol-
ten werkzaam als E-therapeut 
in de regio Kennemerland. ,,Een 
digitale therapeut,” lacht zij: ,,ik 
ben psycholoog, maar de behan-
deling van mijn cliënten doe ik 
samen met het internetprogram-
ma: Beating the Blues.” 
Beating the Blues is het nieuwe 
behandelprogramma van Men-
taal Beter, voorheen bekend als 
Parriger & de Heer.
,,Beating the Blues is ontwikkeld 
en getest in Groot Brittannië. Uit 
de eerste onderzoeken blijkt het 
een zeer goed effect te hebben 
op de behandeling van mensen 
met lichte tot matige depressieve 
klachten”, zo vertelt Anna. ,,On-
ze cliënten variëren in de reden 
waarom ze zich aanmelden: de 
ene wil graag een steuntje in de 
rug, de ander wil graag zo snel 
mogelijk weer aan het werk.”
Anna mist soms de interactie, 
maar gelooft in de kracht van het 
programma. ,,De combinatie van 
een paar gesprekken met mij en 
thuis zelf aan de slag gaan blijkt 
enorm goed te werken. Het gaat 
uit van de kracht en de zelfstan-
digheid van de cliënt. Een cli-
ent doet het eindelijk toch zelf. 
De psycholoog is altijd aanwe-
zig, via e-mail of telefonisch, 
maar het is voornamelijk de cli-
ent die het werk levert. Op ge-
zette tijden achter je computer 

gaan zitten, huiswerkopdrach-
ten maken, goed nadenken over 
je eigen doen en laten, en voor-
al denken!” Beating the Blues 
is gebaseerd op Cognitieve Ge-
dragstherapie, een bewezen be-
handelvorm die uitgaat van het 
principe dat gedachten invloed 
hebben op gedrag en gevoelens. 
In het geval van depressiviteit 
zijn dit vaak negatieve gedach-
ten, waardoor iemand zich som-
ber voelt en de neiging heeft zich 
terug te trekken. 
Beating the Blues heeft een aan-
tal belangrijke voordelen ten op-
zichte van andere behandelme-
thoden: ten eerste, heel belang-
rijk, er is geen wachtlijst. Binnen 
een week na de aanmelding zal 
er een intake met de e-therapeut 
plaats vinden, waarna bijna di-
rect met de behandeling begon-
nen kan worden. 
Anna voegt toe: ,,Het mooie aan 
Beating the Blues is dat het ge-
schikt is voor een grote groep 
mensen. Het is geschikt voor zo-
wel jongeren vanaf 18 als oude-
ren tot in de 70. Zolang je inter-
net, geluidsboxen en een printer 
hebt, kun je het op elk gewenst 
moment van de dag gaan doen 
en je hoeft geen computer ex-
pert te zijn.”
Zie ook www.mentaalbeter.nl/
ijmuiden of www.beatingthe-
blues.nl.

Vertelvoorstellingen
in het Pieter Vermeulen 
Driehuis - Met de herfst in de 
lucht wordt het tijd voor de ge-
zellige, knusse herfstvoorstellin-
gen in het Pieter Vermeulen Mu-
seum. De nieuwe voorstelling, 
‘Op bezoek bij Knabbel’, wordt 
gehouden op de zondagen 3, 10 
en 17 oktober en 7 en 21 novem-
ber.
Deze keer ontmoeten de kinde-
ren Knabbel, een vriendje van 
Edje Eekhoorn, in een grote ou-
de eik. Daar woont hij samen 
met nog een paar vriendjes zo-
als Egel, Konijn en Muis. Muis 
komt op bezoek om het span-
nende verhaal van Knabbel te 
horen over hoe hij toch in deze 
boom terecht gekomen is. Muis 
en de kinderen worden meege-
nomen in een vertederend ver-
haal. Aan het eind mogen ze 
zelfs nog even een kijkje nemen 

in de oude holle boom van de 
eekhoorn. Natuurlijk is er na af-
loop weer een gezellige knutsel-
tafel. Vooraf en aansluitend kun-
nen de kinderen ook nog het bos 
van Edje Eekhoorn in de tijdelijke 
tentoonstelling verkennen. Deze 
staat vol met puzzels, spelletjes, 
holletjes en andere  leuke din-
gen over eekhoorns.
Nieuwsgierig geworden? Er is 
per keer plaats voor 15 kinderen 
en 10 volwassenen. De vertel-
voorstelling is voor kinderen van 
3 tot en met 6 jaar en start om 
13.30 uur. De kosten zijn slechts 
0,50 euro bovenop de entreeprijs 
van 2 euro per kind en 2,50 eu-
ro voor volwassenen. Reserve-
ren is noodzakelijk en kan via in-
fo@pieter-vermeulen-museum.
nl en via telefoonnummer 0255-
536726.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Twee dagen van te 
voren opgeven voor 12.00 uur. 
Kosten 6,-.
Presentatie politie donder-
dag 7 oktober op het gebied van 
persoonlijke veiligheid, oplich-
ting en insluiping. Van 09.30 tot 
12.00 uur.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is weer van start ge-
gaan. Elke maandag en woens-
dag kan men van 11.45 tot 13.00 
uur men terecht voor een kopje 
soep, een hoofdmaaltijd en een 
toetje naar keuze. Kosten 6,-.
Open tafel. De eerstvolgende 
open tafel is op vrijdag 24 sep-
tember: Zweeds tunbrood met 
seranoham, rundergoulash, rijst, 
rauwkost en chocoladeparfait 
met mangosaus toe. 
Expositie Leny Cortel met haar 
olieverf schilderijen en een twee-
tal keramiek. Toegang gratis. Ex-
positie is te zien tot 4 oktober.
Optreden Cocktailtrio donder-
dag 30 september om 14.30 uur. 

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 023-8910195.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffice van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Herfstkien, zondag 10 oktober 
om 14.00 uur. Kaartverkoop start 
24 september om 10.00 uur.
Presentatie over Thuiszorg, 
dinsdag 12 oktober van 14.00 tot 
16.00 uur.

ANBO afdeling IJmuiden, Drie-
huis en Velsen-Zuid
Volledig verzorgde 8-daag-
se herfst-mozaiek langs Moezel 
en Rijn met de Prinses Juliana. 
Dinsdag 19 t/m 26 oktober. In-
lichtingen mw. B. Wit-Mateboer, 
tel. 06-22197237

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Woensdag 29 september kunt u 
zingen? Zing dan mee! Aanvang 
15.00 uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Regio - De onopvallende vi-
deosurveillanten hebben vorige 
week woensdag in de avonduren 
het rijbewijs ingevorderd van een 
wegmisbruiker met zeer gevaar-
lijk rijgedrag.
Toen de videosurveillanten vanaf 
de Jan Gijzenkade de N208 op-
reden richting Velsen, zagen zij 
een auto met Duits kenteken met 
hoge snelheid op de N208 voor-
bijkomen. 
De automobilist, naar later bleek 
een 31-jarige Haarlemmer, haal-
de hierbij met hoge snelhe-
den andere weggebruikers links 
en rechts in; tijdens een me-
ting kwam hier een snelheid van 
128 km/uur uit, waar een maxi-
mum snelheid geldt van 70 km/
uur. Deze wegmisbruiker wilde 

ook nog een bus rechts inhalen 
op de A208, maar omdat de bus 
zelf al naar rechts ging, moest 
hij volop in de remmen en werd 
ternauwernood een aanrijding 
voorkomen.
Vervolgens reed de man met ho-
ge snelheid door de Velsertunnel 
richting Beverwijk. 
Omdat het voor de videosur-
veillanten niet mogelijk was om 
de wegmisbruiker op een veili-
ge manier aan de kant te zetten, 
besloten zij hem zo veilig moge-
lijk te volgen. Zij wisten de weg-
misbruiker op de Kanaalweg in 
Beverwijk aan de kant te zetten 
en vorderde zijn rijbewijs direct 
in. Tegen de Haarlemmer wordt 
proces verbaal opgemaakt voor 
artikel 5.

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

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-
515348.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 

  nav keorbresleV keehtoilbib ni ruu 00.02 - 00.81 gadrednod
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 

  skjilekew sitarg gaarvnaA .doon elëicnanfi etsretiu ni nesnem rooV
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Gemeente presenteert 
ontwerpbegroting 2011
Velsen - In aanwezigheid van 
het voltallige college van burge-
meester en wethouders kon Ro-
nald Vennik, wethouder van fi-
nanciën, tijdens de persbijeen-
komst afgelopen vrijdag met 
gepaste trots aankondigen dat  
het college erin is geslaagd een 
meerjarige, sluitende ontwerp-
begroting te kunnen presente-
ren. 
Uitgangspunt hierbij is geweest 
om als eerste de bestaande 
plannen en projecten in de ko-
mende tijd te realiseren voordat 
zij met nieuwe zaken aan de slag 
gaat. Wat betreft de bestaan-
de plannen moet worden ge-
dacht aan de start van de aanleg 
van de Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer (HOV) verbinding, het 
winkelcentrum, Velsen-Noord, 
de herinrichting van de Krom-
houtstraat, de gymzaal in Sant-
poort-Zuid en de investeringen 
in sportvelden. Daarnaast wordt 
in de begroting financiële ruim-
te vrijgemaakt voor een twee-
tal speerpunten: het voortzetten 
van de economische profilering 
na 2012 en een extra investering 
op het gebied van Toezicht en 
Handhaving. Echter, gezien de 
komende rijksbezuinigingen en 
lagere inkomsten van de alge-
mene uitkering van het rijk, zijn 
in de ontwerpbegroting ook een 
aantal bezuinigingsvoorstellen 
opgenomen. 
Eén van de voorstellen behelst 
de halvering van de subsidies 
voor sportverenigingen in Vel-
sen maar, verduidelijkt wethou-
der Annette Baerveldt: ,,We gaan 

niet alle subsidies zomaar halve-
ren, want het is niet ons doel om 
sportclubs te laten omvallen.”
Een ander voorstel is om een 
deel van de reserve van de Rei-
nUnie-gelden ( 6 miljoen eu-
ro) voorlopig niet te besteden 
aan plannen voor multifunctio-
nele accommodaties zoals bij-
voorbeeld een parkeergarage in 
Oud-IJmuiden en nieuwbouw 
voor het Pieter Vermeulen Mu-
seum. Voorgesteld wordt om een 
deel van deze middelen te ge-
bruiken om kapitaalgoederen 
versneld af te schrijven.
Maar ook een vermindering van 
5% op het totale subsidiebedrag  
dat door de gemeente aan al-
lerlei verenigingen en stichtin-
gen wordt uitgekeerd, de zoge-
naamde ‘taakstelling 5% subsi-
dies’, wordt in 2012 van kracht. 
Ook versoberingen op het ge-
bied van WMO verstrekkingen 
komen in de ontwerpbegroting 
aan de orde waarbij niet alleen 
voorzieningen voor een verhoog-
de toiletpot en beugels komen 
te vervallen, maar ook de in-
voering van een inkomenstoets 
maakt deel uit van deze versobe-
ring. En dan zijn er nog voorstel-
len om de vervoersbijdrage voor 
het schoolzwemmen te schrap-
pen en ook de verordening voor 
het leerlingenvervoer zal wor-
den versoberd. De gehele ont-
werpbegroting is verwerkt in een 
keurig, duidelijk en sober boek-
werkje van 211 pagina’s en zal 
op 4 november a.s. worden be-
handeld door de gemeenteraad. 
(Joop Waijenberg)

Paranormale beurs van 
Samma Saya in IJmuiden
IJmuiden - Zondag 26 september 
vindt er weer een paranormale 
beurs van Samma Saya plaats in 
Zalencentrum Velserduin aan het 
Velserduinplein in IJmuiden. Deze 
Paranormale Beurs is geen grote, 
maar wel altijd een zeer gezellige 
en veelzijdige beurs.
Juist in deze tijd, waarin bekende 
paragnosten in Het Zesde Zintuig’ 
Derek Ogilvie en Char meer en 
meer bekendheid genieten en ei-
genlijk iedereen wel eens in con-
tact wil komen met het paranor-
male, is het een aanrader om eens 
deze beurs in IJmuiden te bezoe-
ken. Ook deze keer is er een ver-
scheidenheid aan mediums, pa-
ragnosten, helderzienden en an-
dere spiritueel raadgevers aan-
wezig en zal er voor iedereen een 
advies of spiritueel handvat te vin-
den zijn in een van de consulten.
Het is een paranormale beurs voor 
iedereen die vragen heeft met be-
trekking tot hun relatie, gezond-
heid of werk, maar ook voor men-
sen die gewoon interesse hebben 
in deze materie en ermee willen 

kennismaken. In een gemoedelij-
ke, ontspannen sfeer kunnen be-
zoekers een consult krijgen waar-
bij aan de hand van een meege-
brachte foto of ring een vraag 
beantwoordt kan worden, maar 
men kan ook informatie krijgen 
over zijn of haar ‘gids‘ en er kun-
nen meerdere spirituele en para-
normale vragen beantwoord wor-
den. Deze keer kunnen bezoekers 
ook een aura laten tekenen bij 
een aura reader. Gewoon rondkij-
ken kan natuurlijk ook. Zo zullen 
er onder andere (meerdere) pa-
ragnosten, helderzienden, mag-
netiseurs, tarotkaartleggers, hyp-
notherapeuten, voetreflexologen, 
aurareaders, gidszieners en -teke-
naars, reikimasters en pendelaars 
aanwezig zijn. De beurs vindt van 
11.00 tot 17.00 uur plaats in Za-
lencentrum Velserduin, Velser-
duinplein 3 in IJmuiden. De en-
tree bedraagt 5 euro per persoon, 
de consulten zijn niet hoger dan 
12,50 per persoon. Kinderen on-
der de 11 jaar zijn gratis, mits on-
der begeleiding.
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Weerwind bezoekt
horecabedrijven
Velsen - Vorige week vrijdag-avond heeft burgemeester Franc 
Weerwind samen met wethouder Arjen Verkaik en het bestuur van 
Koninklijke Horeca Nederland afdeling Velsen een bezoek gebracht 
aan een aantal horecabedrijven in Velsen. Van vijf uur ’s middags tot 
laat in de avond bezocht men in een informele setting willekeurig 
diverse café’s, restaurants en uitgaansgelegenheden in Santpoort-
Noord en IJmuiden. De horecaondernemers kregen hierbij de gele-
genheid om persoonlijk kennis te maken met burgemeester Weer-
wind tijdens een korte rondleiding door hun bedrijf. Er kwamen di-
verse onderwerpen aan bod zoals de aanpassing van de horeca-ex-
ploitatievergunning en de overlast van jeugdigen nabij de Kenne-
merlaan.

Stadscentrum IJmuiden
Zondag After Sail 
Markt & Folklorefeest 
IJmuiden - Stadscentrum 
IJmuiden houdt zondag 26 sep-
tember een grootse After Sail 
Markt & Folklorefeest van 11.00 
tot 17.00 uur. Die sfeer van een 
echte Hollandse jaarmarkt wil 
men evenaren in het Stadscen-
trum van IJmuiden. De lokale be-
volking maar ook de gehele re-
gio kijkt uit naar deze jaarlijks 
terugkerende jaarmarkt. De jaar-
markt in het stadscentrum is be-
roemd onder de standhouders 
uit het gehele land, vanwege de 
hoeveelheid kramen en de sfeer 
die veel volk op de been brengt.

Elastic Double zal grote pu-
bliekstrekker zijn. Zij werden im-
mers tweede bij Holland ‘s Got 
Talent en zullen van 14.00 tot 
14.30 uur optreden op een trai-
ler pal voor de zaak Van Keu-
len Men’s Fashion. De aanwezi-
ge disc-jockey zal deze hele dag 
blijven draaien.
Met Sail achter de rug speelt 
men in op een thema van toen 
met veel mensen in klederdracht 
van rond 1880 tot 1930. Er staan 
kramen met een aantal oude 
ambachten. Er komen twee fol-
kloristische dansgroepen. De 
Westfriese Dansgroep Schagen 
draagt de kleding die rond 1880-
1900 bij boeren de zondagse 
mode was. De Blokkerder Dans-
groep draagt dagelijkse kleding 
uit 1880 en 1920. Het program-
ma bestaat uit walsen, polka’s en 
boerendansen, afgewisseld door 
liedjes en voordrachten in het 
West-Fries. De muziek is deze 
dag live, alle dansgroepen heb-
ben hun eigen muzikanten. 
Anton Siedsma richt een exposi-
tie in met oude schoolplaten, let-
terdoosjes en leesplanken. De 
poppendokter, ambachtelijke 
palingrokerij, de Tiffany glasbe-
werker en de bekende portret-

tekenares Ineke Ligtermoet, een 
imker, de bekende ambachts-
man Dick Zwaan uit Spakenburg 
gaat visnetten breien en boeten 
en ook toont hij oude Zuider-
zee bottermodellen. Jo en Mies 
uit Vlissingen beoefenen een 
oud ambacht namelijk Zeeuwse 
volksschilderkunst en glas gra-
veren, zij geven daarin demon-
straties gekleed in Zeeuwse kle-
derdracht. 
En staat er de oud-Holland-
se poffertjeskraam, suikerspin 
en een Oud-Hollandse gebak-
kraam. Clown Cees brengt een 
familieprogramma, aangepast 
aan het publiek, vanuit zijn mo-
biele podiumwagen. Licht, ge-
luid en decors zorgen voor een 
optimale sfeer. Het wordt lachen, 
gieren en brullen, want Clown 
Cees is wellicht niet zo slim als 
hij zelf zegt. Gedurende het eer-
ste showprogramma worden 
kinderen uitgenodigd om te as-
sisteren bij zijn goochelkunsten. 
Na afloop van dit hilarisch ge-
beuren worden de assisterende 
kinderen beloond met een leuke 
verrassing. Hierna zijn de spel-
programma’s en als klap op de 
vuurpijl organiseert Clown Cees 
de inmiddels zeer bekende su-
perdiscodanswedstrijd. Iedereen 
mag meedoen. Om in de stem-
ming te komen zal Clown Cees 
het voorbeeld geven! Cees zoekt 
winnaars onder kinderen, ouders 
en opa’s en oma’s. Die gaan door 
naar de finale. Een publieksjury 
bepaalt wie van de finalisten de 
felbegeerde trofee wint. Voor de 
overige finalisten is er een leu-
ke verrassing. Het wordt dus een 
middag vol plezier en vermaak 
op Plein 1945 in het Stadscen-
trum van IJmuiden. 
Voor nadere informatie: Eve-
nementen Buro Gouda, 06-
53311130.

Meer service en acties
bij DA Drogist Jongejan
IJmuiden – DA Drogist Jongejan 
aan de Zeewijkpassage kan de 
klanten nu nog beter van dienst 
zijn. De winkel is servicepunt ge-
worden van wasserette stomerij 
Bottelier. Wie kleding te wassen, 
te stomen of te repareren heeft, 
brengt het naar Jongejan en daar 
wordt er voor gezorgd dat het in 
orde komt. Ook het verzorgen 
van werkkleding of het huren van 
tapijtreinigers behoort tot de mo-
gelijkheden. Bottelier is aange-
sloten bij Clean Way.
Ook is DA Drogist Jongejan ser-
vicepunt voor de pakjesservice 
DHL For You. Iets besteld via in-
ternet of een postorderbedrijf 
maar door bijvoorbeeld het werk 
geen tijd om het af te halen?
Zelf een pakketje versturen om 
iemand te verrassen? Regel het 
nu via DA Drogist Jongejan.
Op donderdag 24, vrijdag 25 en 

zaterdag 26 september is er weer 
de bekende zakkenactie. Vul de 
zak en krijg dan 20 procent kor-
ting op alle artikelen. Dat is leuk 
meegenomen. Dit geldt niet voor 
de aanbiedingen, zie de actie-
voorwaarden. Sinds kort is DA 
Drogist Jongejan leverancier 
van de huidverzorgingsproduc-
ten van San Soucis. Deze zijn rijk 
aan natuurlijke elementen en mi-
neralen die er voor zorgen dat de 
huid er stralend uitziet. Zaterdag 
26 september is er een consu-
lente aanwezig die alles over de 
producten kan vertellen. Er geldt 
die dag een korting van 25 pro-
cent op alle artikelen van Sans 
Soucis. Wees welkom bij DA 
Drogist Jongejan. Het team staat 
graag voor haar klanten klaar, nu 
met nog meer service. Zeewijkp-
lijn 115, telefoonnummer 0255-
511107.

Jaarmarkt Oud Velsen
Velsen-Zuid - Op de laatste za-
terdag van september gehouden 
traditionele Velser Jaarmarkt rond 
de uit de 13e eeuw stammende 
Engelmunduskerk vindt dit jaar 
op zaterdag 25 september plaats. 
Het is de 43ste keer dat de Engel-
munduskerk deze jaarmarkt or-
ganiseert. 
De jaarmarkt zal op om 10.00 uur 
‘s morgens officieel geopend wor-
den. Het beloofd ook dit jaar weer 
een gezellige jaarmarkt te gaan 
worden waarbij veel te zien en te 
beleven zal zijn voor jong en oud.
Rondom de kerk zullen ongeveer 
70 kramen staan waar van alles te 
koop zal worden aangeboden. 
Speciale aandacht voor de kra-
men die te herkennen zijn aan het 
bordje ‘Kerkkraam’.
De opbrengst van deze kraampjes 
met curiosa, grammofoonplaten, 
cd’s, boeken, crea-kunst, antiek, 
worst, haring, bloemen, gebak, de 

poffertjeskraam en het buffet zal 
geheel ten goede komen aan het 
onderhoudsfonds van de kerk.  
Het Rad van Avontuur is op het 
podium vóór de kerk te vinden en 
zal weer vele rondjes gaan draai-
en. Hier zijn zoals altijd mooie 
prijzen te winnen. 
De kerk is de hele dag voor be-
langstellenden geopend! ‘s Mid-
dags vind van 14.30 tot 15.00 
uur een optreden plaats van het 
Christelijk Mannenkoor IJmuiden. 
Het kerkorgel wordt bespeeld 
door ds. Bel (11.00 uur) en de 
heer Brink (12.00 uur).
Een bezoek aan de jaarmarkt 
in oud Velsen is dus de moei-
te waard. Bezoekers verzoeken 
zij zoveel mogelijk met openbaar 
vervoer of fiets te komen in ver-
band met beperkte parkeergele-
genheid in Velsen-Zuid en omge-
ving. De jaarmarkt sluit om circa 
16.30 uur.

Watertoren 
krijgt woon/
werkbestem-
ming
IJmuiden - Na jaren van leeg-
stand krijgt de 42 meter ho-
ge watertoren in IJmuiden een 
tweede leven door de realisatie 
van elf prachtige lofts, varië-
rend van 65 tot 160 m². De ver-
koop is momenteel in voorbe-
reiding en gaat binnenkort van 
start. De centrale liftschacht 
en de vierkante maat van 11 
bij 11 meter bepalen de basis 
van de lofts. De lofts zijn casco 
opleverbaar of naar wens op 
maat ingedeeld. De bestem-
ming is wonen/of werken. Men 
is dus vrij om de loft tegelijker-
tijd als kantoor of ‘werkplek’ 
te gebruiken. De kelder her-
bergt voor elk van de elf lofts 
een berging, welke bij zakelijk 
gebruik prima als archiefruim-
te gebruikt zou kunnen wor-
den. Op 1 oktober is de offici-
ele opening voor genodigden. 
Meer informatie via Janus Ma-
kelaardij. E-mail naar info@ja-
nusgroep.nl. .

IJmuiden - Als afsluiting van het 
speeltuinseizoen komen de Topys 
een spetterend optreden geven. 
Deze vijf zangeressen, Laurien, 
Roxanna, Rowane, Veronique en 
Ymke, zingen frisse Nederlands-
talige popsongs en versterken 
dat nog met begeleidende dans-
jes, die kinderen zeker zullen 
aanspreken. Hun eerste optreden 
deden ze op een feest van Yvon 
Jaspers en die werd spontaan 
fan.De Topys brengen een leven-
dige show van een half uur met 
korte, pakkende liedjes met een 
hoog energie- en ‘feel good’ ge-
halte op choreografie van Charis 
de Ruijter, die in De Dwarsligger 
dansles geeft. Momenteel wer-
ken de Topys in de IJmuidense 
Artivox studio aan hun eerste CD 
die in november uit moet komen. 
De Topys treden zondag 3 okto-
ber om 14.30 uur op in Speeltuin 
de Speelhoek in Zeewijk.

Topys geven 
topact in de 
Speelhoek

Regio - Maandagavond om-
streeks 23.00 uur werden een 
63-jarige vrouw uit Lisse en haar 
59-jarige Hillegomse vriendin op 
de Dreef in Haarlem van achteren 
aangevallen en van hun tassen 
beroofd. De berovers gingen er 
rennend vandoor. De twee, Haar-
lemmers van 20 en 19 jaar oud, 
konden korte tijd later door poli-
tiemensen worden aangehouden. 
Zij waren in het bezit van de te-
lefoons van de twee slachtoffers. 

Tasjesdieven 
aangehouden
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Betaalbaar genieten bij 
Restaurant Dingespoort
Santpoort-Noord - Een be-
grip in Santpoort en omstre-
ken. Zo mag je Restaurant Din-
gespoort best noemen! Sinds 
de opening in 2003 weten ie-
dere week honderden mensen 
de sfeervolle horecazaak aan 
de Hoofdstraat te vinden. En te-
recht, want het eten is uitste-
kend!
In Dingespoort draait alles om 
betaalbaar genieten. Daarbij is 
de keuze enorm. Of je nu trek 
hebt in tournedos, lamsrack, 
zeebaars of saté, Josry bereidt 
het allemaal met evenveel toe-
wijding en passie. Op dit mo-
ment is het 3 gangen-menu erg 
populair. 
Voor slechts 24,50 euro heb-
ben gasten de keuze uit vlees-
menu (carpaccio, biefstuk Ba-
li en crème brulee), vismenu 
(zalm op toast, gebakken zalm 
en ijs/koffie met likeur), kipme-
nu (soep van de dag, chicken 
hawai en pannenkoekje met ijs) 
of vegetarisch menu (gebakken 
champignons, filodeeg met pa-
prika, geitenkaas en honing en 
coupe aardbeien). Voor de ech-
te liefhebbers staan er ook di-
verse shoarmaspecialiteiten op 
de kaart.
De gerechten die Josry klaar-
maakt zijn prima te combineren 
met de wijnen van de wijnkaart. 
Deze zijn in overleg met Wijn-

huis Ten Bilt geselecteerd. Ook 
in dit geval is gekozen voor re-
latief lage verkoopprijzen. Aan-
raders zijn de Spaanse Rueda, 
de Chileense Cabernet Sauvig-
non, de Zuid-Afrikaanse Sau-
vignon Blanc en de Franse 
Chablis.
De inrichting van Dingespoort 
is een verhaal apart. De één 
waant zich in de Valkenburgse 
grotten, de ander denkt meteen 
terug aan de vakantie in Italië 
of Griekenland. Wat je er ook 
van vindt, in Dingespoort kun 
je altijd in een ongedwongen 
sfeer (betaalbaar) genieten van 
overheerlijke gerechten!
Nieuwsgierig? Restaurant Din-
gespoort is zeven dagen per 
week geopend. Wel even vooraf 
reserveren (023-5377224) om-
dat het restaurant maar 42 zit-
plaatsen telt. 
U vindt Dingespoort aan de 
Hoofdstraat 188 in Santpoort-
Noord. Zie ook www.dinge-
spoort.nl.

Tot 1 november kunt u nog 
voordeliger kennis maken 
met Dingespoort! Tegen in-
levering van dit artikel ont-
vangt u 10 procent korting 
op de gehele rekening. Deze 
actie is alleen van maandag 
tot en met donderdag. Dus 
niet in het weekend!

Mode voor jongens en mannen

Herfstcampagne 
bij Blanco//Milano
Regio - Blanco//Milano aan 
de Breestraat 39a in Beverwijk 
heeft op zaterdag 25 en zondag 
26 september weer een specta-
culaire herfstcampagne van het 
beroemde merk Jack & Jones. 
Tevens geeft Blanco//Milano dit 
weekend een mannenpakket ca-
deau t.w.v. 100 euro.
Blanco//Milano biedt deze cam-
pagne twee complete outfits aan 
van het merk Jack & Jones.
Outfit 1: bestaat uit een jeans 
en een lange 3/4 jas, normaal 
199,90 euro nu de hele set voor 
115 euro. 
Outfit 2: bestaat uit een jeans en 
een kort hooded Jack van 149,90 
euro nu voor de geweldige prijs 
van 75 euro. (Voor afbeelding 
outfits, zie voorpagina krant).
,,Om het een en ander verder te 
kunnen combineren, hebben wij 
een aantal bijpassende stijlen 
uitgezocht die ook met extra kor-
ting kunnen worden gekocht”, 
zegt eigenaar Mike de Graaf en-
thousiast. Zo kan iedereen naar 
eigen smaak mixen en matchen.  
Blanco//Milano pakt, zoals men 
inmiddels wel gewend is, weer 
flink uit. ,,We zijn niet jarig, maar 
vieren toch elke keer weer een 
feestje’’, lacht Mike, ,,en daar-
om gaan er ook deze campag-
ne weer flink wat cadeaus over 
de toonbank’’. Elke klant die dit 
weekend tenminste 75 euro be-

steedt, krijgt een mannenpakket 
cadeau ter waarde van 100 euro! 
Dit coole, no-nonsense pakket 
bestaat uit: een stoere Jack & 
Jones koptelefoon of een Jack 
& Jones speakerset voor je iPod. 
Een hippe LTB denim bag, een 
A1A short en een T-shirt van Se-
lected! Echt super cadeaus om 
onze geweldige herfstcampagne 
compleet te maken! Wees er wel 
op tijd bij (zolang de voorraad 
strekt). De herfst-/wintercollec-
tie van B&M varieert van casual 
dressed tot sportief en relaxt. Het 
jeans portfolio is al uitgebreid 
met nieuwe merken en maten 
(24 t/m 40 taille en tot lengte 38). 
Tevens heeft B&M het vernieuw-
de jong volwassen merk Petrol 
in de collectie opgenomen. De-
ze nieuwe, stoere collectie zorgt 
voor extra kleur en variatie. Ook 
zijn er deze winter weer volop 
sneakers, chino’s, non denims, 
hooded knit-vesten, cardigans 
en truien met sjaalkragen in de 
winkel aanwezig. Kortom veel 
nieuwe trendy stijlen maar wel 
altijd tegen de vertrouwde B&M 
prijzen! Iedereen die nieuwsgie-
rig is geworden naar de nieuwe 
herfst/wintercollectie van Blan-
co//Milano, wordt van harte uit-
genodigd om langs te komen in 
de winkel aan de Breestraat 39a 
te Beverwijk. Zie ook www.blan-
co-milano.nl.

Angelina Ballerina, 
kleuterdans in Santpoort
Santpoort-Noord - Op maan-
dagmiddag begint de Dance & 
Ballet Company In Santpoort 
met kleuterdans. De allerjong-
sten staan in het thema Ange-
lina Ballerina aan de voordeur 
van de wereld van de dans: 
grove motoriek, coördinatie 
en dansexpressie staan cen-
traal in deze vrolijke en dyna-
mische les. 
Wanneer kinderen 6 jaar wor-
den kunnen zij kiezen voor 
klassiek ballet of een eigentijd-
se dansvorm maar tot die tijd 
wordt er een basis gelegd voor 
jaren dansplezier. 
De kleuterles wordt gegeven 
op maandag om 16.00 en start 
maandag 27 september. Kom 
je meedansen in een proef-

les? Er wordt een echt feest-
je gevierd met zingen, dansen, 
kleurplaten  en een traktatie.
De hiphoplessen van Kirsten 
zijn een groot succes. Kirsten 
komt recht van de straat en 
heeft stoere hiphop moves en 
een heerlijke flow in haar dans. 
Kirsten geeft les aan leerlingen 
van dertien jaar en ouder tot 
volwassenen van 21 jaar. Heb 
je een dansachtergrond en wil 
je meer diepgang, meer uitda-
ging? Dan zijn dit hiphoples-
sen die je zeker moet probe-
ren! 
Kijk op de website voor het les-
rooster van Santpoort en geef 
je op voor een proefles! Bel 
023-531.33.84 of check www.
Dans-nu.nl.

IJmuiden - Zaterdag 25 sep-
tember heeft de band Disc-Co-
ver weer zijn jaarlijkse optreden 
in Paviljoen Noordzee aan het 
IJmuiderstrand. Ieder jaar spe-
len ze daar voor familie en vrien-
den, en voor wie verder geïnteres-
seerd is in hun muziek. Het reper-
toire loopt erg uiteen, rock, blues, 
ballads, soul en disco, alles komt 
wel voorbij op zo’n avond. Mu-
ziek vanaf de 70’s tot aan zeer ak-
tuele hits, daardoor ook leuk voor 
mensen van alle leeftijden. Zie 
ook www. disc-cover.nl. De zaal is 
open vanaf 20.00 uur, de band zal 
rond 20.30 uur gaan spelen. Als u 
zin heeft in een avondje swingen 
of om gewoon te luisteren naar 
mooie, leuke en vooral herkenba-
re muziek, komt dat zien en horen!

Disc-Cover 
in paviljoen 
Noordzee

Voetbalschool Techniek
Haarlem-Noord - Deze maand 
opent Voetbalschool Techniek 
de vestiging VST Haarlem op het 
complex van vv Schoten. Oprich-
ters Charles van Altena  en Rob
Bloemkolk willen VST verder uit-
breiden en kwamen  bij vv Scho-
ten uit.
Na het succes van VST ZOB 
(start 2005), de franchisevesti-
ging VST Het gooi (start 2007) en 
VST West-Friesland (start 2009) 
komt er nu ook een VST in Haar-
lem. Het geeft aan dat er veel be-
langstelling is voor de trainingen 
van VST. En niet zonder reden. 
Maar liefst 190 kinderen volgden 
de 10 trainingen van de janua-
ri-april 2010 sessie bij VST ZOB.
VST is voor jongens en meisjes 
van 6 jaar tot en met 18 jaar. Ta-

lentvol of niet-talentvol. Ieder 
kind krijgt de aandacht die het 
verdiend en zal in tien trainingen 
heel veel leren.
Voor tien trainingen betaalt u 189 
euro. De kinderen ontvangen 
gratis van VST een trainingspak, 
shirtje, broekje en kousen om in 
te trainen. Inschrijven voor twin-
tig trainingen levert een korting 
op van 10 procent. Na de laatste
training krijgen de kinderen een 
certificaat en een rapport met 
tips mee.
Op www.voetbalschooltechniek.
nl kunt u meer informatie vinden. 
U kunt mailen op info@voetbal-
schooltechniek.nl. Uiteraard is 
men ook bereid om u telefonisch 
te woord te staan op telefoon-
nummer–33972444. 

Regio - Een 15-jarige jongen uit 
Overveen is zondag 19 septem-
ber rond 17.30 uur aangehouden 
op het Bisschop Bottemanne-
plein in Haarlem, in verband met 
het stelen van een fiets. Een ge-
tuige belde de politie nadat hij 
de jongen samen met een meis-
je een fiets had zien wegnemen 
waarna ze richting de Bavo kerk 
liepen. De 15-jarige verdachte 
werd vervolgens door de politie 
aangehouden en  meegenomen 
naar het hoofdbureau, waar hij 
is ingesloten voor verhoor. Ge-
zien de leeftijd van de verdachte 
zijn de ouders in kennis gesteld 
van zijn aanhouding.

15-jarige
steelt fiets

Haarlem - Zaterdag om-
streeks 14.00 uur hielden po-
litieagenten op de Teylerstraat 
een 18-jarige Haarlemmer aan 
verdacht van het handelen in 
drugs. 
Kort daarvoor hadden de agen-
ten een hen bekende drugsge-
bruiker bij de verdachte zien 

in stappen en korte tijd later 
weer zien vertrekken. Bij on-
derzoek van de verdachte wer-
den 43 bolletjes met vermoe-
delijk harddrugs gevonden 
en in beslag genomen, even-
als een paar honderd euro. De 
verdachte is voor nader onder-
zoek ingesloten.

Drugdealer aangehouden

Vrouw gewond 
na val van kade
Haarlem - Een 67-jarige vrouw uit 
Nijverdal is vorige week woens-
dag rond het middaguur gewond 
geraakt toen zij op de kade rich-
ting de Catharijnebrug struikelde 
en naar beneden viel. De vrouw 
kwam met haar hoofd op een vlon-
der terecht. Zij was bij bewustzijn. 
De vrouw is met hoofdletsel naar 
een ziekenhuis vervoerd.

Spaarndam - De politie hield 
vorige week donderdagmiddag 
een 48-jarige man aan voor dief-
stal van koper uit een schuur van 
een woning aan de Lagedijk. Ge-
tuigen hadden de man met tas-
sen met koperen pijpjes gezien 
en de politie gewaarschuwd. De 
agenten troffen de man op het 
Westhof aan en hielden de ver-
dachte aan. De man heeft inmid-
dels bekend het koper te heb-
ben gestolen. Hij is na verhoor 
weer in vrijheid gesteld. De poli-
tie maakt proces-verbaal op.

Koperdief
aangehouden
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Kwaliteit bij 
King Tailor Designer
IJmuiden – Het modebedrijf 
King Tailor Designer aan de Zee-
weg 220 heeft een zeer grote en 
trouwe klantenkring. Wie een-
maal maatconfectie of kleding 
op maat van King Tailor Desig-
ner draagt, wil niet anders meer. 
De kleding is klassiek en tijdloos, 
van de beste stoffen gemaakt 
en met een prima pasvorm. Voor 
dames en heren, er is een ruim 
assortiment mooie accessoires 
en ook de koopjeshoek op de 
damesafdeling is een bezoek-
je waard.
Alberto de Andade studeer-
de af aan de modevakschool in 
Lissabon en ging daarna voor 
het bekende Haarlemse mode-
huis Van de Steur werken. Hier 
deed hij jarenlang ervaring op 
en verfijnde zijn techniek. Toen 
Van de Steur stopte, nam Alber-
to de zaak over en vestigde zich 
aan de Zeeweg. Helaas overleed 
de heer De Andade vijf jaar gele-
den na een ongeluk. Zoon Char-
les zette de modezaak voort, hij 
wordt hierbij geholpen door zijn 
moeder Tiny en broer Elvis. Het is 
een echt familiebedrijf, waar alle 

tijd voor de klant genomen wordt 
en waar klantvriendelijkheid en 
service hoog aangeschreven 
staat. De coupeur/ontwerper en 
de styliste van de Haarlemse mo-
dezaak kwamen mee naar IJmui-
den en zij zijn ook zeer vakbe-
kwaam. Maatkleding wordt nog 
ambachtelijk handmatig afge-
werkt en dat is te zien. Maat-
confectie wordt desgewenst he-
lemaal passend en op maat ge-
maakt. 
De nieuwe najaars- en winter-
collectie is nu binnen, met on-
der andere mantels van Sal-
co voor dames en heren, drie-
kwart jassen en Harris Tweed 
colberts in diverse kleuren. De 
Hiltl pantalons zijn er met band-
plooi en omslag in corduroy en 
zware winter katoen. Verder zijn 
er maatkostuums van Scabal en 
confectiekostuums van Dressler 
en Belzoni. De familie de Andade 
heet de mensen graag welkom, 
zij kunnen altijd terecht voor ad-
vies. King Tailor Designer is ge-
vestigd aan de Zeeweg 220, tele-
foon 0255-526051. Zie ook www.
kingtailordesigner.com.

Botdichtheidmetingen 
voor vrouwen van 45+
Santpoort-Noord - Vegro 
Thuiszorgwinkel Santpoort or-
ganiseert in samenwerking met 
overgangspraktijk Women’s Life 
botdichtheidmetingen voor vrou-
wen van 45 jaar en ouder.
Vrouwen hebben in en na de 
overgang een verhoogd risico op 
botontkalking doordat hun oes-
trogeenspiegel daalt. Hierdoor 
ontstaat een lagere botdichtheid 
(broosheid) en dat verhoogt het 
risico op botbreuken. Eén op de 
drie vrouwen krijgt na de over-
gang te maken met botontkal-
king of osteoporose. 
Botontkalking wordt wel een 
sluipende ziekte genoemd. Soms 
komen rugklachten voor als ge-
volg van osteoporose, maar 
meestal verloopt het proces on-
gemerkt en wordt het pas opge-
merkt als er een breuk ontstaat. 
In Nederland hebben 800.000 
mensen osteoporose. Botbreu-
ken die zijn ontstaan door osteo-
porose –en de daaruit voortvloei-
ende invaliditeit– kunnen ingrij-
pende gevolgen hebben voor de 
gezondheid. 
Vrouwen van 45 jaar en ouder 
krijgen de gelegenheid om een 
preventief botdichtheidonder-
zoek te laten verrichten. Dit on-
derzoek duurt ongeveer 20 mi-

nuten. Eerst worden aan de hand 
van een vragenlijst de persoonlij-
ke risicofactoren voor botontkal-
king in kaart gebracht. Dan volgt 
een meting met de Achilles Ul-
trasone hielbotmeter. Deze me-
ting is veilig en pijnloos. Tenslot-
te wordt aan de hand van deze 
bevindingen een persoonlijk ad-
vies gegeven over de maatrege-
len die getroffen kunnen wor-
den om de botdichtheid goed te 
houden of te verbeteren. Indien 
nodig wordt geadviseerd om de 
huisarts te consulteren.
Op woensdag 6 en donderdag 7 
oktober worden de botdichtheid-
metingen gedaan tussen 09.00 
en 17.30 uur. De locatie is Vegro 
Thuiszorgwinkel Santpoort, Cro-
cusstraat 1 in Santpoort-Noord.
De kosten voor het consult be-
dragen 37,50 euro en worden 
door vrijwel alle zorgverzeke-
raars geheel of gedeeltelijk ver-
goed vanuit de aanvullende pak-
ketten. 
Meer informatie over vergoedin-
gen kunt u vinden op de websi-
te van Women’s Life: www.over-
gangspraktijk.nl. Voor nadere 
informatie over het onderzoek 
of voor het maken van een af-
spraak kunt u bellen naar 079-
3630074 of 06-45038523.

Velsen - Iedereen in het rood 
op woensdag 29 september! 
Deze dag is Dress Red Day en 
wordt georganiseerd door de 
Hartstichting. Een rode legging, 
een rode shawl, een hoedje -het 
maakt niet uit- als het maar rood 
is. Door rood te dragen laat je 
zien dat je de strijd steunt tegen 
hart- en vaatziekten bij vrouwen. 
Vegro Thuiszorgwinkels onder-
steunt dit initiatief. Iedere klant 
die deze dag langs komt in de 
Thuiszorgwinkel Santpoort (Cro-
cusstraat 1), krijgt gratis infor-
matiemateriaal –uitgegeven 
door de Hartstichting- over het 
krijgen en behouden van een 
gezonde leefstijl. Kom langs en 
Dress Red! Zie ook www.weheb-
benjehartnodig.nl.

Dress Red Day

Velsen - De zomer is offici-
eel nog niet voorbij, maar toch 
schieten de paddenstoelen uit 
de grond. Deze stonden in Sant-
poort-Noord. Normaal zie je veel 
witte en bruine paddenstoelen, 
ik vond het erg leuk om nu eens 
échte rode paddenstoelen met 
witte stippen te zien! (foto: An-
ja Vogel)

Paddenstoelen 
schieten weer 
uit de grond

Marc Hillebrink en 
GroenLinks uit elkaar
Velsen – Het bestuur van de 
fractie van GroenLinks Velsen 
heeft laten weten dat raadslid 
Marc Hillebrink op grond van 
samenwerkingsproblemen geen 
deel meer uitmaakt van de frac-
tie van GroenLinks. 
Hillebrink geeft aan dat de frac-
tieleden Ernst Merhottein en 
Reina de Haan zonder overleg 
met hem en dus eenzijdig de 
samenwerking hebben opge-
zegd. Dat het zou gaan om een 
strijd over het fractievoorzitter-
schap wordt door Marc Hille-
brink krachtig ontkend. De oor-
zaak van de breuk in de fractie 
wordt volgens hem veroorzaakt 
door verschil in visie op politieke 
zaken. Hillebrink: ,,Ik ben het on-
der meer niet eens met de voor-
gestelde bezuinigingen op cul-
tuur en mondiaal bewustzijn. 
Cultuur en mondiaal bewustzijn 
zijn onderdeel van ons program-
ma en voor het behoud daar-
van moeten wij strijden. Ik zie 
de visie van het echtpaar Ernst 
en Reina als een ‘verrechtsing’ 
waar ik niet achter kan staan. 
Als mede-schrijver van het pro-
gramma van GroenLinks en on-
derhandelaar aan de deelname 
van GroenLinks aan het colle-
ge, in de vorm van Wim Wester-
man, blijf ik aan de oorspronke-
lijke standpunten vasthouden. Ik 
zal Wim zeker blijven ondersteu-
nen als wethouder. We hebben 
altijd goed samengewerkt.’’ 

Marc Hillebrink kreeg bij de ge-
meenteraadsverkiezingen op 3 
maart van dit jaar als lijsttrekker 
van GroenLinks 1013 stemmen 
en het vertrouwen van Velsena-
ren en wil daarom doorgaan als 
onafhankelijk raadslid. De frac-
tie van GroenLinks gaat met de 
twee genoemde raadsleden ver-
der. 
Marc Hillebrink betreurt de 
breuk in de fractie, zowel voor 
GroenLinks als de gemeente-
raad.  ,,Ik wil nu gewoon door-
gaan met mijn werk als raads-
lid. Er moeten belangrijke be-
sluiten genomen worden, met de 
begroting voor 2011 op komst. 
Om mijn werk goed te doen zal 
ik nauwe samenwerking zoeken 
met andere fracties.’’ (Karin Dek-
kers)Regio - Een 15-jarige jongen 

uit Overveen is zondag 19 sep-
tember rond 17.30 uur aange-
houden op het Bisschop Botte-
manneplein in Haarlem in ver-
band met het stelen van een 
fiets. Een getuige belde de po-
litie nadat hij de jongen samen 
met een meisje een fiets had 
zien wegnemen waarna ze rich-
ting de Bavo kerk liepen. De 
15-jarige verdachte werd ver-
volgens door de politie aange-
houden en  meegenomen naar 
het hoofdbureau, waar hij is in-
gesloten voor verhoor. Gezien 
de leeftijd van de verdachte zijn 
de ouders in kennis gesteld van 
zijn aanhouding.

Jongen (16)
steelt fiets op 
klaarlichte dag

Dolf Jansen in Velsen
Velsen - Op donderdag 30 sep-
tember om 20.30 uur speelt Dolf 
Jansen zijn Oudejaarsvoorstel-
ling in het Witte Theater.
In 1988 maakten Lebbis&Jansen 
hun eerste oudejaarsvoorstel-
ling. Er zouden er nog 18 vol-
gen. Dus als er in cabaret re-
cords bijgehouden zouden wor-
den is hij toch echt de record-
houder Oudejaarsvoorstellin-
gen. Uitroepteken. Toen Lebbis 
besloot zijn leven verder te wij-
den aan een solocarrière, seriële 
monogamie en sportvissen waar 
mogelijk, trok Dolf Jansen de 
lijn onverstoorbaar door. Zo ook 
in de laatste vier maanden van 
2010: Oudejaars 2010 maakt in 
80 minuten meer duidelijk over 
dat jaar, de mensen die er echt 
toe doen, de gebeurtenissen die 
u echt geraakt hebben en (na-
tuurlijk) de psyche van de vrouw 
dan enig andere voorstelling die 
ooit ergens gemaakt is. Laat 
staan door Dolf Jansen in 2010. 

En dat zegt hij met de kennis die 
hij nu heeft! Intelligentie, emo-
tie, inzicht, improvisatie, energie 
en hier en daar een kwinkslag. 
En rock ’n roll. Interactief? Van-
zelfsprekend. Hoe meer het ge-
acht publiek er doorheen roept, 
hoe liever het Jansen is... Zie 
ook www.dolfjansen.com.
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Chanty koor. Café Fort Zuid in 
Spaarndam. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis.
NPZK: Nazomer avondwan-
deling Duin en Kruidberg. Van 
18.30 tot 20.30 uur. Verzamelen 
bij infopaneel parkeerplaats in-
gang Duin en Kruidberg in Sant-
poort-Noord. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Ernst Jansz zingt Bob 
Dylan, vertaald. 20.30 uur..
Optreden Disc-Cover, Pavil-
joen Noordzee. Aanvang 20.30 
uur. Zaal open 20.00 uur. 
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Vive La Fê-
te. 20.30 uur. Toegang 15,-. Klei-
ne zaal: Knalpot,Greyline, We VS 
Death. 20.30 uur. Toegang 8,-. 
Café: Neeka. 22.30 uur. Toegang 
gratis. Dommelsch zaal: Tase-
It! 23.00-04.00 uur. 14,- vvk, 15 
add. Vanaf 18 jaar. Café: Laag ft. 
Gumnaam. 24.00-04.00 uur. Toe-
gang gratis.

Zondag 26 september
Paranormale Beurs Samma 
Saya, Zalencentrum Velserduin, 
Velserduinplein in IJmudien. Van 
11.00 tot 17.00 uu.
After Sail Markt & Folklore-
feest in Stadscentrum IJmuiden. 
Van 11.00 tot 17.00 uur.
Meubels maken van resthout 
op Informatieboerderij Zorgvrij, 
Genieweg 50 in Velsen-Zuid. 
Van 11.00 tot 17.00 uur. Vooraf 
aanmelden via 023-5202828. Zie 
www.spaarnwoude.nl.
Koffieconcert Velser Gemeen-
schap. Fidelishof om 12.00 uur. 
Zie ook www.develsergemeen-
schap.nl.
Religieuze viering door ds. Ka-
trijne Bezemer in De Kapel, Pot-
gieterweg 4 in Bloemendaa. The-
ma: ‘Onderzoekt alles en be-
houdt het goede’. Aanvang 10.30 
uur. Toegang gratis.
Rondrit Corus Stoom IJmui-
den. Vertrek 10.45 uur van sta-
tion Velserbosch. Kosten 5,-, kin-
deren t/m 12 jr. 3,-
Forteiland geopend ter gele-
genheid van de Stellingmaand. 
De afvaarten zijn om 11.00, 13.00 
en 15.00 uur. Terugtocht om 
13.15, 15.15 en 17.15 uur. Reser-
veren via 0255-511676 of www.
ijmuidenserondvaart.nl of info@
ijmuidenserondvaart.nl.
NPZK: Heksenheisa van 11.00 
tot 15.00 uur. Bezoekerscentrum 
De Zandwaaier.
Rondleidingen Fort Zuid van-
af 11.00 uur. Fortenvaartocht om 
14.00 uur. Ierse Folk muziek. Ca-
fé Fort Zuid in Spaarndam. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang gratis.
Kunst in Spaarnwoude ‘Neem 
Plaats’ op informatieboerderij 
Zorgvrij, Genieweg Spaarnwou-
de.
Rommelmarkt Moriaan in Wijk 
aan Zee. Van 12.00 tot 16.00 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
IVN Zuid Kennemerland: Twee 
seizoenen Herfstwandeling in de 
Amsterdamse Waterleidingdui-
nen. Start 16.00 uur vanaf ingang 

Panneland in Vogelenzang.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyerconcert Mother 
of Pearls. Aanvang 16.30 uur. 
Toegang gratis.

Maandag 27 september

Workshop pijnbestrijding door 
zelfbehandeling in het steun-
punt voor ouderen, Van Oosten 
de Bruijnstraat 60, 19.00-22.00 
uur. Info: www.nickysplace.nl/
massage.
Madness & Arts Festival in de 
bibliotheek: literaire avond met 
Kristien Hemmerechts en Mike 
Boddé, 20.00 uur. Info: www.
sbhaarlem.nl.

Dinsdag 28 september
 

Vincent Bijlo met ‘Verlicht’ in 
het Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden. Aanvang 
20.30 uur.

Woensdag 29 september

Kledingbeurs bij De Molen-
weid, Sluisweid 9 Velserbroek. 
Van 19.30 tot 21.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Hanneke Drenth en Dames Voor 
Na Vieren beleven landelijke 
première. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Yo, Tambien’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 30 september

Stadsschouwburg Velsen: 
Hanneke Drenth en Dames Voor 
Na Vieren beleven landelijke 
première. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Dolf Jansen met ‘Ou-
dejaars 2010. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: The Unthanks. 20.30 
uur. Toegang 12,50. Van 24.00 tot 
04.00 uur LOS!. Toegang 5,- van-
af 18 jaar, studenten gratis. Café: 
The Oscillation. 22.30 uur. Toe-
gang gratis.

Donderdag 23 september

Lezing over Florence Nigh-
tingale door dr. Jean-Jacques 
Suurmond in de Dorpskerk, 
Burg. Enschedelaan in Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Theatergroep 
Oeloek speelt ‘Oeloek 3, De 
nacht van de nasmaak’. Aan-
vang 20.30 uur. 
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! met dj Paul-
lie & Co. 24.00-04.00 uur. Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar. Studen-
ten gratis. Café: Urban Junior. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 24 september
Kleding- speelgoedbeurs in 
De Ark, Platbodem 201 in Vel-
serbroek. Van 19.00 tot 20.30 
uur.
Liedrecital in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Yo, Tambien’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Spektrum XL. 
23.00-04.00 uur. Toegang 12,- 
vanaf 18 jaar. Café: Autoblonde, 
Giant Tiger Hooch. 22.00 uur. 
Toegang gratis. Van 24.00-03.00 
uur Vetpot.

Zaterdag 25 september
Jaarmarkt Oud Velsen van 
10.00 tot 16.30 uur.
Oude Spullenmarkt, Een-
hoornstraat IJmuiden. Van 09.30 
tot 12.30 uur.
Sam’s Kledingactie voor Men-
sen in Nood. Afgesloten plastic 
zakken kunnen afgegeven wor-
den bij het Solidariteitsgebouw 
Velsen, Eenhoornstraat 4 IJmui-
den. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Wantdeltochten 10, 20, 30 
of 40 km. Georganiseerd door 
speeltuin Nieuwe leven uit 
Spaarndam. Start Boezemka-
de 1 Spaarndam. Van 6.00 tot 
17.00 uur.
IVN Zuid Kennemerland: Leu-
ke werkdag in Amsterdamse 
waterleidingduinen. Verzame-
len 10.00 uur Café De Doofpot, 
De Zilk.
Leef & Beweegbeurs rondom 
Beeckestijn in Velsen-Zuid. Van 
11.00 tot 16.00 uur
Rondleidingen Fort Zuid van-
af 11.00 uur. Fortenvaartocht 
om 12.30 uur. Muziekoptreden 

Regio - In regio Kennemerland 
start in diverse kerken een Al-
pha cursus die iedereen de mo-
gelijkheid biedt om uit te zoeken 
wat het christelijk geloof inhoudt. 
De cursus is gratis, omvat twaalf 
avonden die elk starten om 18.30 
uur met een warme maaltijd. De 
startavonden beginnen eind sep-
tember, begin oktober. Meer in-
formatie en aanmeldingen: maan-
dagavonden, Gerard Woerdenbag, 
telefoon 023-5393938, gerard-
woerdenbag@gmail.com, Shelter-
Haarlem. Dinsdagavonden, Jozef 
Niesten, telefoon 023-5332195, 
hjozefniesten@planet.nl, Rk. St. 
Jan de Doper. Donderdagavon-
den, Elma Kanis-Goulooze, tele-
foon 023-7853803, alphacursus@
cgk.nl, Chr. Gereformeerde kerk.

Basiscursus 
christelijk
geloof

Iedereen welkom
op open dag Kerbert
IJmuiden - Het Kerbert Dieren-
tehuis aan de Heerenduinweg 
8 houdt zondag 3 oktober open 
dag van 12.00 tot 16.00 uur. Ie-
dereen is van harte welkom om 
een kijkje achter de schermen te 
nemen en kennis te maken met 
de asieldieren. 
Er zullen diverse informatie-
kraampjes zijn en een spring-
kussen voor de kinderen. De en-
tree is gratis, maar iets lekkers 
voor de honden of katten of een 
donatie is natuurlijk altijd wel-
kom. De speeltuin naast het Ker-
bert Dierentehuis is deze dag 
ook weer geopend. De vele die-

ren in het Kerbert Dierentehuis 
wachten op een tweede kans. En 
wat is er mooier dan het krijgen 
van een nieuw thuis. Het Kerbert 
Dierentehuis stelt dagelijks alles 
in het werk om voor deze dieren 
een vertrouwd baasje te vinden. 
De open dag biedt iedereen de 
ideale gelegenheid om eens de 
bewoners van het dierenasiel te 
ontmoeten. Op de dag zelf wor-
den geen asieldieren geplaatst, 
om de impulsieve aanschaf van 
een huisdier te voorkomen. Wel 
is het mogelijk om een afspraak 
te maken voor een ander mo-
ment. 

Goede brugklasdag 
eindigt in de regen
IJmuiden - Na de eerste twee 
weken op de middelbare school 
konden de ‘brugklassertjes’ don-
derdag even ontladen op het 
IJmuiderstrand. 

Onder begeleiding van hun 
mentor en leerlingen uit de vier-
de klas Sport, Dienstverlening en 
Veiligheid, (SDV) werden gezel-
lige en sportieve activiteiten on-
dernomen. Er was een spelcir-
cuit, levend stratego, volleybal 
en voetbal. Alle leerlingen heb-
ben fanatiek en vol enthousias-
me het ochtendprogramma ge-
draaid. Tussen de middag werd 
er samen gegeten van een lunch 
die door de school was verzorgd. 

Ondanks de verwachtingen 
waarin geen regen voorspeld 
was tussen 11 en 17 uur, werd 
de lucht steeds grijzer en begon-
nen de eerste regendruppels te 
vallen. Gelukkig konden de leer-
lingen schuilen in een strand-
paviljoen, waar ze gastvrij wer-
den ontvangen. Helaas werd het 
weer er niet beter op en moesten 
de leerlingen eerder naar school 
terug keren. 
In de aula kregen de leerlingen 
nog een zakje chips en wat drin-
ken en konden ze al dan niet 
verregend richting huis. On-
danks het natte weer waren de 
leerlingen en de mentoren ge-
lukkig enthousiast over de dag.
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Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

“Nabestaanden 
de tijd geven. 
Dat vind ik 
belangrijk.”

Martien Ros, Uitvaartverzorger

Ierse Muziek van
Kilshannig in Thalia
IJmuiden - Zondagmiddag 3 
oktober speelt Kilshannig in 
IJmuiden. Het concert start om 
15.15 uur. Het gezellige Tha-
lia Theater is deze avond het 
decor voor een optreden van 
de bekende Noord-Holland-
se vijfmansformatie Kilshan-
nig. Kilshannig brengt akoes-
tische muziek uit voornamelijk 
Ierland en Schotland waarbij 
u kunt rekenen op ingetogen 
ballades met prachtige harmo-
nieën, maar ook op spranke-
lende en opzwepende instru-
mentale nummers. Kilshannig 
maakt luistermuziek waarbij 
je de voeten niet stil kunt hou-
den en neemt het publiek mee 
naar de westkust van Ierland. 
Kortom: u mag deze muzikale 
avond niet missen! Tijdens het 
concert kunt u genieten van 
heerlijke producten uit de bar 
in de theaterzaal.
Kaarten à 13,50 euro zijn ver-
krijgbaar via www.thaliathea-
ter.nl of op de dag van de voor-
stelling aan de zaal.
Kilshannig brengt al ruim 20 
jaar traditionele Ierse muziek. 
De naam van de band is af-
komstig van het kleine gehucht 
Kilshannig (in het Iers Cill Sea-
naigh ofwel de kerk gesticht 
door St. Seanach), dat vlak ten 
zuiden van Rough Point ligt op 
het Dingle Peninsula, County 
Kerry, in Zuid-West Ierland. 
De bezetting van Kilshannig 
bestaat uit een vijftal zeer toe-

gewijde muzikanten die veel-
al meerdere instrumenten be-
spelen zoals viool altviool, 
(low)whistles, anglo-concerti-
na, bodhrán, contrabas, gitaar 
en bouzouki. Het geluid van 
Kilshannig wordt voorts ge-
kenmerkt door de vaak drie-
stemmige zang en de helde-
re tenor van de leadzanger. 
Kilshannig speelt vocaal en 
instrumentaal eigen arrange-
menten van bekende en on-
bekende nummers uit de Kel-
tische muziektraditie. Op www.
Kilshannig.nl zijn enkele ge-
luidsfragmenten te beluisteren. 
De leden van Kilshannig reizen 
regelmatig af naar de westkust 
van Ierland om te genieten van 
de imposante natuur en mys-
tieke cultuur van dit prach-
tige eiland, om locale muzi-
kanten te ontmoeten, en al-
dus inspiratie op te doen voor 
hun repertoire en hun arran-
gementen. Tijdens optredens 
rijgt Kilshannig de muziek aan-
een tot een mooi verhaal waar-
bij de luisteraar wordt meege-
nomen op een rondreis door 
Ierland. Na eerder twee stu-
dio cd’s te hebben uitgebracht 
heeft Kilshannig in april 2007 
uit enkele opnamen van kerk-
concerten een prachtige live-
cd samengesteld getiteld on 
Holy Ground. Deze cd is in Ne-
derland, maar ook daarbuiten 
(Ierland, Frankrijk, Amerika) lo-
vend ontvangen.

Mark Scholten verslaat 
Paul Koper bij Kijk Uit
IJmuiden - Met vierentwin-
tig schakers en een flink aantal 
dammers was de denkzaal afge-
lopen vrijdag weer goed gevuld. 
Ook al zijn het twee verschillen-
de denksporten, de omgang met 
elkaar is erg goed te noemen. 
Hier een stukje over de schakers. 
Na de eerste twee keer gewon-
nen te hebben moest Gregory 
van den Ende nu voor de tweede 
maal zijn strijdbijl afgeven, vori-
ge week tegen Jan Geus en nu 
tegen Colleen Otten. Jan Geus 
deed ditmaal goede zaken door 
de altijd lastige André Kunst op 
remise te houden. De verrassing 
van deze week was Mark Schol-
ten. Met een aanval die verkeerd 
werd bestreden, moest Paul Ko-
per alles uit de kast halen voor 
een puntendeling, wat hem uit-
eindelijk toch niet lukte.

Eén van de betere spelers van 
de club, Ingmar Visser, had een 
valse start gemaakt waardoor 
hij in de onderste regionen te-
recht was gekomen. Helaas voor 
zijn tegenstander Kees Gies-
berts won hij dit keer wel en 
kan Ingmar weer voorzichtig op 
de ranglijst omhoog gaan kij-
ken. Remises werden er ook ge-
speeld tussen: Jan Jansen en 
Andries Visser en Louw Post te-
gen Dirk Geels. Wim Geels won 
verdienstelijk van Barry Broek, 
Sinclair Koelemij van Sjef Rosier, 
Ozden Tuna van Floor Schoone, 
Egbert Mulder van Peter Steke-
lenburg, Patrick de Koning van 
Rick Mulder en tot slot Sebasti-
aan van Westerop van Guido de 
Waal. 
Zie ook www.schaakclubkijk-
uit.nl.

Stormvogels nu 
koploper 1ste klasse
IJmuiden - Wederom speelden 
de Vogels een aantrekkelijke wed-
strijd tegen koploper RODA’46 
uit Leusden welke pas 20 minu-
ten later kon aanvangen wegens 
filevorming. Door de blessure 
van Mike Dam en rekening hou-
dend met tegenspeler Kevin van 
Schoonboen, met zijn 5 gescoor-
de doelpunten, waren enkele tac-
tische wijzigingen door trainer Pa-
trick van der Fits aangebracht.
Stormvogels startte voortvarend 
en gaf met overtuiging aan dat 
zij op winst belust was. Met een 
grote dosis inzet en aanvallend 
voetbal lag een ruime zege in het 
verschiet. Zoals wel vaker voor-
komt kwam die verwachting niet 
in doelcijfers uit en bleef het bij 
slechts één doelpunt, gescoord in 
de 38ste minuut door Ronnie Nol-
les uit een voorzet van Tim Groe-
newoud en voorbereid door Jurjen 
Dikker en Rick Kuikens. Vele ma-
len kon men, tot verbijstering on-
danks prachtig voetbal, niet tot 
scoren komen. Geduld hebben 
was het parool want het kon toch 
niet uitblijven? Paal en lat ston-
den enkele malen in de weg en 
het vizier stond niet goed gericht. 
De momenten dat Roda ’46 tot 
de aanval kon komen waren spo-
radisch en werden door de goed 

sluitende verdediging gepareerd. 
De jeugdige arbiter M. Ritmeester 
die overigens de eerste helft niet 
onverdienstelijk floot, nam na de 
thee enkele dubieuze beslissin-
gen en ontnam Stormvogels on-
der meer een geheide strafschop 
wegens opzettelijk ‘hands’ met al 
zijn gevolgen. Stormvogels bleef 
de dominerende ploeg en zag de 
knal van Tim Binkhorst tot verbou-
wereerdheid van een ieder op de 
kruising belanden. Tot het einde 
werd er dus niet meer gescoord 
maar met het vertoonde spel en 
het aanvoeren van de ranglijst 
zullen de komende tegenstanders 
wel inspiratie krijgen. Als ‘man of 
the match’ werd ditmaal Floyd Hil-
le gekozen die zich voorbeeldig in 
deze klasse aanpast. Het vertoon-
de spel van de Vogels verdient ze-
ker meer kijkers want ditmaal wa-
ren de thuisblijvers wederom de 
grote verliezers. Zondag gaat men 
op bezoek bij de Kennemers in 
Beverwijk en kan men zeker op 
geduchte tegenstand rekenen.
Opstelling Stormvogels: Mike de 
Kruijff, Jurjen Dikker, Floyd Hil-
le, Tim Binkhorst, Cor Bal, Tim 
Groenewoud, Rick Kluijskens, 
Lars de Kort, Danny Blok, Kevin 
Sterling(Mick Dobbelaar/Alberto 
v.d Bos) en Ronnie Nolles.

Eigenaar vouwfiets en 
kleding Zuidpier bekend
IJmuiden - De eigenaar van 
de grijs/zwarte Pelikaan vouw-
fiets met fleecetrui achterop, 
die 7 september was aange-
troffen op de Zuidpier, is be-
kend. 
De politie deed 10 septem-
ber een getuigenoproep in de 
krant in de hoop dat er meer 

informatie zou komen. Naar 
aanleiding van het krantenbe-
richt meldde de vriendin van 
de eigenaar van de fiets zich. 
De fiets bleek dinsdagavond 
gestolen te zijn toen de man 
ging vissen. 
De vouwfiets is weer terugge-
geven aan de eigenaar.

Velsen-Noord - Zondag 26 sep-
tember organiseert vereniging 
Corusstoom een rondrit met een 
fotostop over het staalbedrijf. De 
stoomtrein vertrek om 10.45 uur 
van station Velserbosch, Wenc-
kebachstraat 1. Het station be-
vind zich bij het hoofdkantoor 
achter het Dudokhuis, waar te-
vens een groot parkeerterrein is.
Bij grote toeloop wordt om 13.00 
uur een tweede rit gepland. 
Kaarten bedragen 5 euro, kin-
deren tot en met 12 jaar 3 eu-
ro. Na afloop van de rit is het 
Hoogovens bedrijfsmuseum ge-
opend. De kaartverkoop start 
om 09.30 uur. Het is ook moge-
lijk om op werkdagen kaarten te 
reserveren via 0251-498384 of 
06-12129068. Deze dienen voor 
10.00 uur, op de dag van de rit, 
te worden afgehaald. In verband 
met de veiligheid, dient een ie-
der die meegaat zich te kunnen 
legitimeren. Zie ook www.csy.nl.

Corusstoom

IJmuiden - Woningbedrijf Vel-
sen heeft tijdens het Havenfesti-
val een prijsvraag uitgeschreven. 
Zij zochten nieuwe namen voor 
de projecten aan het Pleiaden-
plantsoen en de Lange Nieuw-
straat. Voor beide projecten wa-
ren er dertig inzendingen. De 
prijs voor het Pleiadenplantsoen 
is gegaan naar Selma Schepel, 
stadsfotograaf van Velsen, met 
de naam De Zevensterren. De 
familie Van Ommeren uit Vijfhui-
zen sleept de prijs in de wacht 
voor de Lange Nieuwstraat met 
de naam Golfbreker. De prijs is 
een bon van ID Binnenhuisar-
chitectuur voor een interieur-
advies. Verder zijn uit de inzen-
ders vier gelukkigen geloot die 
het boek ‘Wonen met lef’’ heb-
ben gekregen.Voor de publici-
teit rond nieuwe projecten werkt 
Woningbedrijf Velsen altijd met 
nieuwe namen en niet met de 
aanduiding van de straatnaam. 
Of de gebouwen ook in de toe-
komst deze naam gaan dragen, 
blijft open. Het hangt af van het 
feit of de namen ook echt gaan 
‘leven’.

Namen voor 
Pleiadenplant-
soen en Lange 
Nieuwstraat

IJmuiden - Politieagenten hiel-
den afgelopen zaterdag om-
streeks 00.25 uur een 43-jarige 
Haarlemse automobilist aan op 
de Stationsstraat. Hij reed kort 
daarvoor met zijn auto tegen een 
geparkeerde auto en bleek bij 
het onderzoek onder invloed van 
alcohol. Hij had een promillage 
van 1,71. Zijn rijbewijs is inge-
vorderd en er wordt proces-ver-
baal tegen hem opgemaakt.

Rijbewijs
ingevorderd
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IJmuiden - Met 40 deelnemers 
werd er afgelopen vrijdag weer 
een strijd geleverd om de eer-
ste plaats, met als resultaat een 
nieuwe winnaar en een gezel-
lige avond. Vrijdag 24 septem-
ber wordt er weer geklaver-
jast om 20.00 uur in de kanti-
ne van Stormvogels. Uiteinde-
lijk werden de prijzen als volgt 
verdeeld: 1. Willem Swart 5378 
(Rollade); 2. Coby van Mars-
bergen 5284 (Vleesbon); 3. An-
dre Petersen 5092 (Koffie met 
koek); 4. Jan Beurs 5035 (Paar-
deworst); 5. Mevrouw van Lie-
nen 5004 (Kaas); 6. Dirk van de 
Vis 4997 (Chocola); 7. Jan Glas 
4973 (Schoonmaakspullen); 8. 
Jo Kossen 4958 (Ontbijtkoek met 
Roomboter); 9. Hennie Bouw-
man 4834 (Knakworsten) en 10. 
Peter Damkat 4822 (twee pak-
ken sap).

Klaverjassen
Stormvogels

Velsen –Zuid – Afgelopen za-
terdag waren er PK en gewoon 
gooien voor de klootschieters 
van Full Speed. Vijftien spelers 
kwamen opdagen, acht voor ge-
woon klootschieten en zeven 
voor PK gooien. Na loting ging 
men naar Spaarnwoude alwaar 
het strijdgewoel los barstte. Over 
het weer geen klagen, niet te 
heet. Bij het normale spel waren 
de spelers aan elkaar gewaagd 
Team 1 met Ingrid, Raymond, Jan 
Sch. en Sander, werden eerste 
met 90 schoten 0 meters. Team 
2 met Joke, Sonja, Rob en Astrid 
werden tweede met 96 schoten 
en 0 meters. Bij het PK gooien 
op de straatbaan werd Nico eer-
ste; Bertus tweede; Ton derde; 
Dirk vierde; Harm vijfde; Bian-
ca zesde; Bertie zevende. Op het 
bospad: Nico weer eerste; Dirk 
tweede; Ton derde; Bertus vier-
de; Harm vijfde; Bianca zesde; 
Bertie zevende. Voor informatie: 
Harm Jongman, telefoon 0255–
514780 of Dirk Sieraad, telefoon 
0255–515602. Zie ook www.sv-
fullspeed.nl. 

Klootschiet-
journaal

IJmuiden - Op zaterdag 25 sep-
tember  a.s. houden we weer een 
welvaartsmarkt in ons onderko-
men bij de Solidariteitsmarkt aan 
de Eenhoornstraat 4 in IJmuiden.
U bent tussen 09.30 en 13.00 uur 
van harte welkom, niet alleen om 
te kijken of er iets van uw ga-
ding is, maar ook om spullen af 
te geven. Heeft u goederen, die u 
zelf absoluut niet kunt brengen, 
dan kunt u een van de volgende 
nummers bellen: 0255–511674 of 
023–5378213, dan wordt een en 
ander (in overleg) opgehaald. De 
totale opbrengst van de markt 
wordt afgestaan aan Stichting 
X-Y (www.xminy.nl), die hiermee 
projecten in de derde wereld on-
dersteunt.

De Roestige Pot

Veteranen stelen
de show bij DCIJ
IJmuiden - Het topduel tus-
sen Cees Pippel (foto) en Stijn 
Tijtel zag een felle strijd te zien, 
Van beiden werd het uiterste ge-
vraagd. Technisch en tactisch 
waren de spelers aan elkaar ge-
waagd. Na een boeiende opening 
moest Pippel aanvankelijk een 
schijf inleveren maar daarmee 
was de partij nog niet beslist. Met 
uiterst secuur spel slaagde de 
geroutineerde Pippel erin de ma-
teriëlere achterstand ongedaan 
te maken. Na een minder sterke 
voortzetting van Tuijtel was het 
de geroutineerde Pippel die als-
nog aan het langste eind trok. 
Jacqeline Schouten, die lange tijd 
een optisch overwicht had, slaag-
de er niet in Leo Binkhorst op de 
knieën te krijgen en werd in het 
eindspel zelfs verrast door Bink-
horst. Het winnende afspel was 
vervolgens bij de nestor van de 
club in goede handen. Piet Kok, 
altijd geconcentreerd, pakte Ni-
cole Schouten op de juiste wijze 
aan. De moeilijkheidsgraad werd 
gestaag opgevoerd en Schouten 
moest het antwoord schuldig blij-
ven. Koop de Vries was nauwe-
lijks te spreken over zijn eigen 
spel. Hij kon maar geen grip krij-
gen op het flankspel van Cees 

van der Steen en moest met een 
krappe remise genoegen nemen. 
Willem Winter leek regelrecht op 
een nederlaag af te stevenen te-
gen Feroz Amirkhan. Maar de 
aalgladde Winter slaagde er zo-
waar nog in een puntendeling te 
bewerkstelligen. Stella van Buu-
ren behaalde een nuttige winst 
op Berrie Bottelier. Na zijn goe-
de competitiestart lijkt Bottelier 
wat terug te vallen. Rick Hartman 
overklaste Dana van der Wie-
le maar moest, na een onnauw-
keurigheid, nog alle zeilen bijzet-
ten om te winnen. Vince van der 
Wiele had weinig moeite om Max 
Doornbosch op de knieën te krij-
gen en won snel.

Sam’s Kledingactie
IJmuiden - Zaterdag 25 sep-
tember vindt in IJmuiden de kle-
dinginzamelingsactie van Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in 
Nood plaats. Goede, nog draag-
bare kleding, schoeisel, huis-
houdtextiel en dekens kunnen 
van 10.00 tot 12.00 uur in ge-
sloten plastic zakken afgegeven 

worden bij Solidariteitsgebouw 
Velsen voor de 3e Wereld, Een-
hoornstraat 4. 
De opbrengst van de ingeza-
melde kleding gaat naar de pro-
jecten van Cordaid Mensen 
in Nood. Voor meer informa-
tie: www.samskledingactie.nl of 
naar 073-6871060. 

SVIJ guppenvoetbal
IJmuiden - Het guppenvoet-
bal bij SVIJ is weer van start ge-
gaan. Kinderen van 4, 5 en 6 jaar 
spelen hun eigen Champions 
League onder leiding en bege-
leiding van trainers. SVIJ heeft 

daarom nog steeds de mogelijk-
heid om kinderen die graag wil-
len voetballen in te delen in een 
Champions League team. Voor 
meer informatie: Alex Mol, alex-
mol1967@hotmail.com.

Bekijkt u dan eens de mogelijkheden van een 
eigen recreatieverblijf, zodat u te allen tijde op 
vakantie kunt. Er zijn al recreatieverblijven te 
koop vanaf €49.500,-. En bij DroomParken 

bent u niet alleen gegarandeerd van prachtige 
recreatieverblijven op unieke locaties, er zijn 
ook mogelijkheden voor een gegarandeerd 
rendement. 

Buitenhuizen

Buitenhuizerweg 2 | 1981 LK Velsen-zuid 
Tel: 023 538 37 26 | info@droomparkbuitenhuizen.nl
www.droomparkbuitenhuizen.nl

DUURT UW VAKANTIE 
ALTIJD TE KORT?

Kijk voor meer informatie op www.droomparkbuitenhuizen.nl 
en kom langs op één van onze parken.
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Bijzondere natuur langs 
spoorlijn IJmuiden
IJmuiden - Natuurlijk Noord-
Holland is een serie op TV 
Noord-Holland die mooie plek-
jes in de provincie laat zien. Dit 
keer staat de natuur langs een 
in onbruik geraakt spoorlijn-
tje bij IJmuiden in het middel-
punt. Boswachter Marijke Dirk-
son van PWN brengt er op 5 ok-
tober met verslaggever Stephan 
Roest een bezoek. In het verle-
den zijn er door treinen uit ver-
re bestemmingen zaden aange-
voerd waardoor er een bijzonde-
re plantengroei voorkomt.
Nu rijden er geen treinen meer 

langs het Noordzeekanaal, maar 
veel planten die hier groeien 
staan daar wel dankzij de trei-
nen die hier vroeger reden. 
De afgelopen anderhalve eeuw 
werden hun zaadjes door trein-
wagons uit heel Europa aange-
voerd. Ze kwamen uit de wol van 
schapen uit Zuid-Afrika of vee-
voer uit Spanje en Frankrijk. Nu 
groeien ze in Noord-Holland met 
uitzicht op de hoogovens van 
Corus. De uitzending is te zien 
op dinsdag 5 oktober om 17.30, 
18.30, 20.30, 21.30 en 23.30 uur. 
(foto: Ger Tik)

Velsen - De langdurigtoeslag is 
een vorm van bijzondere bijstand 
voor personen van 21 tot 65 jaar. 
De toeslag is bedoeld voor huis-
houdens die langdurig (tenmin-
ste 36 maanden) zijn aangewe-
zen op een inkomen op het mi-
nimum. Hoe hoog die inkomens-
grens is hangt af van uw woon-
en leef situatie. Per twaalf maan-
den kan iemand maar één keer 
recht hebben op een langdurig-
heidtoeslag. Wat zijn de voor-
waarden voor een langdurig-
heidstoeslag? Voor een langdu-
righeidtoeslag gelden in ieder 
geval de volgende voorwaarden:
u bent 21 jaar of ouder, maar niet 
ouder dan 65; u bent volgens de 
gemeente niet in staat met werk 
een hoger inkomen te krijgen; u 
bezit niet méér vermogen dan u 
voor de bijstand mag hebben; En 
u ontving voor de afgelopen pe-
riode van twaalf maanden niet 
eerder een langdurigheidtoe-
slag. De Formulierenbrigade Vel-
sen kan kijken of iemand in aan-
merking komt en biedt onder-
steuning bij het aanvragen. Ver-
der kijken zij naar waar men mo-
gelijk nog meer recht op heeft. 
Maak gewoon even een af-
spraak, via de telefoon of com-
puter. Even langskomen kan na-
tuurlijk ook altijd, lukt dat niet 
dan komen de consulenten van 
de Formulierenbrigade Velsen 
aan huis. Zij zijn op werkda-
gen bereikbaar via telefoonnum-
mer: 0255-533885 of formulie-
renbrigadevelsen@madi-mk.nl. 
De Formulierenbrigade Velsen 
is gevestigd in Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw 
De Delta, Rijnstraat 2 1972 VG in 
IJmuiden.

Formulieren-
brigade Velsen

Oudespullen-
markt
IJmuiden - Zaterdag is er weer 
oude-spullenmarkt in het Soli-
dariteitsgebouw aan Eenhoorn-
straat 4.  Deze keer is de op-
brengst van Velsen voor de Der-
de Wereld voor de bouw van toi-
letten en wasruimtes in een kin-
derhuis van stichting Ayubowan 
in Sri Lanka.  Goede, nog draag-
bare kleding, schoeisel en huis-
houdtextiel in gesloten plastic 
zakken afgeven op donderdag-
ochtend, 23 september of tij-
dens de markt op 25 september 
steeds van 9.30 tot 12.30 uur. De  
kleding gaat naar de noodhulp-, 
wederopbouw- en preventie-
projecten van Cordaid/Mensen 
in Nood.  De opbrengst van de 
markt is voor dit project bestemd. 
Dit project illustreert Millenni-
umdoel 6 : voorkomen van diar-
ree en Millenniumdoel 7: veilig 
drinkwater en een schone om-
geving. Voor informatie over dit 
project: www.velsen3dewereld.
tk of www.ayubowan.org/projec-
ten/actuele-projecten/103-reno-
vatie-douche-en-toiletruimtes-
in-kalmunai.

Forteiland zondag 
open voor bezoekers
IJmuiden - Zondag 26 septem-
ber is het Forteiland weer te be-
zoeken. Het afgelopen weekend 
stond geheel in het teken van 
de re-enactmentgroepen Der 
Windhund en Nederland Paraat, 
maar deze zondag is er een twee 
uur durende rondleiding met 
gids in en rond het 19de eeuw-
se fort.

Dwalend door de gangen en 
vele ruimtes, onder leiding van 
een deskundige gids, beleeft u 
de rijke historie van dit militaire 
verdedigingswerk. Het fort werd 
gebouwd in het kader van de 
Stelling van Amsterdam. Maar 
kort na het bouwen van de ver-
dedigingswerken begon het 
vliegtuig aan een opmars en ei-
genlijk was op dat moment de 
stelling al achterhaald. Tijdens 
de 2e wereldoorlog hebben de 
Duitsers het fort gebruikt om te 
slapen en te verpozen. Zij heb-
ben een veelvoud aan bunkers, 
onderkomens en loopgraven op 

het eiland gebouwd. Op het ei-
land is ook nog een Nederland-
se mitrailleurkazemat uit 1939. 
Het is de bekendste en opval-
lendste Nederlandse kazemat. 
Op het strand aan de westkant 
van het eiland staan de origine-
le drakentanden uit de oorlogs-
periode en u kunt er zien hoe le-
den van de WOVIJ (Werkgroep 
Onderzoek Verdedigingswer-
ken IJmuiden) bezig zijn een ge-
deelte van de loopgraven open 
te maken. Uiteindelijk wordt ook 
dit deel toegankelijk voor het 
publiek.
De catering wordt verzorgd door 
vrijwilligers van Vrienden van het 
Forteiland. In de koepelzaal van 
het fort zijn diverse posters en 
boekjes over het fort te koop.
De afvaarten vanaf de Kop van 
de Haven met de rondvaartboot 
Koningin Emma zijn om 11.00 
uur, 13.00 uur en 15.00 uur. De 
terugvaart met de rondvaartboot 
is om 13.15 uur, 15.15 uur en de 
laatste afvaart is om 17.15 uur.

Nieuwkomers op 
koffieconcert VG
IJmuiden – De Culturele Stich-
ting Velser Gemeenschap orga-
niseert op zondag 26 septem-
ber weer een gratis toeganke-
lijk koffieconcert in het Fidelis-
hof 30. Aanvang 12.00 uur, zaal 
open 11.30 uur.
Het dameskoor Velserhooft 
werd in 1972 opgericht door 
mevrouw A. Mulder-Nijme-
ijer, dirigente, en mevrouw Nel 
de Vries- Eriks, piano. Nel be-
geleidt nog steeds enthousiast; 
de leiding is nu echter in de be-
kwame handen van Wil Kramer- 
Beijersbergen. Het koor heeft 
nu 23 leden. Het genre is heel 
gevarieerd. Een aantal liederen 
wordt drie stemmig gezongen. 
Voor de kerstviering hebben 
ze een repertoire mooie kerst-
liederen. Het koor repeteert el-
ke vrijdagmiddag van 14.00 tot 
15.45 uur in gebouw Velser-
hooft, ingang Valckenhoeflaan 
in Santpoort-Noord. Kunt u zin-
gen? U bent van harte welkom! 

Kom eens luisteren op een re-
petitie of op dit concert. 
Eind 2009 is het Felison Brass 
Ensemble opgericht. Een nieuw 
onderdeel van Felison Brass uit 
Velsen, gericht op de verde-
re ontwikkeling van koperbla-
zers en met de ambitie om op 
termijn uit te groeien tot een in-
teressante kopermuziekgroep 
voor alle geledingen, van jong 
tot oud. Het Ensemble is gestart 
met zes jonge blazers, die al 
een plek in de Brassband heb-
ben, maar zich zo verder kun-
nen ontwikkelen om op ter-
mijn een verantwoordelijke po-
sitie binnen de band te kun-
nen innemen. De muzikale lei-
ding is in handen van dirigent 
Alexander Zwaan. Geïnteres-
seerde kunnen een kijkje ko-
men nemen op dit koffiecon-
cert of tijdens de repetities op 
donderdagavond tussen 19.00 
en 20.00 uur. Zie ook www.Fe-
lisonbrass.nl.

Vrijdag 17 september ging 
mijn dochter Cherryl Vermeu-
len en mijn schoonzoon Ken-
neth Mohlman in het huwelijk 
treden. Wat wij gehoopt had-
den, dat het de mooiste dag 
van hun leven zou worden, 
een groot fiasco is geworden. 
Wij hadden 40 personen uitge-
nodigd, vanNoordwijk, leiden 
tot Katwijk aantoe. Wij heb-
ben een koets met paarden 
voor onze kindere geregeld. 
Met groot optimisme togen wij 
naar het Gemeentehuis van 
Velsen, want wij hadden daar 
bewust voor gekozen, om wij 
veel verwachtingen hadden 
van de huwelijksvoltrekking in 
onze gemeente.
Toen wij bij het gemeente-
huis kwamen konden wij on-
ze auto’s niet kwijt, trouwens 
je kan niet eens voor de deur 
van het gemeentehuis komen 
zonder dat je in verboden rich-
ting rijdt,en wij waren genood-
zaakt de auto’s te parkeren in 
de parkeergarage van Albert 
Heijn. Er waren diverse gas-
te bij ons die slecht ter been-
waren en die wij tussen ons 
in moestennemen om het ge-

meentehuis binnen te komen. 
Bij het gemeentehuis aange-
komen lag er onderaan de trap 
veel vuil en broodresten en de 
deur was gesloten! Na veel ge-
klop werd eindelijk de deur 
open gedaan, zodat wij alsnog 
naar binnen konden. 
Wij hadden afgesproken dat er 
muziek gespeeld zou worden 
als mijn dochter en schoon-
zoon binnen zouden komen, 
maar voordat zij binnen waren 
werd de muziek al gespeeld. 
Dit was tegen de afspraak, on-
ze ceremonie viel geheel in 
duigen.
Ik vind dit geen reclame voor 
de gemeente Velsen en voor 
de vele euro’s die betaald 
moeten worden mag voor een 
huwelijksvoltrekking wel meer 
faciliteiten en aandacht be-
steed worden. Voor mijn doch-
ter en schoonzoon was dit een 
domper op wat de mooiste 
dag had moeten worden. En 
ik hoop dat dit voor veel jon-
ge mensen die in het huwe-
lijk willen treden in Velsen be-
spaard blijft!

Hans Vermeulen, IJmuiden

Ingezonden brief
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Regio - Afgelopen maandag 
heeft mevrouw Frankenmolen 
van de Gemeente Haarlemmer-
meer haar prijs in ontvangst ge-
nomen van de kaartenactie die 
Iber Lengua Taal & Cultuur BV 
als hoofdsponsor van de Haar-
lemse softbalclub Terrasvogels 
afgelopen zomer heeft georga-
niseerd om ‘haar’ Terrasvogels te 
steunen tijdens de Europese Cup 
Winners Cup. 
Op de kaart, speciaal gedrukt 
met voorop de aanmoediging 
voor de softbaldames, stond te-
vens een actiecode vermeld die 
op de website www.iberlen-
gua.nl kon worden ingevuld, 
met daarbij het verzoek: ‘geef 
aan waarom Iber Lengua Ter-
rasvogels dit jaar de Europacup 
moet winnen’. Na de finale van 
de Euopacup heeft de jury zich 
door veel reacties heen mogen 
worstelen en uiteindelijk bleef er 
een shortlist over van drie poten-
tiële winnaars. 
Mevrouw Frankenmolen kwam 
tenslotte als winnares uit de 
bus met de winnende slogan: 
‘De Terrasvogels moeten winnen 
omdat ze symbool staan voor de 
vaardigheden die noodzakelijk 

zijn voor een goede taaltraining: 
kwaliteit en de motivatie tot het 
uiterste te gaan en nieuwe din-
gen te leren.’ Joana Keur, Direc-
teur Iber Lengua: ,,Het is voor 
ons leuk om een prijs te over-
handigen aan iemand die met-
een zo enthousiast reageert. Wat 
overigens grappig is, je geeft ie-
mand een prijs en daarna moet 
zij er zelf hard voor werken.”
Mevrouw Frankenmolen kon een 
keuze maken uit één van de ver-
schillende taalcursussen die elk 
jaar in september bij Iber Lengua 
van start gaan en haar voorkeur 
ging naar een cursus conversa-
tie 1 Spaans van 30 uur, welke 
voornamelijk gericht is op con-
versatie en op situaties uit het 
dagelijks leven en vakantie.
Aansluitend kan ze zich inschrij-
ven voor de talenreis, die Iber 
Lengua speciaal voor haar cur-
sisten Spaans organiseert als 
vervolg op het cursusjaar. Het 
uitgangspunt van de talenreis 
is leren in de praktijk. Een week 
lang leven als een Spaanse/
Spanjaard die géén Nederlands 
(meer) spreekt. Een aangenaam 
verblijf in Spanje en tegelijkertijd 
intensief de taal eigen maken.

Behandeling ADHD 
zonder medicatie
IJmuiden - Dinsdag 5 oktober 
wordt een informatieavond ge-
houden bij Tomatis IJmuiden. 
Het thema is concentratiestoor-
nissen/ADHD.

Concentratieproblemen, ge-
dragsproblemen, onhandig-
heid, leer-, schrijf- en rekenpro-
blemen, autisme, maar ook ver-
moeidheid, zijn volgens Toma-
tis allemaal klachten die verband 
houden met een probleem in de 
verwerking via de oren.
Eenvoudig gezegd is deze me-
thode een soort ‘earobics’- een 
training van de gehoorspiertjes. 
Het trainen van de luistervaar-
digheid leidt ertoe dat tal van 
problemen aanzienlijk verminde-
ren of helemaal verdwijnen. 
De behandeling is intensief maar 
kortdurend en zonder gebruik 
van medicijnen. Na vier tot vijf  
maanden zijn de resultaten op-
timaal en vaak blijvend. Een be-

handeling begint altijd met een 
luistertest om te zien of er een 
luisterprobleem is. Aan de hand 
van die test wordt een individu-
eel programma opgesteld dat 
verloopt in een aantal intensie-
ve blokken.
Het Elektronisch Oor, dat werkt 
door middel van speciale elek-
tronische filterschakelingen, 
werkt zeer positief op het luister-
vermogen. Bij ADHD en andere 
concentratie problematiek is de 
luistertraining vooral gericht op 
het leren focussen. Hierdoor is 
men beter in staat uit de over-
vloed aan prikkels die informatie 
te halen die op dat moment rele-
vant is. Hiervoor wordt eerst een 
basis gelegd van rust in het luis-
teren, waarna steeds meer toe-
gespitst wordt naar het ‘spitsen’ 
van de oren. 
Dit geeft verbetering in leerver-
mogen en gedrag. Zie ook www.
tomatis-ijmuiden.nl.

Fitnesscentrum Donar 
breidt programma uit
IJmuiden - Al vele jaren kan 
bij fitnesscentrum Donar in 
de Reaumurstraat 4 in IJmui-
den aan de conditie worden ge-
werkt. Heette het centrum vroe-
ger nog Donar Gym, een naam 
die door veel mensen nog wordt 
gebruikt volgens Simone Prins-
se, sinds eind jaren negentig 
hebben Simone en Jeroen Prins-
se de naam Gym gewijzigd in Fit-
nesscentrum. 
In de entree met een grote, ge-
zellige bar vertelt Simone dat 
door de jaren heen al een grote, 
vaste klantenkring is opgebouwd 
maar dat door het toenemende 
aantal sportmogelijkheden ook 
de klantenkring zich nog steeds 
uitbreidt. Zo kan men bij Do-
nar onder meer terecht voor fit-
ness, cardio-fitness, krachttrai-
ning, tai-bo, spinning, steppen 
en work-that-body maar ook een 
sauna en een zonnebank beho-
ren tot de inventaris. Ondanks al 
deze sportmogelijkheden blijven 
Simone en Jeroen op zoek naar 
nieuwe uitdagingen. Vorig jaar 
is een start gemaakt met  ‘kids 

streetdance’ voor jongens en 
meisjes van 7 tot 11 jaar. Elai-
ne, die dit begeleidt, vertelt en-
thousiast over de belangstelling 
voor dit nieuwe item waarbij de 
kinderen les krijgen in zumba, 
streetdance en hip hop break-
dance. Haar plan is om met de-
ze groep ook te gaan optreden 
in IJmuiden tijdens evenemen-
ten en festivals. Geheel nieuw 
dit jaar is de samenwerking met 
de sensitief voedingstherapeu-
te Marion Bos die in het fitness-
centrum een eigen ruimte ter 
beschikking heeft voor een ge-
sprek. Zij begeleidt mensen die 
hier behoefte aan hebben waar-
bij de behandeling er op is ge-
richt het lichaam zodanig te sti-
muleren dat het in goede condi-
tie komt en weerbaar wordt. Wilt 
u meer weten over deze begelei-
dingsvorm, dan is het mogelijk
een gratis kennismakingsge-
sprek met Marion te hebben om 
na te gaan of dit bij u past.
Meer informatie op www.donar-
fitness.nl en www.marion-bos.nl  
(Joop Waijenberg

Biermarkt op Plein’45
IJmuiden - Gall en Gall van Set-
ten organiseert, tijdens de jaar-
markt op zondag 26 september 
een Biermarkt op het Plein 1945.
Met de medewerking van de 
brouwerijen De Prael en Jopen 
en de bierimporteur Bier & Co 
zullen zij u laten genieten van 
een diversiteit aan speciaalbie-
ren.
Ook Pint is aanwezig met een in-
formatiestand; een vereniging 
die tot doel heeft om de biercul-
tuur te promoten en te behou-
den. Er zijn een aantal bieren uit 
de tap en de overigen worden 
uit het flesje geschonken. Al de 
te proeven bieren zijn tijdens de 
markt en daarna te verkrijgen bij 
Gall & Gall van Setten op Plein 
1945 nr. 49 in IJmuiden en Hage-
lingerweg 61 in Santpoort.
Toegang is gratis en bij de in-
gang van de biermarkt kunt u 

proefbonnen kopen á 1,80 euro 
voor het proeven van de bieren 
en een proefglas ophalen (2 eu-
ro statiegeld). Toegang wordt al-
leen verleend aan personen van 
16 jaar en ouder (bij twijfel wordt 
om legitimatie gevraagd).

Iber Lengua Taal & Cultuur BV
Gratis cursus voor 
winnares kaartenactie

Leef & 
Beweegbeurs
Velsen-Zuid - Servicepaspoort 
organiseert op 25 september van 
11.00 tot 16.00 uur de Leef & Be-
weegbeurs. Tijdens deze beurs 
kan kennis gemaakt worden 
met de verschillende diensten 
en zorg- en welzijnsmogelijkhe-
den van Servicepaspoort, haar le-
veranciers en moederorganisa-
tie Zorgbalans. Het aanbod wordt 
gepresenteerd in kramen, lezin-
gen en workshops en biedt voor 
iedereen interessante voordelen. 
De beurs vindt plaats in en rond-
om Beeckestijn in Velsen-Zuid, 
de toegang is gratis. Ook voor 
kinderen zijn er leuke activiteiten. 
Op de beurs krijgt men informa-
tie over het pakket gemaksdien-
sten dat Servicepaspoort haar 
leden aan huis kan bieden, het 
scala aan bewegingsactiviteiten 
en de kortingsmogelijkheden bij 
verschillende winkels. Medewer-
kers van Servicepaspoort geven 
voorlichting over de diverse pre-
ventieve programma’s en cursus-
sen zoals Fit, Food & Fun, Stop-
pen met Roken en Zicht op Even-
wicht. Ze zijn staan open voor 
vragen en gaan graag in op per-
soonlijke wensen. Leveranciers 
van Servicepaspoort presenteren 
zich met producten en diensten 
die zij tegen interessante kortin-
gen aanbieden. Zo is er een proe-
verij van de maaltijden van Vers 
aan Tafel en Kievit/Apetito, kun-
nen bezoekers een gratis knip-
beurt krijgen bij Mobella Topkap-
pers. Ook kunnen geïnteresseer-
den hun gezondheid laten chec-
ken door een diabetes, risico- en 
bmi test te laten afnemen. Er  zijn 
demonstraties op het gebied van 
Yoga, Taoïstische Tai Chi en Chi 
Kung waar vrij aan deelgenomen 
kan worden. De aanwezige me-
dewerkers van Zorgbalans ge-
ven mensen met een zorgbehoef-
te, hun mantelzorgers en andere 
geïnteresseerden informatie over 
de mogelijkheden van wonen, 
verzorging en verpleging in een 
aanleunwoning, woonzorgcen-
trum of verpleeghuis van Zorgba-
lans. Maar ook over tijdelijke op-
name en revalidatie, dagzorg en 
activiteitenbegeleiding. Mensen 
die zelfstandig thuis willen blij-
ven wonen en tijdelijke of lang-
durige verzorging nodig hebben 
kunnen kennismaken met het 
aanbod van zorg op maat door 
Zorgbalans Thuiszorg. Werkzoe-
kenden, geïnteresseerd in wer-
ken of leren in de zorg, en zij die 
zich in willen zetten als vrijwilli-
ger krijgen inzage in het vacatu-
re aanbod en kunnen ter plekke 
online solliciteren. Meer informa-
tie www.zorgbalans.nl en www.
werkenbijzorgbalans.nl. Vrijwilli-
gers van Stichting Vrienden van 
Beeckestijn ontvangen bezoe-
kers in de diverse kamers van 
het hoofdhuis. Ze verstrekken in-
formatie over de toekomstplan-
nen van Beeckestijn en haar om-
geving. Bezoekers kunnen onder 
leiding van een gids door de tui-
nen van Beeckestijn wandelen. 
Zie ook www.servicepaspoort.nl.
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Gastles over vrede
Dinsdag 21 september, Velsen-Noord. Burgemeester Weerwind geeft les over vrede 
aan de kinderen van groep 8a en 8b van basisschool De Triangel. Van 18 tot 26 sep-
tember is het vredesweek. De heer Weerwind is sinds 2008 vredesburgemeester (May-
or of Peace). Op verzoek van de Vrouwen voor Vrede IJmond – die ook bij de les aan-
wezig waren – heeft hij zich bij deze wereldwijde organisatie aangesloten, samen met 
ruim 4.100 collega-burgemeesters in 144 landen. (foto: Ko van Leeuwen)

WABO op 1 oktober van kracht
Vergunning aanvragen
wordt veel eenvoudiger
Op 1 oktober wordt de Wet Algeme-
ne Bepalingen Omgevingsrecht (WA-
BO) van kracht. Deze wet betekent 
dat de procedure om een vergunning 
aan te vragen veel simpeler wordt. Al-
lerlei vergunningen die vroeger apart 
moesten worden aangevraagd, wor-
den dan in één vergunning gebun-
deld. Dat scheelt een hoop tijd en 
rompslomp voor de aanvragers. Hier-
onder volgt uitleg in vijf vragen. 

1. Wat is de Wabo?
De Wabo betekent dat u meerdere ver-
gunningen tegelijk kunt aanvragen. Stel u 
wilt een nieuwe schuur bouwen, een oude 
schuur afbreken en wat bomen kappen. 
Tot 1 oktober moest u daar een bouw-, 
een sloop- en een kapvergunning voor 
aanvragen. Door de Wabo kunt u vanaf 1 
oktober één ‘omgevingsvergunning’ aan-
vragen waarin al die werkzaamheden zijn 
opgenomen. De meest voorkomende ver-
gunningen vallen onder de nieuwe wet, 
zoals voor bouwen, slopen, brandveilig 
gebruik, kappen en activiteiten waar een 
milieuvergunning voor nodig is. 

2. Wat zijn de voordelen van de wet?
Vergunningen die vroeger apart moesten 
worden aangevraagd, worden nu als een 
geheel in behandeling genomen en afge-
handeld. Er komt één aanvraagformulier – 
waarop alle aanvragen staan – dat wordt 
ingediend bij één loket. Er wordt één sa-
menhangend besluit over de aanvragen 
genomen en voor bezwaar en beroep 
hoeft ook maar één procedure te worden 
gevolgd. De aanvraag kan ook digitaal 
worden ingediend bij het landelijke ‘Om-
gevingsloket Online’. Het toezicht van-
uit de gemeente wordt integraal gedaan 
– over het geheel, in plaats van specifiek 
per discipline. Dit alles betekent minder 
papierwerk en geen tegenstrijdige regels 
of besluiten meer. Dat moet u als aanvra-
ger veel tijd schelen.

3. Wat verandert er voor u in Velsen?
Per 1 oktober wordt het Omgevingslo-
ket in Velsen in gebruik genomen. Dat 
betekent dat u via het landelijke ‘Omge-
vingsloket Online’ kijkt of, en zo ja welke 
vergunning(en) u nodig heeft. U vult het 

formulier digitaal in of stelt een papieren 
formulier samen. U kunt vanaf 1 oktober 
geen aanvraagformulieren meer afhalen 
op het stadhuis. Wel kunt u een afspraak 
maken met het Bouwloket van de afde-
ling Vergunningen & uitvoering. Nadat u 
een omgevingsvergunning heeft aange-
vraagd, krijgt u een contactpersoon toe-
gewezen. Deze medewerker begeleidt uw 
aanvraag en is uw eerste aanspreekpunt. 

4. U heeft bouwplannen – wat kunt u nu 
al doen?
De regels voor vergunningsvrij bou-
wen zijn ook veranderd. Meer informatie 
daarover vindt u voorlopig op de website 
van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) 
bij www.omgevingsvergunning.vrom.nl. 
Onder het tabblad ‘Documenten’ vindt 
u acht informatiebladen over bouwen – 
voor elk veel voorkomend bouwwerk één. 
Daar staat welke bouwwerkzaamheden 
vergunningvrij of vergunningplichtig zijn. 
De gemeente Velsen werkt eraan om die 
informatie ook op haar eigen website te 
plaatsen. Bij vragen kunt u een afspraak 
maken met het Bouwloket van Velsen via 
0255-567200.

5. Wanneer moet u een omgevingsvergun-
ning aanvragen? 
Op het Omgevingsloket Online kunt u 
vanaf 1 oktober a.s. controleren of u 
een omgevingsvergunning moet aanvra-
gen (vergunningcheck). Op www.omge-
vingsloket.nl kunt u zien of u een omge-
vingsvergunning nodig hebt en zo ja, voor 
welke activiteiten. 

Openingstijden bouwloket Velsen
Het bouwloket Velsen is open op werkda-
gen van 09.00 tot 16.00 uur en op donder-
dagavond van 18.00 tot 20.00 uur. U kunt 
vrij inlopen als u tekeningen uit het ar-
chief wilt inzien, voor lopende aanvragen 
en als u stukken af wilt geven voor de af-
deling Vergunningen & Uitvoering. Als u 
inhoudelijke vragen heeft over de omge-
vingsvergunning zoals bouwen, bestem-
mingsplannen, bomen kappen of vra-
gen die daarmee te maken hebben, moet 
u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 0255-567200.

Gemeente Velsen en MKB nodigen u uit!

Nieuwe Wabo – wat gaat er veranderen en wat betekent dat voor u?
U krijgt informatie en kunt al uw vragen stellen.

Maandag 27 september van 19.30 tot 21.30 uur
TATA Steel Stadion, Velsen-Zuid

Aanwezig zijn:
• Arjen Verkaik, wethouder economische zaken Velsen
• Justin van de Grootevheen, projectleider Wabo Velsen

• Roel Huisman, voorzitter MKB Velsen

Netwerkborrel na afloop

Officiële opening N208
Ronald Vennik, wethouder Verkeer 
en Vervoer van de gemeente Velsen, 
hield een toespraak bij de opening 
van de N208, zaterdag 18 septem-
ber jl. Zijn publiek bestond uit on-
geveer 200 mensen die direct langs 
deze weg wonen of anderszins bij 
het project betrokken waren.

Nu er maximaal 70 km per uur gereden 
mag worden over het geluidsarme asfalt 
is de geluidsoverlast voor de omwonen-
den sterk verminderd en zijn de kwaliteit 
van de lucht en het milieu verbeterd. De 
heer Vennik sprak hier, mede namens zijn 
collega-wethouder uit Haarlem Rob van 
Doorn, zijn tevredenheid over uit. 

Op de foto staat links de gedeputeer-
de van de provincie Noord-Holland, me-
vrouw Elisabeth Post, die de weg officieel 
opende. (foto: Provincie Noord-Holland)

Renovatie plantsoenen
Elk jaar renoveert de gemeente één 
of meer plantsoenen, omdat ze ver-
sleten zijn en onvoldoende bijdra-
gen aan de leefbaarheid, ruimte-
lijke kwaliteit en recreatievoorzie-
ning. 

Het College van burgemeester en 
wethouders heeft besloten om in het 
plantseizoen 2010 dertien plantsoenen 
op te laten knappen. In de periode tot 
april 2011 wordt één groot en een aan-
tal kleinere plantsoenen aangepakt. De 

bewoners worden ruim van tevoren op 
de hoogte gebracht door een inloop-
middag of een brief.

Het gaat om de volgende plantsoe-
nen (in willekeurige volgorde): Van den 
Bergh van Eysingasplantsoen, Hard-
draverslaan, Van Dalenlaan, Frans Net-
scherlaan, Dobbiuslaan, Kerkenmaaij-
erskamp, Van den Vondellaan, Casem-
brootstraat, Van Saelenplantsoen, Mi-
nister van Houtenlaan, Briniostraat, 
Kerkstraat en Gildenlaan.
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Parallelweg 
wordt 
fietsstraat
Op dit moment wordt het riool vervan-
gen in de J.M. van Nassaulaan en om-
liggende straten in Santpoort-Noord. 
De gemeente heeft deze gelegenheid 
aangegrepen om – na inspraak – de 
parallelweg van de Santpoortse Dreef 
in te richten als fietsstraat. Dit komt de 
fietsinfrastructuur en de verkeersveilig-
heid van de Santpoortse Dreef ten goe-
de.

Geen alcohol
meer op straat
Om overlast te voorkomen, mogen de inwo-
ners van Velsen in grote gebieden geen al-
cohol op straat drinken of bij zich hebben, 
heeft het college besloten.

Het College van burgemeester en wethouders 
heeft in haar vergadering van 14 september be-
sloten om 25 gebieden in Velsen aan te wijzen 
waar het verboden is om op straat alcohol te 
gebruiken of bij je te hebben. Gebleken is dat 
alcoholgebruik op de openbare weg vaak tot 
overlast leidt. De gemeente wil die overlast te-
rugdringen uit het oogpunt van zorg voor het 
welzijn van al haar bewoners.

Op bijgaande overzichtskaart is aangegeven om 
welke gebieden in Velsen het gaat. Gedetail-
leerde kaarten zijn vier weken lang op afspraak 
in te zien bij de receptie van het stadhuis. Ge-
interesseerden kunnen bellen 0255-567200. De 
regel gaat in op vrijdag 24 september 2010.

Informatieavond op dinsdag 5 oktober
Herinrichting Julianakade
en IJmuiderstraatweg
De gemeente Velsen organiseert dins-
dag 5 oktober een informatieavond in 
het W.F. Visserhuis in IJmuiden over 
de herinrichting van de IJmuider-
straatweg en de Julianakade. Ieder-
een is welkom om wensen en ideeën 
aan te dragen. 

De IJmuiderstraatweg en Julianakade 
worden opnieuw ingericht; de aanleidin-
gen daarvoor zijn het lokaal verkeers- en 
vervoerplan van Velsen en de plannen 
voor het centrum van IJmuiden. Om de 
verkeersdruk op de Lange Nieuwstraat te 
verminderen, moet het doorgaande ver-
keer zoveel mogelijk gebruik gaan maken 
van de randwegen. Aan de noordkant van 
IJmuiden gaat het dan om de Kanaaldijk 
en de IJmuiderstraatweg-Julianakade. Dit 
leidt tot een ander gebruik van deze we-
gen. Ook de vervanging van het riool op 
de IJmuiderstraatweg, de aankoop van 
de spoorlijn en de wens voor een bete-
re fietsverbinding en groeninrichting spe-
len een rol, evenals de bereikbaarheid van 
het havengebied en de wijken van IJmui-
den.

De gemeente wil de verschillende belan-
gen zo goed mogelijk meenemen in de 
besluitvorming. Verkeerskundig advies-
bureau XTNT Experts in Traffic and Trans-
port uit Utrecht zal, op verzoek van de ge-
meente, het proces begeleiden en moet 
samen met bewoners en belanghebben-
den tot een gedragen plan komen.

De informatieavond is bedoeld als start 
voor de planvorming en voorbereiding 

van de werkzaamheden. Het doel is in-
zicht te krijgen in de ideeën, wensen en 
mogelijke problemen die er zijn. Later 
worden in een klankbordgroep, waar-
in bewoners en belanghebbenden zitten, 
verschillende varianten voor de herinrich-
ting besproken. Wie geïnteresseerd is in 
deze klankbordgroep kan zich tijdens de 
informatieavond aanmelden. 

Iedereen is van harte welkom op de in-
formatieavond. Deze is op dinsdag 5 ok-
tober om 19.30 uur in woon- en zorgcen-
trum W.F.Visserhuis, Houtmanstraat 1 in 
IJmuiden.

Nieuwe sportgids Velsen is uit
Van badminton tot zwemmen - in de 
gemeente Velsen is dit sportseizoen 
weer heel veel te doen. Dat blijkt uit 
de nieuwe sportgids die de afdeling 
Sportzaken heeft verzorgd. De gids is 
gratis te verkrijgen.

Elk jaar geeft de afdeling Sportzaken van 
de gemeente Velsen een sportgids uit. 
Daarin staat welke sportlocaties Velsen 
heeft, welke sportactiviteiten er worden 
georganiseerd, wat die moeten kosten 
en wie ze organiseert: sportverenigin-
gen, sportscholen en sportorganisaties. 
Er staat leuke foto’s bij uit het afgelopen 
sportseizoen. Er komen groepssporten in 
beeld zoals basketbal en volleybal, maar 
ook denksporten zoals schaken, en ge-
combineerde sportactiviteiten zoals de 
jeugdtriathlon en de dubbel6kamp. Als 

het om schoolsport gaat, werkt de afde-
ling Sportzaken nauw samen met de be-
trokken scholen en clubs. 

De sportgids van 28 pagina’s is gratis 
af te halen op allerlei plaatsen in de ge-
meente: in de publiekshal van het stad-
huis aan het Dudokplein, de bibliotheken 
in IJmuiden en Velserbroek, het zwem-
bad De Heerenduinen, de sporthallen 
Zeewijk, IJmuiden-Oost en Het Polder-
huis en bij de verschillende buurthuizen. 
De gemeente heeft er ongeveer duizend 
verspreid. Als de gidsen op zijn, dan is 
een telefoontje naar de afdeling Sport-
zaken van Velsen voldoende, via 0255-
567200. 

Meer weten? Kijk op www.sportloketvel-
sen.nl. (foto: Gemeente Velsen)

1

Sportgids seizoen 2010/2011

VELSEN

A f d e l i n g  S p o r t z a ke n
www.sport loketve lsen .n l
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Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

Raadzaal
Sessie 4
21.00 - 22.00 uur Jaarplan 2011 Politie, 
  team Velsen

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle agendapunten kan worden ingesproken 
behalve over agendapunt 2.  
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 
29 september 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, 
tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl 

Raadsvergadering - aanvang 22.15 uur

Raadzaal

1 Opening
2 Vaststellen:

- Notulen raadsvergadering 9 september 2010
- Besluitenlijst raadsvergadering 9 september 
  2010

3 Afhandelen:
 - Lijst van aan de raad gerichte brieven
4  Toelating van een tijdelijk raadslid
 Debat, gevolgd door besluitvorming 
5 Medewerking verlenen aan verzoek tot verlenen 
 vrijstelling ex art. 19, 1e lid, WRO voor oprichten 
 minipaarden fokbedrijf, Wüstelaan 68, Santpoort
 Besluitvorming
6 Invoering Bestuurlijke Strafbeschikking voor 
 overlastfeiten
7 Jaarrekening 2009/Begroting 2011 
 Gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands 
 Archief
8 Vaststelling Verordening naamgeving en 
 nummering adressen Velsen
 Sluiting

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 

VERGADERING 
REKENKAMERCOMMISSIE

Dinsdag 28 september 2010 vanaf 19.30 uur vergadert 
de Rekenkamercommissie in commissieruimte 1 op 
het stadhuis. 
Indien u de vergadering wilt bijwonen, kunt u zich tot 
uiterlijk dinsdag 28 september, 16.00 uur aanmelden 
bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: 
griffier@velsen.nl .

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen werkprogramma
4. Onderzoeksvragen grondexploitatie
5. Rondvraag
6. Sluiting

RAADSPLEIN 30 SEPTEMBER 2010

Donderdag 30 september 2010 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Sessie 1
19.30 - 20.30 uur Ontwikkeling Handhaving

Commissieruimte 1
Sessie 2
19.30 - 20.30 uur Veiligheidsregio Kennemerland

Commissieruimte 2
Sessie 3
19.30 - 20.30 uur Informatie over Wet Algemene 

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Driehuis

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

Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en voor inzage 
van ter visie gelegde stukken.

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

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 - 20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop: Voor het inzien van tekeningen uit het archief, 
lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken: Voor inhoudelijke vragen over het 
bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan 
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten, tel. (0255) 56 72 00.

Afspraak maken: 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-
vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 
afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 

afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur 
bellen met het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 
bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 
onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 
een oplossing gemaakt kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag van 
09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 
(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte
Tel. (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur; 
bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl.
Dit meldpunt is voor het doorgeven van gebreken aan:
bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 
straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 
t/m het hoofdriool).

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66 
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, 
vegen van de straten en ophalen van huis- en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een 
uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 
Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 
1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop 
uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 
identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en 

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

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 
Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid
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tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velser-
broek aan de Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 

De raad heeft in zijn vergadering van 9 september 2010 
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

- Eerste wijziging van de verordening op de heffing en 
invordering van leges 2010

- Vrijgeven gelden uit reserve Herstructurering haven-
gebied IJmuiden

- Verordening gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens Velsen 2010

- Benoeming lid Algemeen Bestuur Milieudienst 
IJmond

- Benoeming lid Rekenkamercommissie
- Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010
- Errata wijziging Bouwverordening 2010
- Verordening tot 2e wijziging van de gewijzigde 

Algemene plaatselijke verordening Velsen 2009
- Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar 

Primair Onderwijs IJmond
- Voorbereidingskrediet voor uitvoeren project-

opdracht Brede School Velsen-Noord
- Begroting 2011 ReinUnie
- Nieuwe gemeenschappelijke regeling ReinUnie

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

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Kerkerinklaan 74 te Santpoort

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

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
publiekszaken, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘TROMPSTRAAT-HOOGEBERG’ 

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de 
gemeenteraad voor te stellen een nieuw bestemmings-
plan vast te stellen voor het gebied Trompstraat-
Hoogeberg te IJmuiden. Het plangebied omvat het 
voormalige zwembad De Hoogeberg en het voormalig 
Gemeentelijk Gas en Waterbedrijf. Het plangebied 
wordt aan de westzijde begrensd door de C. v.d. Does-
straat met aansluitend een bouwmarkt en een hout-
handel. Aan de noordzijde van het plangebied ligt een 
garage. Aan de oostzijde grenst de locatie aan de 
Kortenaerstraat, aan de zuidzijde aan de Trompstraat. 
In het plangebied worden (zorg)woningen gerealiseerd 
alsmede een bedrijfsverzamelgebouw.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
en afdeling 3.4, artikel 3.12 van de Algemene wet 
bestuursrecht, ligt het ontwerpbestemmingsplan 

Trompstraat-Hoogeberg, voor eenieder met ingang van 
24 september 2010 gedurende zes weken ter inzage. 
Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen tevens de 
daarop betrekkinghebbende onderzoeken en rapportages 
ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan en daarop betrekking 
hebbende onderzoeken/rapportages is in te zien bij de 
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De receptie is op maandag tot en met vrijdag geopend 
van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar van het 
ontwerpbestemmingsplan in te zien bij de centrale 
bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden.
Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmings-
plan ter inzage ligt, kan een belanghebbende zijn of 
haar zienswijzen omtrent het ontwerp kenbaar maken. 
Indien u dit schriftelijk doet kunt u de zienswijzen 
richten aan het college van Burgemeester en Wet-
houders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, 
onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmings-
plan Trompstraat-Hoogeberg. Voor het indienen van 
mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken 
met mevrouw S. Noorlander, telefoon (0255) 56 72 00.

IJmuiden, 23 september 2010 

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN 
WET GELUIDHINDER BESTEMMINGS-
PLAN TROMPSTRAAT-HOOGEBERG

Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben ten 
behoeve van het bestemmingsplan Trompstraat-
Hoogeberg, een verzoek om vaststelling van een hogere 
waarde in het kader van de Wet geluidhinder ingediend, 
bij de Milieudienst IJmond. Het hogere waardenbesluit 
heeft betrekking op industrielawaai vanwege het 
gezoneerde industrieterrein IJmond. 
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt, 
namens het dagelijkse bestuur van de Milieudienst 
IJmond, bekend dat er een ontwerpbesluit Hogere 
waarde is genomen.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waar-
den ligt met ingang van 24 september 2010 gedurende 
zes weken, samen met het ontwerpbestemmingsplan, 
ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 
1 te IJmuiden op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en 
op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens 
is een exemplaar van het ontwerpbesluit samen met 
het ontwerpbestemmingsplan in te zien bij de centrale 
bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden gedurende de 
gebruikelijke openingstijden en bij Milieudienst IJmond, 
Wijckermolen 2 te Beverwijk op werkdagen van 09.00 
tot 17.00 uur.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan 
eenieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen 
omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden 
bij de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH 
Beverwijk, o.v.v. ‘Zienswijze ontwerpbesluit tot vast-
stelling hogere waarde bestemmingsplan Trompstraat-
Hoogeberg’. Voor mondelinge zienswijzen kunt u 
telefonisch een afspraak maken met de Milieudienst 
IJmond, telefoon (0251) 26 38 63.

AANWIJZINGSBESLUIT GEBIEDEN 
IN VELSEN VERBOD OPENLIJK 
DRANKGEBRUIK

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend 
dat zij in hun vergadering van 14 september 2010 met 
gebruikmaking van artikel 2:39 van de gewijzigde 
Algemene plaatselijke verordening 2009 hebben besloten:

het gebied begrensd door: Grote Hout- of Koningsweg, 
Pieter Janszstraat, Wijkerstraatweg, Melklaan en de 
Duinvlietstraat te Velsen-Noord, die wegen en plaatsen 
zelf daaronder begrepen;

het gebied begrensd door: Schiplaan, Doorneberglaan, 
Spinnekoplaan, Groot Helmduin, Steenbokstraat, 
Siriusstraat, Bellatrixstraat, Orionweg, Scheiberglaan, 
Kruisberglaan en Wouwenkoplaan te IJmuiden, die 
wegen en plaatsen zelf daaronder begrepen;

het gebied begrensd door: De Geul, Kanaaldijk, 
Steigerweg, Oranjestraat, Margadantstraat, Halkade en 
Dokweg te IJmuiden, die wegen en plaatsen zelf daar-
onder begrepen;

het gebied begrensd door: Julianabrug, Havenkade, 
Linnaeusstraat, Planetenweg, Lange Nieuwstraat, 
Marktplein (westzijde), Evertsenstraat, Wijk aan 
Zeeërweg en Julianakade te IJmuiden, die wegen en 
plaatsen zelf daaronder begrepen;

het gebied begrensd door: IJmuiderstraatweg, 
Willebrordstraat, De Noostraat, Stationsweg, Minister 
van Houtenlaan, Verloren van Themaatlaan, 
Driehuizerkerkweg, Waterloolaan, Zeeweg, 
Heerenduinweg, Spaarnestraat, Lange Nieuwstraat, 
Marktplein (westzijde), Oosterduinplein, 
Evertsenstraat en Schoutenstraat te IJmuiden, 
Driehuis en Velsen-Zuid, die wegen en plaatsen zelf 
daaronder begrepen;

het gebied begrensd door: Valckenhoeflaan, 
Burgemeester Weertsplantsoen, Hagelingerweg, 
Hoofdstraat, Broekbergenlaan, Hoofdstraat, 
Wüstelaan, Burgemeester Enschedélaan, 
Middenduinerweg, Santpoortse Dreef en NS-station 
te Santpoort-Noord, die wegen en plaatsen zelf daar-
onder begrepen;

het gebied van het NS-station Santpoort-Zuid en het 
voormalig Nova-terrein gelegen aan: Willem de 
Zwijgerlaan, Van Dalenlaan, Wüstelaan en 
Bloemendaalsestraatweg te Santpoort-Zuid, die wegen 
en plaatsen zelf daaronder begrepen;

het gebied begrensd door: Rijksweg (oostzijde), 
Meubelmakerstraat, Velserbroeksedreef, De Kamp, 
Hofgeestereinde, Hofgeesterweg, Broekeroog, Grote 
Buitendijk, Dammersboog, Dammersweg, Linie, Liniepad, 
Redoute, Westlaan en Schenkeldijk te Velserbroek, die 
wegen en plaatsen zelf daaronder begrepen;

een en ander zoals aangegeven op dit bij dit besluit 
behorende kaarten nrs. 1 t/m 8,

- aan te wijzen als gebied waarin het verboden is op 
een openbare plaats alcoholhoudende drank te 
gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en derge-
lijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

- hun besluit inzake de aanwijzing van de 
Kennemerlaan e.o. van 13 juli 2010 in te trekken; 

- te bepalen dat dit besluit in werking treedt de 
dag na officiële bekendmaking ervan in De Jutter/
De Hofgeest.

Dit aanwijzingsbesluit geldt niet voor:
a. een terras dat behoort bij een openbare inrichting 

die horecabedrijf is als bedoeld in artikel 1 van de 
Drank- en Horecawet;

b de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als 
bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt 
krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

Inwerkingtreding
Dit aanwijzingsbesluit treedt derhalve in werking op 
24 september 2010.
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Ter inzage
Het aanwijzingsbesluit met tekeningen van de gebieden 
ligt gedurende vier weken ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden en nadien bij 
de afdeling Algemene Zaken. Het aanwijzingsbesluit 
met overzichtskaart wordt ook gepubliceerd op de 
website van de gemeente www.velsen.nl 

KAPVERGUNNINGEN

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

straat en huisnummer aantal en soort 
Leeuweriklaan 2 1 cypres   
Rijksweg 412 1 hulst  
Burg. Enschedélaan 36 2 eiken  
De Raetstraat 16 2 coniferen 
Van Dalenlaan 55 1 berk 
Vinkenbaan 13 1 beuk 
(boom is inmiddels gekapt omdat deze een gevaar 
vormde voor de openbare veiligheid)
Fahrenheitstraat 52 2 populieren 
Patriciuslaan ong. 1 hopbeuk  
(boom nabij huisnummer 3 mag worden gekapt omdat 
deze dood is)
Kanaalstraat 252 2 populieren
Lierstraat 53 1 den

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
21 september 2010.

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

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

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-186-2010  Wijkerstraatweg 263 te Velsen-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw

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

BOUWAANVRAAG FASE 2

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-6-2010  Kerkweg 156 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

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

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening en 
aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond van 
de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen:
BP-120-2010  Vromaadweg 149 en Marga Klompestraat 

37 te Velserbroek; het veranderen van 
een praktijkruimte en een bovenwoning

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 24 september t/m 4 november 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. Uw 
zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en adres, 
de datum, het besluit waarop zienswijze betrekking 
heeft en de redenen van uw zienswijzen.

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 19)

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde 
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking 
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure. 
De stukken liggen bij de afdeling Vergunningen en Uit-
voering van 24 september t/m 4 november 2010 ter inzage.
BP-169-2008  Rijksweg 289 te Velserbroek; het oprichten 

van een tuincentrum

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 6 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B2-5-2010  Hoofdstraat 290 te Santpoort-Noord; het 

oprichten van een loods
BL-103-2010  Rijksweg 134 te Velsen-Zuid; het aan-

brengen van een tochtportaal en sanitaire 
groepen

BL-213-2010  Lepelblad 36 te Velserbroek; het wijzigen 
van de zijgevel van een woning

BP-115-2010  Vestingplein 64 te Velserbroek; het ver-
anderen van een kinderdagverblijf 
(inpandig)

BP-144-2010  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het 
oprichten van een opslagloods (Vak 2C)

BP-168-2010  Hoofdstraat 172 te Santpoort-Noord; het 
plaatsen van een luifel (voorgevel)

BP-170-2010  Wijkermeerweg ong. te Velsen-Noord; het 
oprichten van een fiets/voetgangersbrug

BP-173-2010  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het 
oprichten van een ruimte-ontstoffings-
installatie (2D)

BP-175-2010  Rijksweg 400 te Santpoort-Noord; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

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 formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-145-2010  Zeeweg 5 te IJmuiden; het veranderen 

van een showroom in een kantoorpand

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden gedurende zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd tegen dit 
besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 

rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.
Dit beroepschrift schorst de werking van het besluit 
niet. De voorzieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, kan op verzoek een 
voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.

WIJZIGING GEMEENTELIJKE 
MONUMENTENVERORDENING

Burgemeester en Wethouders maken ingevolge artikel 
139 van de gemeentewet bekend dat de gemeenteraad 
bij besluit van 1 juli 2010 de Monumentenverordening 
Velsen 2010 heeft vastgesteld.

Deze wijziging van de verordening houdt verband met 
de beoogde inwerkingtreding van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. 

Inwerkingtreding
Deze Monumentenverordening Velsen 2010 treedt in 
werking op 1 oktober 2010. 

Ter inzage
De Monumentenverordening Velsen 2010 ligt voor 
eenieder ter inzage bij de publieksbalie van 
Vergunningen & Uitvoering. Tegen betaling kunt u 
hiervan een afschrift verkrijgen. De verordening is 
tevens op de website www.velsen.nl te raadplegen. 

Meer informatie
Met vragen kunt u contact opnemen met de mevrouw 
Groot of mevrouw Gemser van de afdeling 
Vergunningen & Uitvoering, telefoon (0255) 56 72 00.

WIJZIGING GEMEENTELIJKE 
BOUWVERORDENING

Burgemeester en Wethouders maken ingevolge artikel 139 
van de gemeentewet bekend dat de gemeenteraad bij 
besluit van 9 september 2010 de Bouwverordening 2010 
(13e serie wijzigingen) gewijzigd heeft vastgesteld.

Deze wijziging van de verordening houdt verband met 
de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht op 1 oktober 2010. 

Inwerkingtreding
De gewijzigde Bouwverordening 2010 (13e serie wijzi-
gingen) treedt in werking op 1 oktober 2010, gelijk-
tijdig met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Ter inzage
De gewijzigde Bouwverordening 2010 ligt voor eenieder 
ter inzage bij de publieksbalie van de afdeling 
Vergunningen & Uitvoering. Tegen betaling kunt u 
hiervan een afschrift verkrijgen. De verordening is 
tevens op de website www.velsen.nl te raadplegen. 

Meer informatie
Met vragen kunt u contact opnemen met de heer Van 
de Grootevheen, telefoon (0255) 56 72 00. De heer Van 
de Grootevheen is bereikbaar van dinsdag tot en met 
vrijdag.

1 OKTOBER: NIEUWE WETGEVING

Vergunningen die te maken hebben met bouwen, 
milieu, monumenten, natuur en ruimte, zoals de kap-
vergunning, de bouwvergunning en de sloopvergunning 
worden vervangen door de omgevingsvergunning. 
Vanaf 1 oktober gebruikt u daarvoor het (digitale) aanvraag-
formulier dat u samenstelt op www.omgevingsloket.nl. 
Vanaf deze datum kunnen wij geen oude formulieren 
meer in behandeling nemen. Met vragen kunt u 
terecht bij het Bouwloket, telefoon (0255) 56 72 00.




