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Demonstratie op Plein 1945
Woede, wan-hoop, angst
IJmuiden - Het waren misschien 
honderd mensen die zaterdag 
met spandoeken demonstreer-
den tegen de bezuinigingen door 
de overheid. Maar de kracht van 
de demonstratie sprak voor zich-
zelf. Met kreten als ‘Mark Op-
rutte’ en ‘Laat de rijken de crisis 
betalen’ lieten zij zien hoe boos 
zij zijn. Maar ook een bord met 
de tekst ‘Straks leeft iedereen 
op straat, heeft bezuinigen dan 

nog baat’ laat blijken hoezeer de 
angst en wanhoop hebben toe-
geslagen.
Strijdcomité IJmond en Gehandi-
capten Beraad Velsen riepen de 
mensen op mee te demonstre-
ren. De verhalen van de men-
sen die demonstreerden bewij-
zen wel dat het nodig is dat zij 
hun stem laten horen. 

Lees verder op pagina 

velsen-Zuid - Sportief, pittige 
strijd en prima weersomstandig-
heden. De tweede editie van het 
Bouwmensen-voetbaltoernooi voor 
Vmbo-scholen op vrijdag 20 sep-
tember is succesvol verlopen. Ruim 
tweehonderd jongens én meisjes 
van diverse beroepsopleidingen uit 
Kennemerland gingen de sportie-
ve strijd aan op het terrein van VV 
IJmuiden in Velsen-Zuid.
Het toernooi was een gezamenlijk 
initiatief van bouwopleidingsinsti-
tuut Bouwmensen Kennemerland 
(voorheen SSPB) en stichting Tel-

star Thuis in de Wijk in samenwer-
king met SC Telstar, VV IJmuiden, 
BMK en de gemeente Velsen. Bij-
na alle Vmbo-scholen uit de regio 
met een beroepsgerichte leerweg 
deden mee. De teams werden ver-
deeld over de categorieën onder-
bouw, bovenbouw en meisjes.
Het winnende team van de jon-
gens-bovenbouw was van het Vel-
lesan College in IJmuiden. Bij de 
jongens-onderbouw ging de beker 
voor de eerste prijs naar de Kenne-
mer Praktijkschool in Beverwijk. Bij 
de meisjes werd het Clusius Colle-

ge Castricum de winnaar.
Net als na de eerste editie in 2012 
waren de deelnemende scholen en 
de organisatoren na afloop zeer te-
vreden. Met het voetbaltoernooi 
willen Bouwmensen Kennemerland 
en Telstar Thuis in de Wijk samen 
met de andere initiatiefnemers de 
bouwsector, de techniek en het be-
roepsonderwijs meer op de kaart 
zetten. 
Gelet op de opkomst en de enthou-
siaste reacties lijkt het er op dat het 
toernooi uitgroeit uit tot een jaar-
lijkse traditie. (foto: Ron Pichel)

IJmuiden - Ruim 60 winkeliers 
hebben dinsdag het nieuwe loya-
liteitsprogramma Local Shopping 
IJmuiden met groot enthousias-
me ontvangen. Op 1 januari krij-

gen klanten een lot waarmee zij 
mooie prijzen kunnen winnen. 

De actie is een initiatief van de 
winkeliersvereniging.

Local Shopping

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Uw financiële 
zaken voor nu 
en de toekomst 
goed regelen?

Lees de column elders in deze uitgave.

Rabobank. Samen sterker.

Deze week in De krant!

80’S 
& 90’S
EDITION

ZATERDAG 12 OKTOBER
THALIA THEATER
TICKETS €15 (DEUR €17,50)
VERKOOP EN MEER INFO 
IN2DISCO.NL + FACEBOOK

verwent je met de

Hollandse Dagen
Zaterdag 28 en zondag 29 september

En... we trakteren dit weekend
op poffertjes, bitterballen,

stroopwafels en een drankje

Tijdens deze dagen
Win €100,- met broekhangen
10% extra kassakorting op de

hele collectie
Gratis een leuke gadget voor

iedere betalende klant

Breestraat 39a • Beverwijk

 www.facebook.com/Blanco Milano

SCHEIDINGSBEMIDDELING 
IJMOND

Betaalbaar en deskundig

1ste gesprek 
vrijblijvend en gratis

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Tel. 0251-203230

e-mail: info@scheidingsbemiddelingijmond.nl
www.scheidingsbemiddelingijmond.nl

Bouwers aan de bal
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Martin Quist: ,,Zelfs mensen met 
een volledige baan hebben het 
moeilijk. Om me heen hoor ik 
dat mensen hun huren niet meer 
kunnen betalen. En het gaat al-
leen maar meer achteruit. Het is 
tijd dat mensen zich laten horen.’’
Karin Mazurel: ,,Ik krijg straks 
geen PGB meer. Voor mijn zorg 
moet ik dan op een vrijwilliger of 
een buur vertrouwen. Waar moet 
dat heen? Nu al worden voorzie-
ningen mij geweigerd. Een steun 
voor zuurstof op mijn scootmo-
biel zelf betalen? Waarvan? Ik 
kreeg huishoudelijke hulp, een 
vrouw van 70 jaar die moest blij-
ven werken om rond te komen. 
Dat gaat toch te ver.’’
Heel schrijnend is het verhaal 
van een IJmuidense bijstands-
moeder. Een van haar jonge kin-
deren heeft taaislijmziekte: ,,Om-
dat niet alle medicijnen die nodig 
zijn in het pakket zitten, betaalt 
de apotheker die uit een speci-
aal potje. Maar dat potje is bijna 
leeg. Wat dan? Die medicijnen 
zijn van levensbelang voor mijn 

kind. En het is al veel moeilijker 
geworden om aanpassingen aan 
huis te krijgen. Ik ben ten einde 
raad.’’
Wim Polman van Gehandicap-
ten Beraad Velsen is laaiend op 
de overheid: ,,Het lijkt wel alsof 
wij, gehandicapten, het nieuwe 
melkkoetje van de regering zijn. 
Voor de participatiesamenleving 
zoals zij willen is veel meer no-
dig. De samenleving is letterlijk 
en figuurlijk slecht tot niet toe-
gankelijk voor zieken en gehan-
dicapten. Mensen moeten lan-
ger thuis blijven wonen maar er 
is een nijpend tekort aan aange-
paste woningen. Onze doelgroep 
krijgt door diverse bezuinigingen 
te maken met een verlies aan in-
komen van 400 tot 1900 euro per 
maand, nog afgezien van de ver-
hoging van zorgkosten. En het 
moet niet zo zijn dat buren en 
vrijwilligers straks het werk van 
professionals gaan doen. Buren-
hulp oké, maar vrijwilligers kun-
nen geen zorgtaken overnemen 
of betaalde professionals ver-
vangen. Dat kan uiteindelijk zelfs 
mensenlevens gaan kosten.’’

In2disco #8 komt eraan
IJmuiden - De achtste editie 
van In2disco staat volledig in het 
teken van de 80’s en 90’s. In het 
Thalia Theater klinkt op zater-
dag 12 oktober muziek van Ma-
donna, The Spice Girls en Ven-
gaboys uit de speakers. De visu-
als op het grote filmdoek worden 
als vanouds verzorgd door Dir-
ty Brown. De dansers van Mike 
Flanders zijn ook weer van de 
partij.
,,Het moet van het begin tot het 
eind feest zijn’’, zegt Dave van 
Laar, die In2disco sinds 2010 
samen met Friso Huizinga or-
ganiseert. ,,Geen onderbrekin-
gen, maar zes uur aan één stuk 
de beste dance uit de jaren ’80 
en ’90. Muziek uit die tijd is nog 
steeds erg populair. Kijk alleen 
maar naar het succes van de op-
tredens van Vengaboys en 2 Bro-
thers on the 4th Floor op Dutch 
Valley. Het dak ging eraf. Zo’n 
sfeer willen wij ook creëren in 
het Thalia Theater.’’ De dj’s die 
daarvoor gaan zorgen zijn Good 
Old Dave, Roel Regelink en Wie-
be de Vries. Zij draaien regelma-
tig op grote 80’s en 90’s feesten. 

Regelink is ook bekend van zijn 
unieke mash-ups, die regelma-
tig te horen zijn op 3FM en 538.
Tickets kosten 15 euro en zijn 
in de voorverkoop verkrijgbaar 
bij Hotel Augusta en DNM (De-
nim and More) in IJmuiden en 
City Sport in Santpoort-Noord. 
Online tickets bestellen kan via 
www.in2disco.nl, www.thalia-
theater.nl en Facebook (reserve-
ringskosten 1,50 euro per kaart). 
Het feest duurt van 21.00 tot 
03.00 uur. Op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws? Like dan 
de fanpage van In2disco op Fa-
cebook.

‘Ik ben ten einde raad’

Weggeefhoek IJmuiden 
geeft mensen steuntje
IJmuiden - Wanhopig op zoek 
naar een kinderbedje omdat hij uit 
elkaar valt en je geen nieuwe kunt 
betalen? Heeft je schoolgaan-
de kind een nieuwe rugtas nodig 
of een fiets? Heb je geen geld om 
een verjaardagcadeau te kopen 
voor je kind? Zoekt je moeder een 
rollator of heeft je vader gordijnen 
nodig voor in het verzorgingshuis 
maar is er echt geen geld voor 
te vinden? Dan kun je nu terecht 
bij Weggeefhoek IJmuiden. Dit is 
een Facebookpagina waar men-
sen hun overtollige huisraad, kle-
ding en diensten aan kunnen bie-
den aan mensen die het hard no-
dig hebben.
Door middel van regels wordt er-
voor gezorgd dat de spullen niet 
naar mensen gaan die het door-
verkopen. Iedereen komt aan de 
beurt. Een van de voorwaarden is 
dat er met gesloten beurs wordt 
gewerkt. Er mag dus geen geld 
worden gevraagd. Wel kan er wor-
den geruild of een tegenprestatie 
worden gevraagd.
Mensen die iets aanbieden komen 
uit Velsen en omstreken, dus iets 
ophalen moet geen probleem zijn.

Marianne en Merel zijn de ini-
tiatiefnemers van Weggeefhoek 
IJmuiden. Omdat zij ook verzoeken 
om acute hulp krijgen worden re-
gelmatig noodpakketjes gemaakt 
voor mensen die op dat moment 
geen eten hebben. Het is dus heel 
prettig als mensen ook houdbaar 
eten kunnen doneren, zoals rijst, 
pasta, pastasaus of blikjes vlees, 
zodat een grote pan eten kan wor-
den gemaakt voor meerdere da-
gen. En ook schoonmaakmidde-
len of verzorgingsartikelen zoals 
shampoo zijn heel welkom.
Bij het aanbieden van spulletjes 
kunt u zelf bepalen wie de ontvan-
ger wordt. Dus u kunt kiezen voor 
de eerste persoon of als er meer 
gegadigden zijn, zou u kunnen lo-
ten. In deze tijden van crisis is el-
ke steun aan ouderen, gehandi-
capten en gezinnen die het moei-
lijk hebben welkom. Kijk dus eens 
goed rond in je huis en schuur en 
zet die fiets, dat paar schaatsen of 
die grasmaaier die je toch nooit 
gebruikt op de Facebook-pagi-
na van Weggeefhoek IJmuiden en 
maak er de juiste mensen ontzet-
tend blij mee.

Kwik loopt weer op
Inmiddels is de astronomische 
herfst begonnen, terwijl de 
weerkundige herfst al aanving 
op 1 september. Er zit weinig 
dynamiek in het weer. Tot het 
einde van de week ligt een ta-
melijk vlak lagedrukgebied ten 
noordwesten van Spanje, ter-
wijl de luchtdruk relatief hoog 
blijft richting het oosten en 
noordoosten van Europa.
Een lagedrukgebied kruipt 
richting het weekend op rich-
ting Noordwest-Frankrijk en 
Zuidwest-Engeland en dat be-
tekent dat de daarbijbehorende 
neerslaghaarden zich eveneens 
uitbreiden richting de Benelux.
Voordat de eventuele regenpe-
rikelen ons op zondag kunnen 
bereiken wordt vóór de storin-
gen uit, nog een portie vrij war-
me lucht meegenomen. 
Daarin kan het kwik met wat 
geluk nog tot 20 graden oplo-
pen. Mocht de zon er wat lan-
ger bijkomen dan kan het nog 
warmer worden. Met wat ge-
luk bereikt de eerste regen ons 
pas komende maandag en ver-
loopt het weekend dus zo goed 
als, of zelfs geheel droog in de 
IJmond. Ook daarna lijkt een 

stevig hogedrukgebied boven 
Scandinavië en de Baltische 
Staten goed tegengas te wil-
len geven (begin oktober). Dit 
betekent dat de regengebie-
den vanuit het zuidwesten niet 
veel verder kunnen opstomen 
dan Zuid-Nederland. Mocht dit 
hogedrukgebied het uiteinde-
lijk winnen wordt het droger 
en wat zonniger, maar kan het 
met een oostenwind wel wat 
schraal gaan aanvoelen. 
Zo koud als begin oktober 
1998, toen een snerpende oos-
ter bij slechts 6 graden over-
dag op de derde rondwaar-
de, wordt het beslist niet gedu-
rende de eerste tien dagen van 
de wijnmaand. Wel komen de 
temperaturen dan op een lager 
plan uit: zo rond de 16-17 gra-
den. Veelal frisser en dat is ge-
heel volgens het ‘oktoberboek-
je’. Daarbij blijft het weer dus 
overwegend droog en kalm en 
dus bijna gerieflijk.    

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl





26 september 20134

Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 EW Bloemendaal, t. (023) 525 99 91
Zeeweg 5, 1971 HA IJmuiden, t. (0255) 51 21 88

vervangend vervoer 
In de maand september 
bieden wij u gratIs 
vervangend vervoer bij aPK.

Later is allang begonnen
Nu er zoveel verandert op het 
gebied van pensioen en AOW, 
merken wij bij onze klanten dat 
er veel onzekerheid is over de 
toekomst. Zekerheden die we 
dachten te hebben blijken in-
eens niet meer zo zeker. Het is 
belangrijk om (financieel) goed 
voor uzelf te zorgen en voor-
al nu. De verantwoordelijkheden 
komen immers steeds meer bij 
uzelf te liggen in plaats van dat 
dit collectief geregeld is.  
Iedere situatie is uniek en ver-
andert continu. Ook de buiten-
wereld verandert. Een ande-
re levensfase brengt vaak an-
dere wensen met zich mee. Het 
is verstandig om uw financië-
le planning hierop aan te pas-
sen. De adviseurs van Rabobank 
Velsen en Omstreken kunnen u 
hierbij helpen. Rond uw veertig-
ste gaat bijvoorbeeld al uw aan-
dacht uit naar de opbouw van 
uw vermogen. Daarbij is het van 
belang om een goed fundament 
te leggen voor de toekomst. Dit 
is onder andere mogelijk in de 
vorm van slimme financieringen 
of het opzetten van een goed 
‘pensioengebouw’.
Als u zestig bent dan spelen an-
dere vraagstukken een rol dan 
wanneer u veertig bent. Conti-
nuïteit van inkomen, erfopvol-
ging en de zorg voor uw nala-
tenschap zijn bijzonder actu-
eel. Daarbij hebben wij ook oog 
voor het risicoprofiel van uw be-
leggingsportefeuille. Er is im-
mers minder ruimte om op tijd 

bij te sturen. 
Veel mensen blijven plannen 
maken. Ambities blijven be-
staan, ze krijgen alleen soms 
een andere invulling. In welke 
levensfase u zich dan ook be-
vindt, de adviseurs van Rabo-
bank Velsen en Omstreken bie-
den u graag een helpende hand 
om uw financiële zaken aan te 
laten sluiten op uw wensen en 
doelen. 
Wilt u uw financiële zaken voor 
nu en de toekomst goed gere-
geld hebben? Wij nodigen u van 
harte uit om een vrijblijvende af-
spraak te maken! U kunt ons 
bereiken op telefoonnummer 
023-5313500 of per email info@
velsen.rabobank.nl.

Annelies Ruiterkamp-Bekman 
FFP, accountmanager Private 
Banking

Zorgeloze zaterdag bij 
GroenRijk Velserbroek

Velserbroek - Zaterdag 28 
september houdt GroenRijk 
Velserbroek, in samenwerking 
met enkele  hoveniers, een or-
chideeëndokter, een dieren-
arts en enkele regionale on-
dernemers een Zorgeloze Za-
terdag. Deze dag kan ieder-
een alle zorgen en vragen over 
tuin, huisdieren en/of kamer-
planten delen met de aanwezi-
ge experts, zodat deze zorgen 
als sneeuw voor de zon ver-
dwijnen.
Speciaal voor deze dag zijn er 
tuinontwerpers van TuinTotaal 
Hoveniers en van Hoveniersbe-
drijf Theo Denayere aanwezig 
om in 45 minuten tijd een im-
pressie te geven van de even-
tuele mogelijkheden met tuin-
ontwerp. Neem hiervoor foto’s 
van de tuin mee, waarop ook 
het huis zichtbaar is, de maten 
van de tuin en de wensen. In 
verband met de planning moet 
je je van te voren aanmelden 
op de website of telefonisch.
Kinderen kunnen op Zorgeloze 
Zaterdag gratis een vogelvoe-
derpotje maken, waarmee je de 
vogels in de tuin eens lekker 
kunt verwennen. 
Aanmelden is niet nodig, de 
hele dag kunnen kinderen aan-
schuiven. Ook kunnen kinde-

ren zich laten schminken en is 
er bij droog weer een spring-
kussen. 
Ook deze dag wordt de work-
shop ‘herfstbloemstuk in een 
pompoen’ gehouden. Samen 
met  een ervaren bloemiste 
maak je een leuk tafelstuk van 
verse snijbloemen en uiteraard 
een pompoen. Er is een work-
shop om 10.30 en 13.30 uur. De 
kosten van deze workshop in-
clusief de materialen bedraagt 
14,95 euro. Meedoen? Inschrij-
ven kan via de website of tele-
fonisch.
Kattengedragstherapeut Yvon-
ne Sweere geeft zaterdag een 
lezing van ongeveer anderhalf 
uur. 
Ben je ook benieuwd waar-
om je kat zich gedraagt zoals 
hij doet? Hoe je kat commu-
niceert? Hoe je invloed kunt 
uitoefenen op het gedrag van 
katten en hoe probleemge-
drag opgelost kan worden? Tij-
dens deze lezing hoor je alles 
over natuurlijk instinctief ge-
drag, kattentaal, leerprocessen 
en probleemgedrag. De lezing 
is gratis. Wel graag van te vo-
ren inschrijven. Er zijn deze dag 
nog veel meer activiteiten. Zie 
hiervoor www.groenrijkvelser-
broek.nl. Of bel 023-5376190.

Wonen in Zeewaarts
IJmuiden - In het prachtige 
project Wonen in Zeewaarts 
heeft HSB Volendam nog en-
kele appartementen te koop. 
Een unieke kans om te wo-
nen aan de rand van de dui-
nen. De appartementen wor-
den hoogwaardig afgewerkt 
met fraai tegelwerk en sanitair 
in de badkamer en toilet, luxe 
binnendeuren, afgewerkte bin-
nenwanden en vloeren. Tevens 
ontvangt u een keukencheque 
waarmee u zelf een keuken 
naar eigen smaakt kunt aan-
schaffen. Ook bestaat nog de 
mogelijkheid om de kleur van 

uw vloerafwerking te kiezen.
De appartementen hebben al-
le een eigen parkeerplaats in 
de stallingsgarage en een ei-
gen royale berging. In oktober 
zullen  alle appartementen zijn 
opgeleverd. Zonder te klussen 
kunt u direct uw woning be-
trekken. Alleen het verhuizen 
doet u zelf, verder is alles ge-
regeld.
Elke donderdag is er open 
huis van 17.00 tot 18.00 uur. Ga 
langs bij de modelwoning om 
de laatste appartementen te 
bezichtigen. Zie ook www.wo-
neninzeewaarts.nl.

Mazda Velserbroek 
presenteert talenten
Velserbroek - Mazda Velser-
broek opent zondag 29 septem-
ber tussen 11.00 en 16.00 uur 
haar deuren met de Mazda CX-
5 en Mazda6. Aangezien er veel 
zakelijke rijders doordeweeks 
geen tijd hebben om een proefrit 
te maken, heeft Mazda RC juist 
voor die dag gekozen.
De vier talenten van Mazda die 
aanwezig zijn en graag kennis 
met u willen maken zijn de Maz-

da CX-5 2.0 SKYACTIV-G hand-
geschakeld, de CX-5 2.2 SKY-
ACTIV -D automaat, de Maz-
da6 Sportbreak 2.0 SKYACTIV 
-G handgeschakeld en de 6 se-
dan 2.2 SKYACTIV -D handge-
schakeld.
Elke klant die zondag komt 
proefrijden maakt kans op een 
gratis weekendje weg! Mazda 
RC, Kleermakerstraat 63, 1991 
JL Velserbroek, 023-5132940.

IJmuiden - Zondag 29 septem-
ber wordt van 08.00 tot 16.00 uur 
voor de laatste keer van dit sei-
zoen een kofferbakmarkt geor-
ganiseerd op het Velserduinplein 
(achter de HEMA). Net als de 
vorige markt zal het plein weer 
vol staan met veel tweedehands 
artikelen. Tussen 06.30 en 07.30 
uur kan men zich opstellen om 
deel te nemen aan de markt. Re-
serveren is niet nodig. Meer in-
fo: 0255-518380 of 06-42456182.

Kofferbakmarkt

Paranormale 
beurs

IJmuiden - Zondag 29 septem-
ber vindt de paranormale beurs 
van Samma Saya weer plaats in 
Zalencentrum Velserduin aan 
het Velserduinplein in IJmuiden. 
Naast een aantal vertrouwde ge-
zichten van deelnemende spi-
ritueel raadgevers, zijn er deze 
keer een aantal opvallende nieu-
we deelnemers aanwezig. Zo zal 
de in de regio Kennemerland be-
kende paragnoste Greet Vermeu-
len voor het eerst deelnemen aan 
de beurs. Maar ook Thea Kooi-
stra en Hanneke Westerman ko-
men naar IJmuiden. Verder zullen 
ook irsiscopiste Sabine Gorski en 
medium Felice de Baare hun ga-
ve gebruiken om bezoekers te 
helpen en inzichten te verschaf-
fen. Ook babyfluisteraar Patricia 
Sluis, paragnost ‘Gewoon Henk’, 
Thomas Woolthuis en Vincent 
Hermans zijn van de partij. In een 
gemoedelijke, ontspannen sfeer 
kunnen bezoekers een consult 
krijgen. Soms is de informatie die 
u wilt hebben af te lezen aan de 
hand van een foto of ring, dus 
neem dit mee van huis! Gewoon 
rondkijken kan natuurlijk ook. 
Op de beurs is een shop aanwe-
zig met wierook, buddha’s, tarot-
kaarten en andere spirituele arti-
kelen. De Beurs duurt van 11.00 
tot 17.00 uur. De entreeprijs be-
draagt 5 euro per persoon. Kin-
deren onder de 11 jaar mogen 
gratis naar binnen, mits onder 
begeleiding van een volwassene.
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Gebakken vis ElkE dondErdag
Familiebak kibbeling
Extra groot met gratis saus

€6.00

altijd warm 
uit de pan!

rode Poontjes
100 gram e1,50 

400 gram  € 5.00

gebakken wijtingfilet
per stuk e0,90 

6 voor  € 4.80

gebakken 
zeewolffilet
 

100 gram  € 2.10

gebakken bokking
per stuk e1,50 

4 voor  € 5.00

Schol
per stuk e1,50 
5 voor  € 6.00

Tongslips
per stuk e1,50 
4 voor  € 5.00

Middeltong
per stuk e2,50 
5 voor  € 11.00

Schar
per stuk e1,00 

5 voor  € 4.50

lekkerbek
van kabeljauwfilet

100 gram  € 1.99

Informatieve middag 
Bijna Thuis Huis
Santpoort-Noord - Op weg naar 
het 25-jarig bestaan van het Bij-
na Thuis Huis Velsen en omstre-
ken, in 2014, wordt voor donateurs 
en belangstellenden een mooie en 
informatieve middag gehouden 
op dinsdagmiddag 8 oktober.
Het wordt een middag met diver-
se sprekers, afgewisseld door mu-
ziek. De sprekers zijn elk op hun 
eigen wijze betrokken bij het Bij-
na Thuis Huis. U kunt hierbij den-
ken aan een arts, een vrijwilliger 
en een nabestaande. Op deze ma-
nier wordt inzicht gegeven in dat-
gene waar het Bijna Thuis Huis 
voor staat: het bieden van onder-

steuning bij een naderend einde. 
De bijeenkomst is dinsdag 8 okto-
ber in de Laurentiuskerk, Fidelis-
hof 30, te IJmuiden en begint om 
14.00 uur. Vanaf 13.30 uur staat 
de koffie klaar. De middag eindigt 
om 16.30 uur. Het centrale thema 
is ‘Wat kan ik zeggen, wat kan ik 
doen?’ Hebt u belangstelling naar 
wat het Bijna Thuis Huis biedt, 
dan is dit dé gelegenheid om de-
ze speciale bijeenkomst te bezoe-
ken. U bent van harte welkom! Zie 
ook www.bijnathuishuisvelsen.nl. 
Aanmelden kan via info@bijnat-
huishuisvelsen.nl of telefonisch 
023 - 5493215.

Stormvogels klopt met goed voetbal Elinkwijk
IJmuiden - Door een 4-2-over-
winning op Elinkwijk is Storm-
vogles medekoploper geworden 
in de eerste klasse A.  
Reeds binnen een halve minuut 
kwam Stormvogels op achter-
stand door een doelpunt van 
Elinkwijk, Göhan Yasar. Stormvo-
gels ging meteen de aanval op-
zoeken, maar moest met lede 
ogen toezien dat Elinkwijk door 
Jerraynoell van der Pol met nog 
zeven minuten voor rust de stand 
op 0-2 bracht.
Zeven minuten na de thee past 
e Stormvogelstrainer Dick-Jan 
Ente een tactische wissel toe-

door een verdediger in te ruilen 
voor een aanvaller. Deze Kevin 
Sterling wist een hoekschop van 
Glenn van Geldorp te verzilveren, 
1-2. Tien minuten later werd Pa-
trick Krop binnen de beruchte lij-
nen aan zijn shirtje getrokken en 
hij nam zelf de toegekende straf-
schop, 2-2. 
Met nog twaalf minuten te gaan 
moest de Elinkwijk-doelman  nog 
tweemaal de bal uit het net ha-
len. Eerst was het goed doorzet-
ten van Erik Homan dat met het 
derde doelpunt beloond werd, 
gevolgd door een prachtig doel-
punt van invaller Henk Swier. Met 

een soloactie op links wist hij de 
eindstand op 4-2 te bepalen.  
Stormvogels gaat nu samen met 
De Meer, Pancratius en JOS/Wa-
tergraafsmeer in de eerste klasse 
A aan de leiding.
Zondag staat de uitwedstrijd in 
vestingstad Naarden om 14.00 
uur op het programma.
Door een 2-3-overwinning op 
Sporting Martinis is het eerste 
elftal van de zaterdagsenioren 
van Stormvogels eveneens me-
dekoploper in de derde klasse B. 
Zaterdag om 14.30 is Real Sra-
nang de tegenstander op Zee-
wijk.

Velsen-Noord - Van woensdag 
25 september tot vrijdag 4 okto-
ber besteedt wijkcentrum Mel-
Watervliet veel aandacht aan de 
‘Week van de eenzaamheid’. De 
medewerkers van het wijkcen-
trum krijgen regelmatig signalen 
van ouderen die te kampen heb-
ben met eenzaamheid. Zij wor-
den van harte uitgenodigd om 
deel te nemen aan de activiteiten. 
0Dinsdag 1 oktober staat een ge-
zellige meezingmiddag op het 
programma, de karaoke-versie 
van de film ‘Ja zuster, nee zuster’ 
wordt vertoond en deelnemers 
kunnen meezingen. Vrijdagmid-
dag 4 oktober komen de kinde-

ren uit groep 8 van ontmoetings-
school De Triangel naar het wijk-
centrum om 33 ouderen te por-
tretteren. Jong en oud gaan met 
elkaar in gesprek, waarna de kin-
deren portretten schilderen van 
de ouderen. De portretten wor-
den donderdag 10 oktober aan 
alle belangstellenden gepresen-
teerd. Deze week worden ook 
eenzame ouderen bezocht, wel-
ke eerder dit jaar een Opkikkertje 
hebben gekregen. Tevens gaan 
Lydia en Judith van Wijkcentrum 
de Mel-Watervliet de straat op 
met een klein presentje om een 
eenzame buurman of buurvrouw 
op de koffie te vragen. Meer we-

‘Week van de Eenzaamheid’

Auto crasht
Velsen-Zuid - Bewoners van de 
Amsterdamseweg ter hoogte van 
de Kruithaven werden vrijdag-
nacht rond 05.30 uur wakker van 
een klap. 

Een auto, komende vanaf Amster-
dam, was uit de bocht gevlogen en 
onder aan het talud terecht geko-
men. Hierbij heeft de auto een lan-
taarnpaal uit de grond gereden. 
Toen hulpdiensten ter plaatse kwa-
men was de bestuurder en even-
tuele inzittenden gevlucht. Omdat 
letsel niet was uitgesloten heeft 

ten? Wijkcentrum de Mel-Wa-
tervliet, Doelmanstraat 34, 0251-
226445

de politie een zoekactie in de om-
geving gehouden maar niets aan-
getroffen. (foto: Michel van Bergen)
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IJmuiden - De bingo en loterij in 
speeltuin De Veilige Haven is za-
terdag 28 september, aanvang 
20.00 uur en zaal open 19.30 uur. 
Er zijn weer leuke prijzen te win-
nen. Woont u in IJmuiden en heeft 
u geen vervoer dan kunt u contact 
met de organisatie opnemen dan 
wordt u opgehaald en na afloop 
weer thuis gebracht. Bel hiervoor 
0255-527010 of 0255-18077. De 
opbrengst van deze avond is be-
stemd voor de speeltuin. Zo kan 
worden geïnvesteerd in nieuwe 
speeltoestellen voor de jeugdi-
ge bezoekers van De Veilige Ha-
ven. Dus met deze gezellige avond 
steunt u ook nog een goed doel. 

Bingo en 
loterij in De 

Veilige Haven

IJmuiden - De kringloopwinkel 
op het Marktplein in IJmuiden 
sluit op 12 oktober haar deuren. 
Vanaf 1 oktober start daarom de 
totale leegverkoop met kortingen 
tot 50 procent. De winkel die on-
derdeel is van IJmond Werkt! gold 
als werkervaringsplek voor mede-
werkers die in de detailhandel wil-
len werken. Sinds april van dit jaar 
heeft IJmond werkt! een intensie-
ve samenwerking met Stichting 
Noppes IJmond. Noppes is een 
kringlooporganisatie die per regio 
een samenwerking heeft met de 
sociale werkvoorziening en HVC 
inzameling. De Velsense Noppes-
vestiging zit aan de Wagenmaker-
straat 21 in Velserbroek. Naast de 
winkel in IJmuiden heeft IJmond 
werkt! ook nog  winkels in Sant-
poort-Noord, Beverwijk en Uit-
geest, deze blijven geopend.

Kringloop-
winkel sluit

Velsen - Ook dit jaar heeft de Vel-
sense Stichting Pequenita twee 
benefietdiners georganiseerd voor 
vrouwenprojecten in de Derde 
Wereld. In totaal kwamen tachtig 
deelnemers naar twee diners op 
de Hogere Hotelschool The Hague 
(Amsterdam), om geld in te zame-
len voor vrouwen in Burkino Faso. 
De opbrengst van de twee diners 
komt dit jaar ten goede van een 
groep vrouwen in de Bam provin-
cie van Burkino Faso. Van dit geld 
kunnen de vrouwen een land- en 
tuinbouwproject met de benodig-
de irrigatie aanleggen. Bij de aan-
leg van dit project worden zij door 
deskundigen ondersteund om de 
grond vruchtbaar en bouwrijp te 
maken. Naast de benefietdiners 
droeg ook de opbrengst van de 
verkoop op de Kunstmarkten in 
Spaarndam en een donatie van de 
(helaas opgeheven) Wereldwin-
kel IJmuiden bij aan de totaalop-
brengst voor het project.

Benefietdiners 
Pequenita 
geslaagd

DEZE WEEK IN DE

(in deze krant)

Puzzel mee
en win 

mooie prijzen!

(in deze krant)(in deze krant)

Plus-Wijzer

Heppi Hendi opent 
groots in Dwarsligger
IJmuiden - Zaterdag 28 sep-
tember is de ‘grand opening’  
van stichting Heppi Hendi. De 
stichting zet zich in voor men-
sen met een beperking, door 
leuke activiteiten te organise-
ren. De opening wordt zater-
dag gevierd in De Dwarsligger 
in IJmuiden van 12.00 tot 17.00 
uur. Iedereen is van harte wel-
kom. Er zijn diverse spelletjes 
en activiteiten, er is een prijs-
vraag en een loterij.
Stichting Heppi Hendi komt 
op voor kinderen en volwasse-
nen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking. Aan-

gezien zij een dagelijkse ritu-
eel hebben en het niet altijd 
makkelijk voor ze is, gaat Hep-
pi Hendi ze een leuke dag be-
zorgen.
De stichting vindt dat er wei-
nig activiteiten worden geor-
ganiseerd voor deze doelgroep, 
daarom is deze stichting met 
veel liefde gestart. Deze men-
sen zijn de liefste, eerlijkste en 
leukste personen die wij ken-
nen. Zij verdienen het beste, 
want: zij geven ons een lach, 
wij aan hun een mooie dag’.
Kijk voor meer informatie op de 
website: www.heppihendi.nl.

Leerlingen Boekanier 
lopen voor materialen
IJmuiden - Ook dit jaar houdt 
De Boekanier weer een spon-
sorloop. Deze vindt plaats op 
woensdag 2 oktober. In het ka-
der van het Thema van de Kin-
derboekenweek Sport en Spel 
gaan de leerlingen dit jaar op 
deze dag zoveel mogelijk pun-
ten bij elkaar lopen op een par-
cours, dat rondom het school-
gebouw is uitgezet. 
Deze keer staat de school zelf 
als goed doel centraal. Het geld 
zal gebruikt worden om duur-
zaam buitenspelmateriaal aan 
te schaffen. In de week voor-
afgaand aan de sponsorloop 
gaan de leerlingen van De Boe-

kanier de deuren langs om zo-
veel mogelijk sponsoren voor 
dit goede doel op te halen. Ui-
teraard hoopt de school dat u 
de kinderen die bij u langs ko-
men zult steunen.
Steunt u hen in hun loodzwa-
re opdracht? Vanaf  woensdag 
25 september komen de kinde-
ren van De Boekanier met hun 
sponsor-intekenlijst weer langs 
de deuren om hun sponsorgeld 
op te halen. 
Mocht u naar aanleiding van 
dit bericht nog vragen hebben, 
dan kunt u tijdens de schoolu-
ren bellen met de administratie 
0255-511714.

Allerlaatste ‘Om te 
zingen naar de kerk’

IJmuiden - 24 Jaar lang zijn er 
op zaterdag, eerst in de Bethle-
hemkerk en later in de Ichthus-
kerk, zangavonden georgani-
seerd. Dirigent Jan Schotvanger 
presenteert deze avonden en 
leidt de samenzang en organist 
Ary Rijke bespeelt het orgel. 
In overleg met de Kerkenraad 
van de Ichthuskerk is besloten 
om te stoppen met deze Zang-
avonden. Het sterk teruglopend 
bezoek is hiervan de oorzaak. 
Vooral de oudere mensen gaan 
’s avonds niet meer zo graag de 
deur uit. Om deze lange reeks 

van zangavonden waardig af te 
sluiten heeft de Kerkenraad, in 
overleg met Jan Schotvanger en 
Ary Rijke, besloten om nog één 
Zangavond te houden en wel 
op zaterdag 28 september ’s 
avonds om 19.30 uur in de Ich-
thuskerk. Dat is dan echt de al-
lerlaatste!
Voor die avond is een keus ge-
maakt uit graag gezongen lie-
deren door de jaren heen. Er 
worden een paar liederen meer 
dan u gewend bent gezongen. 
Het wordt dus een echte zang-
avond. 

Voorwoord
SC Telstar-Sparta

De eerste periode zit erop. Na 
negen wedstrijden hebben we 
zeventien punten behaald, wat 
een derde plek in de compe-
titie oplevert. Een mooie start 
van het seizoen en we hopen dit 
vast te kunnen houden en deze 
lijn ook door te trekken naar de 
tweede periode.
Vorige week uit bij Excelsi-
or werd het 1-1, daar waar een 
overwinning misschien meer op 
zijn plaats was geweest. We be-
gonnen de wedstrijd goed, veel 
druk vanaf onze kant, wat een 
aantal kansen opleverde. Na 
een half uur spelen kwamen we 
in overtal situatie terecht na een 
rode kaart aan Excelsior zijde, 
waar we niet goed van wisten te 
profiteren en het spel romme-
lig werd. Na rust wisten we ons 
te herpakken en door een pri-
ma combinatie de 0-1 te maken. 
Daarna krijgen we nog een aan-
tal goede kansen om het duel te 
beslissen, maar valt uiteindelijk 
de 1-1 uit een strafschop.
Vandaag ontvangen we de an-
dere ploeg uit Rotterdam: Spar-
ta. Een ploeg die de afgelopen 
twee seizoenen in de top van 
de Jupiler League heeft meege-
draaid en graag weer terug wil 

naar de Eredivisie. Op het mo-
ment staan ze op de zeven-
de plaats met maar twee pun-
ten achterstand op ons. Belang-
rijk voor beide ploegen om pun-
ten te pakken. 
Het zal vandaag een pitti-
ge wedstrijd worden waar bei-
de ploegen voor de overwinning 
zullen strijden, een spannende 
wedstrijd dus. Ik hoop dat u als 
publiek weer achter ons staat 
en ons steunt op deze voetbal-
middag!

Marcel Keizer

Discussieavond
over sociale huur 
IJmuiden - De SP afdeling 
Velsen organiseert op maan-
dagavond 30 september een 
openbare discussieavond over 
de problematiek in de socia-
le huursector. Paulus Jansen, 
Tweede Kamerlid voor de SP 
en woordvoerder wonen, gaat 
in debat met Robert te Beest, 
wethouder wonen van Velsen 
over het thema ‘hoe houden 
we sociale huurwoningen be-
taalbaar’. 
Door kabinetsplannen dreigt 
deze sector steeds meer in 
het slop te raken. Door aller-
lei maatregelen worden socia-
le huurwoningen onbetaalbaar 
voor een grote groep huurders. 
Tevens worden steeds vaker 
betaalbare huurwoningen in de 
verkoop gedaan. Mede door de 
crisis groeit de vraag naar dit 
type woningen en groeien de 
wachtlijsten.
Ook stagneert de bouw van 

nieuwe sociale huurwoningen. 
De gevolgen hiervan zijn in di-
verse delen van Velsen te zien. 
Zo ligt het Project De Golfbre-
ker in de Lange Nieuwstraat 
stil en staat het PTT-terrein te-
genover het Marktplein al ja-
ren leeg.
De SP wil zoeken naar oplos-
singen voor dit probleem. Zo 
wil de partij onderzoek naar 
de regiecorporatie of een ge-
meentelijk woningbedrijf. Ook 
wil de partij weten of de ge-
meente de bouw van nieuwe 
sociale huurwoningen zelf in 
de hand kan nemen. Op deze 
en andere vragen wil de SP op 
deze avond antwoorden krijgen 
waarmee de politiek en de wo-
ningcorporaties verder kunnen. 
De avond wordt gehouden in 
Zalencentrum Velserduin, Vel-
serduinplein 3 en duurt van 
20.00 tot 22.00 uur. De toegang 
is gratis.

&
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Donderdag 
26 september

Wijkcentrum De Mel-Water-
vliet organiseert de ‘Week van 
de Eenzaamheid’ tot vrijdag 4 
oktober. Meer informatie: tele-
foon 0251-226445. 

Vrijdag 
27 september

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentoon-
stelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’.
Modeshow door firma Fashion 
Plus bij Vereniging Santpoorts 
Belang in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 in 
Santpoort-Zuid. Aanvang 14.00 
uur.

Zaterdag 
28 september

Jaarmarkt in Oud Velsen, Vel-
sen-Zuid. 
Boerenmarkt, Spekkenwegje 8 
Santpoort-Noord. Van 10.00 tot 
17.00 uur.
J. Jansen Memorial Wandel-
tocht. Start vanaf speeltuin De 
Veilige Haven, Heerenduinweg 
6a, 5, 10, 15 km tussen 10.00 en 
13.00 uur, de 25 km start tussen 
10.00 en 11.00 uur. 
Grootse opening Heppi Hen-
di in De Dwarsligger, Planeten-
weg 338 IJmuiden. Van 12.00 tot 
17.00 uur.
Koffieconcert met Tata-or-
kesten bij Soli, Hagelingerweg 
321 Santpoort-Noord. Aanvang 
12.00 uur. Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentoon-
stelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’.
Allerlaatste ‘Om te zingen 
naar de kerk’ in de Ichthutkerk. 
Aanvang 19.30 uur.
Bingo- en loterijavond in 
Speeltuin De Veilige Haven, 
Heerenduinweg IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Boudewijn de Groot met ‘Vaar-
wel, Misschien Tot Ziens’. Aan-
vang 20.15 uur.

Zondag
29 september

Kofferbakmarkt op het Velser-
duinplein in IJmuiden. Van 08.00 
tot 16.00 uur.

Laatste openingsdag speel-
tuin Zeewijk, Orionweg 700. Er 
staat een survivalbaan van 21 
meter en om 15.00 uur een op-
treden van de Toppys.
Boerenmarkt, Spekkenwegje 8 
Santpoort-Noord. Van 10.00 tot 
17.00 uur.
J. Jansen Memorial Wandel-
tocht. Start vanaf speeltuin De 
Veilige Haven, Heerenduinweg 
6a, 5, 10, 15 km tussen 10.00 en 
13.00 uur, de 25 km start tussen 
10.00 en 11.00 uur. 
Klaverjastoernooi Schop-
pen Dubbel bij kjv Klaversien-
tje in gebouw Velserduin, Schel-
destraat 101 Ijmuiden. Aanvang 
10.30 uur.
Rondrit met de stoomtrein 
over het Tata Steel Stalenbedrijf. 
Vertrek 10.45 uur vanaf station 
Velserbosch.
Samma Saya organiseert een 
paranormale beurs in Zalen-
centrum Velserduin, Velserduin-
plein 3 IJmuiden. Van 11.00 tot 
17.00 uur.
Workshop ‘Boomdrager’ 
voor kinderen vanaf 6 jaar. Van 
13.00 tot 15.00 uur. Reserveren 
via 0255-522877 of vianicola@
gmail.com.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentoon-
stelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’.
Letz-Zep een tribute to Led 
Zeppelin in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmui-
den. Aanvang 16.00 uur. Toe-
gang 1,5-.

Maandag 
30 september

Bijeenkomst personenvervoer 
over kanaal in de Statenzaal 
van het provinciehuis, Dreef 3 in 
Haarlem. Van 19.00 tot 21.30 uur.
Workshop ‘De kracht van 
spelen’ in Bibliotheek Velser-
boek, Maanbastion 475. Aan-
vang 19.30 uur.
SP afdeling Velsen houdt een 
Openbare discussieavond over 
sociale huur in Zalencentrum 
Velserduin, Velserduinplein 3 
IJmuiden. Van 20.00 tot 22.00 
uur. Toegang gratis.

Dinsdag
1 oktober

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.

Woensdag
2 oktober

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentoon-
stelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum, 
nieuwe tentoonstelling ’Het 
Duistere Dierenrijk’ voor kinde-
ren vanaf 6 jaar. Van 13.00 tot 
17.00 uur.
Sport- en Spelmiddag in bi-
bliotheek Velserbroek. Van 14.00 
tot 15.30 uur. Voor kinderen van-
af 5 jaar. Kosten 2,50.
Stadsschouwburg Velsen: De 
Wereld Draait Door-cabaretier 
Pieter Derks. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag 
3 oktober

Clinic dames stratenzaalvol-
leybaltoernooi in het Polder-
huis Velserbroek. Van 20.00 tot 
22.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: John the Revelator: 45 jaar 
stampende blues! Aanvang 
20.30 uur, zaal open 20.00 uur. 
Toegang 19,-. 

IJmuiden - Op zondag 22 sep-
tember vond er weer een rom-
melmarkt en jaarmarkt plaats 
op Plein 1945. Het was een 
zeer gezellige en geslaagde 
dag voor zowel de bezoekers 
als de verkopers. Voor ieder-
een was er wel wat te vinden 
bij één van de vele kraampjes 
die op het plein stonden om 
vervolgens de jaarmarkt over te 
gaan op de Lange Nieuwstraat. 
Er was volop vermaak voor zo-
wel jong als oud. Er was een 
shantykoor en een ganzenpa-
rade die veel bekijks trokken. 
Ook aan de kinderen werd ge-
dacht; zij konden onder andere 
een ritje maken in de zweefmo-
len en touwtje trekken. Er wa-
ren veel positieve reacties over 
de samenwerking tussen de 
organisaties van de rommel-
markt en de jaarmarkt.

Geslaagde 
rommel- en 
jaarmarkt

Workshop ‘Boom-
drager’ voor kinderen
Velsen-Zuid - Boomdragers van 
nu opgelet: Speciaal voor kinde-
ren (vanaf 6 jaar) is er zondag 29 
september van 13.00 tot 15.00 uur 
een workshop. Aan de grote tafel 
in de keuken maken we met z’n al-
len een spectaculaire ‘boomhoed’ 
van takken. Geïnspireerd  op het 
werk van kunstenaar Sander Rood 
(1973-2009), dat ook kinderen 
zeer aanspreekt. Zijn kunst gaat 
over de (verstoorde) relatie tussen 
de mens en zijn omgeving. Zo-
als ‘Plaatsvervangende schaam-
te’ (2004), waarbij Sander Rood de 
plaats inneemt van een omgehak-
te boom met een boomhoed van 
takken op zijn hoofd (zie foto). Hij 
brengt de afgekapte boom weer 
tot leven. Na een rondleiding over 
zijn werk gaan we lekker aan de 
slag. Het eindresultaat wordt vast-
gelegd op een foto. Natuurlijk is er 
thee met iets lekkers. Workshop 
leider is Nicola Leijdekkers.

Kosten: 15 euro. Reserveren: 0255-
522877 of vianicola@gmail.com. 
Ook scholen die geïnteresseerd 
zijn in een bezoek en/of workshop 
kunnen hierover informeren bij 
Stichting Beeckstijn: 0255-522877.

Nikki’s Kapsalon: 
nieuw en vol kwaliteit
IJmuiden - In het straatje naast  
het beursgebouw aan Plein 1945, 
op nummer 82,  begint Nikki Buis 
volgende week haar eigen zaak: 
Nikki’s Kapsalon. Nikki neemt de 
zaak over van voorganger Ka-
rin de Ronde van Kapsalon Karin. 
Medewerkster Lesley blijft, maar 
Karin gaat iets anders doen.
Nikki’s Kapsalon zal dezelfde 
kwaliteit en service blijven ge-
ven, maar krijgt wel een ander 
jasje. Maandag 30 september en 
dinsdag 1 oktober is de kapsalon 
daarom dicht want dan wordt er 
hard aan de inrichting gewerkt. 
,,Er komt een nieuwe kleur op de 
wanden en ook qua accessoi-
res gaat er een en ander veran-
deren,’’ vertelt Nikki. Niet alleen 
aan de binnenkant maar ook aan 
de buitenzijde zal men merken dat 
Nikki’s Kapsalon nieuw is, want er 
komt natuurlijk de nieuwe naam 
op het raam te staan.
,,Maar verder blijven we op dezelf-
de wijze werken,’’ aldus Nikki. ,,We 
werken alleen op afspraak, zodat 
wij alle tijd voor onze klanten kun-
nen nemen. Dat is ook voor ons 
prettig werken, geen stress en 

wachtende klanten, maar wel een 
fijn contact met de klanten.’’
Veel klanten komen al jaren in de-
ze kapsalon. Vaak gaat het om he-
le families die regelmatig langs 
komen, van grootouders tot klein-
kinderen aan toe. En allemaal ver-
trekken ze met een mooie coupe 
en een goed gevoel weer naar 
huis. Nikki en Lesley hebben de 
nieuwste technieken op knip- en 
haarstylinggebied in de vingers, 
maar bij het kappen van klanten 
wordt vooral geluisterd naar de 
wensen van de klant en natuur-
lijk wordt ook gekeken naar welk 
kapsel past bij de klant, zodat al-
tijd een goed resultaat wordt be-
reikt.
Voor klanten en bekenden houdt 
Nikki volgende week zaterdag-
middag, 5 oktober, een feestelijke 
opening, van 14.00 tot 18.00 uur. 
Wie ook eens wil kennis ma-
ken met deze gezellige kapsalon 
kan voor een afspraak bellen met 
0255-540535. De kapsalon is zes 
dagen per week en op donder-
dagavond geopend. Op dinsdag-
middag en zaterdagmiddag is de 
zaak gesloten. 
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Voetspecialist 
bij Leemans 
Schoenen

IJmuiden - Dinsdag 10 oktober 
bezoekt een voetspecialist Lee-
mans Schoenen aan de Lange 
Nieuwstraat 469. De hele dag zal 
deze specialist mensen met voet-
klachten te woord staan. Er wordt 
gratis een voetafdruk gemaakt en 
uitleg gegeven over de werking 
van de Vibrionveer, een nieuwe 
Zweedse uitvoering. Deze ver-
vangt de klassieke steunzool, die 
vaak hard en statisch is. De Vi-
brionveer heeft een verende wer-
king en activeert de spieren en de 
bloedsomloop. Gebruikers lopen 
elastisch verend en op natuurlij-
ke wijze, dit voorkomt vermoeid-
heid en pijnlijke voeten. Men-
sen met voetklachten en daaruit 
voortvloeiende rugklachten zijn 
enthousiast over de Vibrionveer. 
De stand van de voet en de hol-
ling van de voet wordt verbeterd, 
de gevoelige voorvoet wordt on-
dersteund en de voet kan weer 
op natuurlijke wijze afrollen. De 
pijn neemt af, spieren en ban-
den worden krachtiger en een 
goede doorbloeding wordt be-
vorderd. De Fusegold Vibrionveer 
heeft een handzaam formaat en 
past in bijna alle modeschoenen. 
Mensen met voetklachten en ook 
andere belangstellenden kunnen 
zich laten informeren over deze 
Zweedse uitvinding. Dit is geheel 
gratis, wel graag van tevoren een 
afspraak maken. Leemans is te-
lefonisch bereikbaar op telefoon-
nummer 0255-511117.

Videoland en Euro Bazaar 
& Hairstyling werken 

samen
IJmuiden - Het boven de win-
kel geplaatste reclamebord 
met de tekst ‘Videoland’ aan 
Plein 1945 in IJmuiden is al 
zo’n 30 jaar een beeldbepa-
lend gezicht waar sinds een 
jaar of negen Loek, Margaret 
en dochter Eileen de scepter 
zwaaien. In het daarnaast ge-
legen pand, vroeger een vesti-
ging van Geels meubelen, staat 
sinds enige tijd Ramona aan 
het roer die in deze winkel nu 
een kapsalon, gecombineerd 
met de Euro Bazaar, onder haar 
hoede heeft. ,,Oorspronke-
lijk was deze winkel ingericht 
als kiosk waar we onder meer 
kranten, tijdschriften, tabak, si-
garetten en snoep verkochten. 
We hadden ook een keukentje 
waar we luxe baguettes, tosti’s 
en broodjes shoarma verkoch-
ten’’, vertelt Ramona.
En Loek vervolgt: ,,Op een ge-
geven moment zijn we nader 
met elkaar in gesprek geraakt 
en toen bleek dat Ramona lie-
ver haar oude vak van kapster 
weer wilde oppakken. Al pra-
tende kwamen we toen op het 
idee om haar kiosk-activiteiten 
over te hevelen naar Videoland. 
Kijk, hier staat haar keukentje 
en daarachter hebben we nu  
een gedeelte ingericht voor de 
verkoop van rookwaren, maar 
ook van inktpatronen. We le-
veren zowel originele inktpa-
tronen als ons huismerk te-
gen voordelige prijzen en des-
gewenst kunnen we  inktpatro-
nen navullen.”  
Ramona is blij met deze veran-
dering en enthousiast vertelt 
ze: ,,Van oorsprong ben ik kap-
ster en heb gedurende 17 jaar 
veel ervaring opgedaan bij be-
kende kapsalons. Bij mij kun-
nen dames en heren terecht 
om, tegen een heel aantrek-
kelijke prijs, professioneel hun 
haar te laten verzorgen. Heren 
betalen bijvoorbeeld 10 euro 
voor wassen en knippen, kin-
deren kunnen voor 7,50 terecht 
en dames betalen voor wassen, 
knippen en drogen 12,50 euro. 

En voor dames heb ik nu een 
aanbieding: knippen en kleu-
ren voor maar 38,50 euro. In de 
bazaar verkoop ik onder ande-
re leuke armbanden, oorbellen, 
sjaaltjes, mutsen, handschoe-
nen, make-up, lingerie en huis-
houdelijke artikelen en dat al-
lemaal voor prijzen tussen de 1 
en de 5 euro.”
Wat Videoland betreft wijzen 
Margaret en Loek nog eens 
op een belangrijk onderdeel 
van hun nering: de verhuur van 
films. ,,Je kunt bij ons bijvoor-
beeld een abonnement nemen 
voor 10 euro per maand dat 
recht geeft op het dagelijks hu-
ren van de nieuwste films wat 
betekent dat je gedurende een 
maand dertig films zou kunnen 
huren. En men kan bij ons ook 
terecht voor Arthouse films die 
je zeker niet in het aanbod van 
de reguliere kabel-/TV-aanbie-
ders vindt. 
En in oktober hebben we nu 
een actie met een filmverhuur-
abonnement voor 6 maanden, 
waarbij de eerste maand gra-
tis is.  Maar klanten zijn bij ons 
ook aan het juiste adres om 
hun oude videobanden over 
te laten zetten op DVD’’ ,zegt 
Margaret.
En Loek vervolgt: ,,En wat men-
sen mogelijk niet weten is dat 
wij een agentschap zijn van 
de Western Union Bank. Klan-
ten kunnen, via ons, eenvoudig 
geld overmaken naar familie 
of vrienden in het buitenland 
waarvoor een bankrekening 
niet eens nodig is. Via PIN-
betaling kan een bedrag wor-
den overgemaakt naar bijvoor-
beeld de Philippijnen waar het 
bedrag een paar minuten later 
kan worden afgehaald bij het 
betreffende agentschap aldaar. 
Daarnaast hebben we nog een 
internetcafé en een fax, waar 
regelmatig gebruik van wordt 
gemaakt”, besluit Loek zijn ver-
haal. Op www.videolandijmui-
den.nl staan alle activiteiten 
van Videoland uitgebreid ver-
meld.

Velsen - Nederland staat van-
af maandag 7 tot en met zondag 
13 oktober voor de derde keer in 
het teken van de Week van de 
Opvoeding. Daarbij draait het 
om ontmoeting en uitwisseling 
tussen ouders, opvoeders, kin-
deren en jongeren. Een positie-
ve benadering staat voorop. Het 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) in de regio IJmond doet 
volop mee. In de regio IJmond 
zijn diverse activiteiten te volgen: 
van kook- tot DJ-cursus en van 
voetbaltoernooien tot een dis-
coavond voor kinderen en jon-
geren. Maar ook voor ouders is 
deze week interessant. Zo zijn 
er workshops en lezingen Pos-
tief Opvoeden te volgen en geeft 
Krista Okma – naar aanleiding 
van haar succesvolle boek ‘De 
Opvoedachtbaan’ - een work-
shop op woensdag 9 oktober in 
Velserbroek. Spreekt Marina van 
der Wal , dé puberexpert van Ne-
derland, op donderdag 10 okto-
ber over het onderwerp ‘Een pu-
ber in huis? Hoe houd jij het ge-
zellig?’. En tot slot geeft Willem 
de Jong in Uitgeest de lezing 
‘Het verwende kind syndroom’ 
naar aanleiding van zijn gelijk-
namige boek. Zie ook www.cjgij-
mond.nl.

‘Week van de 
Opvoeding’

DEZE WEEK IN DE

(in deze krant)

Puzzel mee
en win 

mooie prijzen!
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Er zit veel muziek in Velserbroek
Vestingpleinfestival toont 
grote verscheidenheid
Velserbroek - Nationale Buren-
dag en schitterend nazomerweer. 
Een mooiere dag voor de eerste 
editie van het Vestingplein had-
den de initiatiefnemers niet kun-
nen uitkiezen. Afgelopen zater-
dag 21 september lieten de Vel-
serbroekers zien dat het sociaal-
culturele leven in hun woonplaats 
na ruim 25 jaar aardig uit de pol-
derklei is getrokken.
Van 13 uur tot 23 uur was er zo-
wel op het Vestingplein als in het 
winkelcentrum van alles te zien, 
te horen en te beleven. Het pro-
gramma was overvol met flitsen-
de dansdemonstraties van de 
meisjes en jongens van dansstu-
dio Michelle en sportschool Oy-
ama, kindervermaak door ’t Kwa-
kersnest en De Blauwe Mar-
mot, simultaan schaken tegen 
een Internationaal Meester van 
de plaatselijke schaakclub, spe-
len op de instrumenten van So-
li, spelletjes van de Dorpsvereni-
ging, schminken door basisschool 
de Beekvliet en voorlichting door 
het wijkteam en EHBO Santpoort 
en veel muziek.
Dat er volop muziek zit in Velser-
broek bleek uit het zeer uiteenlo-
pende programma. Zo waren er 
solo-optredens van de jonge zan-
geres Charlotte van der Knaap en 
singer-songwriter Yorick van Nor-
den en entertainer Jim Bishop, 

mini-concertjes van gezellig-
heidskoor FF Anders en de diver-
se orkesten van Soli en optredens 
van jonge en getalenteerde bands 
als Rarely Alive, Wheatfield with 
Crows en Sven Duijff. Zij werden 
afgewisseld door de wat oudere, 
maar zeer degelijke rockers van 
Van Nature en de vier charmante 
zangeressen van Stijl Achterover. 
De avond werd feestelijk afgeslo-
ten met de dansbare muziek van 
de tienkoppige band Full Count. 
Rinus Otte van café het Polder-
huis nam het initiatief voor het 
nieuwe culturele en feestelij-
ke evenement in Velserbroek en 
vond de winkeliersvereniging en 
Jacqueline Staats van de Dorps-
vereniging aan zijn zijde. 
Samen met een subsidie van de 
gemeente Velsen, de sponsors 
autobedrijf Tinholt, autodemonta-
ge Rutte en Fietsplus Nico van der 
Zwan en organisatoren Daan van 
Putten en Gertjan Huijbens van 
Text & Event Consultancy zorgden 
zij ervoor dat het Vestingpleinfes-
tival van de grond kwam. 
Hun dank gaat uit naar alle vrij-
willigers, verenigingen, muzikan-
ten en deelnemers en naar het 
talrijke publiek, dat ‘s middags 
en ‘s avonds het festival bezocht. 
Hopelijk is hiermee een jaarlijk-
se traditie geboren. (foto’s: Pa-
trick Put)
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Rode Kruis beloont 
beste collectant
Velsen - Tijdens de collecte ter 
behoeve van Het Rode Kruis, af-
deling Velsen heeft IJmuidenaar 
Edwin Schiltmeijer het gepres-
teerd om het Hoogste bedrag in 
zijn collectebus te verzamelen. 
De bewoner uit Zeewijk heeft 
maar liefst een opbrengst van 
283,59 euro kunnen overdragen 
aan collecte wijkcoördinator M. 
Horreman. 
De totale opbrengst van de col-
lecte kwam mede hierdoor op 

maar liefst 9487,74 euro. Dat is 
4321,34 euro meer dan in 2012! 
Het bestuur van de afdeling Vel-
sen had beloofd om de collec-
tant die het hoogste bedrag wist 
op te halen te belonen met een 
presentje. Vrijdag 20 september 
heeft het bestuur deze belofte 
ingelost en de heer Schiltmeijer, 
een fraai boeket bloemen, een 
VVV-cadeaubon en een gratis 
cursus reanimatie/EHBO aange-
boden.

Beverwijk - De winkeliers 
in het centrum van Beverwijk 
gaan er in het weekend van 28 
en 29 september keihard te-
genaan om er een topweekend 
van te maken voor het publiek. 
De winkels barsten weer uit 
hun voegen van de allernieuw-
ste najaarscollecties en winter-
trends. Alles om het naderende 
winterseizoen zo comfortabel 
en gezellig mogelijk te maken. 
Een heel weekend lang is het 
weer verwennen geblazen, zo-
wel in het  centrum van Bever-
wijk als op de Woonboulevard. 
Verwennen en verwend wor-
den, is het leukste wat er be-
staat, maar ook proeven en be-
leven, voelen en ruiken én er-
bij zijn, want anders mis je wat.
In alle straten is het een feest 
om te gaan winkelen! De Be-
gijnenstraat, Breestraat, Zee-
straat, Alkmaarseweg, Brand-
steeg, Koningstraat, Klooster-
straat, Baanstraat, Beverhof 
en de Woonboulevard, overal 
is het feest. Een weekendvul-
lend programma dus, met het 
advies om makkelijke schoe-
nen aan te trekken, of om die 
te gaan kopen!
Op de Breestraat een ultramo-
dern aspect: Raamspraak, de 
interactieve etalage. Een kijkje 
waard op numer 11. Geschie-
denis en moderniteit, Beverwijk 
heeft alles.
Zo bruist de Zeestraat op zater-
dag de 28ste. Daar wordt stevig 
samengewerkt door alle onder-
nemers. Tussen 11.00 en 12.30 
uur zal Nederlands bekend-
ste duizendpoot Kim Lian van 
der Meij bij Zero Sixteen ko-
men voorlezen, zingen en haar 

nieuwste kinderboek signeren. 
Bij de Scootershop staat de 
hele dag een knalrode Ferrari 
racesimulator voor de deur, bij 
de Wijcker Kookclub kan men 
de hele dag genieten van de 
lekkerste hapjes gemaakt on-
der leiding van chefkok Mar-
tijn Hessen van restaurant Foz-
zies en er zijn optredens van de 
band Stinkend Rijk en shanty-
koor Nelson Blood. De onder-
nemers in de Zeestraat houden 
hun winkel open tot 20.00 uur. 
Er staan diverse kraampjes 
met leuke aanbiedingen en 
lekkernijen, voor de kids is er 
een springkussen, er zijn DJ’s 
en natuurlijk zorgt de hore-
ca voor voldoende versnape-
ringen. Voor nog meer inspi-
ratie is er op deze dag twee 
keer een spectaculaire mode-
show om 13.00 en 16.00 uur. 
Ab Geldermans Sport, Koning 
Bodyfashion, Helene By Bar-
bara, Zero Sixteen, Carly’s Fa-
shion XXL, Ronald’s Adventure 
en Gewoon Lot presenteren, in 
samenwerking met dansschool 
La Passe, de musthaves van dit 
seizoen. 
Om 17.30 uur maakt notaris 
Batenburg de winnaars van 
de grote verloting bekend. Lo-
ten werden de afgelopen we-
ken door deelnemende winke-
liers verstrekt bij de kassabon. 
Tijdens ‘Zeestraat Bruist’ kan 
men de gehele dag loten in de 
bus op het podium deponeren. 
De eerste prijs is een scoo-
ter, tweede prijs is een iPad en 
de derde een iPhone. Verder 
maakt men kans op een Ray-
Ban zonnebril en diverse ande-
re prijzen!

‘Beverwijk Verwent’ 
met muziek en acties

Regio – Het wordt in de nabije 
toekomst gemakkelijker de weg 
vinden in Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. In heel Neder-
land krijgen naamloze ruim-
tes nieuwe namen. Dat gebeurt 
onder andere omdat hulpdien-
sten zoals politie, brandweer 
en ambulance, dan gemakke-
lijker locaties kunnen terugvin-
den. Maar ook voor wandelaars 
en fietsers wordt het gemakke-
lijker zich te oriënteren, met be-
hulp van smartphone of kaarten. 
De meest belangrijke paden krij-
gen nu een naam. Daarbij wordt 
een aantal historische namen 
behouden. Mensen kunnen el-
kaar straks terug vinden op pa-
den als Jagtlustweg, Rokerspad 
of Tweede Dwarsweg.

Paden 
Nationaal Park 
krijgen namen

VVD Velsen kiest lijst-
trekker Arjen Verkaik
Velsen - Afgelopen dinsdag-
avond hebben de leden van de 
VVD Velsen tijdens de algemene 
leden vergadering Arjen Verkaik 
unaniem als lijsttrekker voor de 
komende verkiezingen benoemd. 
Arjen werd geroemd om zijn no-
nonsense mentaliteit, zijn passie 
voor Velsen met een maak- en 
havenindustrie. 
Momenteel is Arjen wethouder 
Economische Zaken en Ruimte-
lijke Ordening in de gemeente 
Velsen. Een portefeuille die uit-
dagend is en welke hij goed vol-
brengt in een uitdagende tijd. 
Zijn toekomstvisie is solide op 
het stimuleren van ondernemer-
schap, het faciliteren van tech-
nisch onderwijs in combinatie 
met het bedrijfsleven en zijn visie 
op bestuurlijke vernieuwing.
Het bestuur, de fractie en de kan-
didaatstellingscommissie staan 
achter de keus voor Arjen als so-
lide en ervaren boegbeeld. 
Verder hebben de leden het con-
cept verkiezingsprogramma kri-
tisch bekijken en bediscussi-
eerd op de liberale inhoud. Met 
enkele tekstuele aanpassingen 
is het verkiezingsprogramma 
eveneens unaniem aangenomen 
door de leden van de VVD Vel-
sen. De aanpassingen vanuit de 
leden worden de komende da-
gen verwerkt, waarna het defini-
tieve verkiezingsprogramma ‘Wie 
niet kiest, wordt niet gekozen’ te 
downloaden is op de website van 
de VVD Velsen.
Uiteraard was de lijsttrekker be-

noemen en het verkiezingspro-
gramma aannemen belangrijk 
op deze algemene leden verga-
dering. Minstens zo belangrijk 
was het formeel aanstellen van 
het nieuwe bestuur. Het bestuur 
is uitgebreid met Marieke Brink 
– Zimmerman als penningmees-
ter en Peter van Duijn als secreta-
ris. Monique de Koning is tijdens 
de algemene ledenvergadering 
niet toetreden tot het bestuur. Dit 
heeft te maken met het integritei-
taspect in verband met haar kan-
didaatstelling voor de gemeente-
raadsverkiezingen versus een be-
stuursfunctie binnen de partij. 
Tot slot hebben de leden Remco 
Glas definitief benoemt als cam-
pagneleider van de VVD Vel-
sen. VVD Velsen kiest en is klaar 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen op 19 maart 2014. Een wel-
gemeend aangenaam kennisma-
ken.

Leefbaarheidsmonitor 2013
Meer sociale overlast

Velsen - In het voorjaar van 
2013 zijn bewoners van Vel-
sen gevraagd naar hoe zij 
het wonen in hun wijk erva-
ren. Hun bevindingen zijn nu 
in de Leefbaarheidsmonitor 
2013 samengevat. Een van de 
meest schokkende resultaten 
is dat de bewoners in alle wij-
ken, maar met name in Velsen-
Noord en IJmuiden-West, meer 
overlast op straat ervaren. door 
drugs, jongeren, bedreigingen 
en straatroof.
Wethouder Ronald Vennik is 
ook geschrokken van deze cij-
fers. ,,Hoewel dit ook te maken 
kan hebben met de ernstige in-
cidenten die in Velsen-Noord 
zijn gebeurd, vinden wij de be-
leving van de inwoners uiter-
aard wel belangrijk. We kijken 
samen met organisaties wat 
hun beleving is en of wij stap-
pen moeten ondernemen. De 
Leefbaarheidsmonitor wordt 
gebruikt als signaal en graad-
meter van de wijkbewoners.’’

In de Leefbaarheidsmonitor zijn 
de resultaten wijkgericht opge-
nomen en vergeleken met de 
resultaten van 2011. 
Door heel Velsen heen is over-
last door rommel en overlast 
van hondenpoep toegenomen. 
Vooral in IJmuiden en Velsen-
Noord heeft het merendeel 
van de ondervraagden hier last 
van. Ook gegroeid is de erva-
ren toename van woninginbra-
ken. En ook de verkeersover-
last is in praktisch alle wijken 
toegenomen, vooral te hard rij-
den en parkeeroverlast worden 
genoemd.
Ondanks alle minnen blijft het 
toch prettig wonen in Velsen, 
zegt 94 procent van de onder-
vraagden.
In de Leefbaarheidsmonitor 
zijn verder de resultaten te vin-
den over betrokkenheid bij de 
buurt, veiligheid, het functione-
ren van de gemeente en corpo-
ratis, vrijwilligerswerk en man-
telzorg. 

IJmuiden - Zaterdag 28 en zon-
dag 29 september houdt wsv De 
Kennemer Jagers uit IJmuiden 
voor de 15de maal haar J. Jansen 
Memorial Wandeltocht. Een tocht 
die onder andere voert door Drie-
huis, Santpoort en Spaarnwoude. 
Voor deze tocht zijn nieuwe par-
coursen uitgezet. De afstanden 
die er gelopen kunnen worden 
zijn: 5, 10, 15 en 25 km. De start-
tijd van de 25 km is tussen 10.00 
en 11.00 uur. De overige afstan-
den kunnen tussen 10.00 uur en 
13.00 uur van start gaan. De her-
innering is een fraaie medaille. 
Voor inlichtingen kunt u bellen 
met: mevrouw Koster, Eenhoorn-
straat 95 en IJmuiden telefoon-
nummer 0255 – 530640 of me-
vrouw Boot,   Gijzenveltplantsoen 
135,  IJmuiden, 0255 – 510085.

J. Jansen 
Memorial 

Wandeltocht

Santpoort-Noord - Zondag 29 
september spelen om 12.00 uur 
twee Tata Steel orkesten bij Soli 
in Santpoort-Noord: het Leerlin-
gen- en het Opleidingsorkest. Al 
in 1974 werd het Hoogovens Op-
leidingsorkest opgericht als een 
van de formaties van het huidi-
ge Tata Steel Orkest. Het Tata 
Steel Opleidingsorkest heeft als 
doelstelling de leerlingmuzikan-
ten van jong tot oud te leren sa-
menspelen om zo met de nodige 
orkestervaring door te stromen 
naar het Symfonisch Blaasor-
kest. Daar werd in 2003 het Tata 
Steel Leerlingenorkest aan toe-
gevoegd en is bedoeld voor leer-
lingen die met muziekles zijn be-
gonnen. Sinds 15 februari 2012 
staan beide orkesten onder lei-
ding van Thomas Geerts. De en-
tree is gratis. Zie ook www.velser-
gemeenschap.nl.

Koffieconcert 
Tata-orkesten
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Werk aan de Planetenweg
Sinds begin 2013 wordt aan de 
Planetenweg in IJmuiden ge-
werkt. Dit gebeurt fasegewijs. 
Vanaf 30 september is het stuk 
tussen het Pleiadenplantsoen tot 
de Bellatrixstraat aan de beurt.

Er wordt vanaf maandag 30 sep-
tember gewerkt aan de Planeten-
weg vanaf de hoek Pleiadenplant-
soen tot de hoek Bellatrixstraat, 
aan de ‘even’ zijde. Dit duurt onge-
veer 6 tot 7 weken, afhankelijk van 
de voorttgang en de weersomstan-
digheden. Vriendelijk verzoek: par-
keer uw motorvoertuig vanaf de-
ze datum (om 07.00 uur) buiten het 
werkterrein van afsluiting en om-
leiding.

Vanaf 30 september kunnen de be-
woners van de Steenbokstraat 6 
t/m 88 en Pleiadenplantsoen 146 
t/m 180 geen gebruik maken van 
de garages met de inrit aan de Pla-
netenweg. Voor de verkeersveilig-
heid blijft het gedeelte Planetenweg 
vanaf de Voermanstraat tot Pleia-

denplantsoen afgesloten voor door-
gaand verkeer. De parkeerplaatsen 
zijn ook niet te gebruiken. Wij ver-
zoeken u daarom om tijdens deze fa-
se uw voertuig elders te parkeren.

Verkeersmaatregelen 
Het inkomende verkeer vanaf de 
Planetenweg / Lange Nieuwstraat 
richting Zeewijk wordt omgeleid 
via de Planetenweg, rechtsaf Lin-
naeusstraat en linksaf via de Orion-
weg. De omleiding wordt met bor-
den aangegeven. Voor uitgaand ver-
keer vanaf Zeewijk blijft de Plane-
tenweg gewoon bereikbaar. 

Inkomende bussen rijden om
De bussen van Connexxion worden 
ook omgeleid. Inkomende bussen 
rijden vanaf de Lange Nieuwstraat 
richting Dennekoplaan via de Pla-
netenweg rechtsaf Linneausstraat, 
rotonde linksaf Dokweg, linksaf 
Raafstraat, rechtsaf Orionweg. Uit-
gaande bussen volgen de gewone 
route vanaf de Dennekoplaan. (illu-
stratie: gemeente Velsen)

Wandelroute over
historie van Westerveld
Burgemeester Franc Weerwind 
heeft donderdag 19 september 
samen met Lidija Pliberšek, pre-
sident van de Association of Sig-
nificant Cemeteries (ASCE), het 
eerste informatiebord voor de 
wandelroute ‘Ontdek Wester-
veld’ geopend. De wandelroute, 
die speciaal ter gelegenheid van 
125 jaar begraafplaats en 100 jaar 
crematorium Westerveld samen-
gesteld is, leidt bezoekers door 
het park en vertelt over de histo-
rie van Westerveld.

De route voert langs een aantal in-
formatieborden door het gedenk-
park. Zo is onder meer te lezen over 
de oprichting in 1888, de aanleg van 
het landgoed en de bouw van het 
eerste crematorium in 1913. Daar-
naast is er aandacht voor bijzondere 
monumenten van onder andere An-
thony Fokker en Aletta Jacobs.

De ASCE is opgericht om een Euro-
pees netwerk te creëren van bijzon-
dere begraafplaatsen. Westerveld 
mocht in 2010 als eerste begraaf-

plaats in Nederland toetreden tot 
de ASCE en werd daardoor ook in-
ternationaal erkend als gedenkpark 
met grote cultuurhistorische waar-
de. Op de foto overhandigt burge-
meester Weerwind het cadeau aan 
de heer J.M.H.J. Keizer, voorzit-
ter van de raad van bestuur van de 
Factultatieve Groep, waartoe Wes-
terveld behoort. Meer informatie 
www.bc-westerveld.nl. (foto: de Fa-
cultatieve Groep)

Begroting 2014 Velsen
De gemeente Velsen heeft een 
sluitende begroting voor 2014 
en daarna, met ruimte om te in-
vesteren – in deze tijden van 
krapte is dat van belang. De 
gemeenteraad buigt zich er in 
november over. 

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Vel-
sen heeft de begroting 2014 aan 
de gemeenteraad verstrekt. Uit 
deze laatste begroting van dit col-
lege blijkt dat Velsen er financi-
eel goed voorstaat – niet alleen in 
2014 maar ook in de jaren daarna. 
Dat is van belang, gezien de onze-
kere financiële situatie in het al-
gemeen en vele nieuwe taken die 
op de gemeente afkomen via de 
decentralisaties van (delen van) 
de Algemene wet bijzondere ziek-
tekosten, de Jeugdzorg en de Par-
ticipatiewet. Velsen spant zich in 
om de gemeentelijke lasten bin-
nen de perken te houden. De ri-
oolheffing kan worden verlaagd 
in 2014, evenals de hondenbelas-
ting. 

Om Velsen vitaal, kennisrijk en 
economisch interessant te hou-
den, investeert het college onder 
andere in het onderwijs, in opti-
male bereikbaarheid als onder-
deel van de Randstad en in de ha-
veneconomie, bijvoorbeeld door 
verscherpte handhaving.

In de regio wordt op allerlei vlak 
intensief samengewerkt. Voor 
Velsen zijn de andere IJmond-
gemeenten belangrijke partners. 
Velsen werkt nauw met hen sa-
men op het terrein van de decen-
tralisaties in het sociale domein 
en het milieu. In de Metropool 
Regio Amsterdam (MRA) is Vel-
sen ook een actieve partner. De 
MRA is vooral belangrijk voor het 
stimuleren van innovatie in tech-
niek, visserij en maakindustrie – 
het kernpunt in de Visie op Vel-
sen 2025.

Gecombineerd met het feit dat de 
financiën op orde zijn en er zelfs 
ruimte is om te investeren, kan 
worden geconstateerd dat Velsen 
klaar is voor de toekomst.
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Groot onderhoud aan A9
Rijkswaterstaat doet groot onder-
houd aan de A9 vanaf knooppunt 
Velsen tot en met afslag Heems-
kerk. Van half augustus tot begin 
oktober 2013 worden de voeg-
overgangen vervangen en krijgt 
de weg een nieuwe laag asfalt. 
Het verkeer moet rekening hou-
den met omleidingen en extra 
reistijd.

Het asfalt op de A9 is verouderd en 
aan vervanging toe. Daarom brengt 
Rijkswaterstaat een nieuwe laag aan 
op de weg in de richting Alkmaar en 
op de oostelijke op- en afrit Heems-
kerk (richting Alkmaar). Ook wor-
den de voegovergangen vervangen 
– de voegen tussen de verschillende 
wegdekplaten. Daarnaast zijn er on-
derhoudswerkzaamheden aan via-

duct Communicatieweg over de A9 
ter hoogte van afslag Heemskerk. De 
werkzaamheden zijn augustus be-
gonnen en duren nog tot in oktober 
2013. 

Van 27 tot 30 september is de week-
endafsluiting van de op- en afrit 
Heemskerk (vanuit Amsterdam en 
richting Alkmaar) en op 4 en 5 ok-
tober is de afrit Heemskerk vanuit 
Amsterdam aan de beurt. 

Het verkeer wordt omgeleid. Waar 
en wanneer er wordt gewerkt staat 
op www.velsen.nl. Ook kunt u de lan-
delijke informatielijn van Rijkswa-
terstaat bellen: 0800-8002 (gratis, 
zeven dagen per week, van 06.00 tot 
22.30 uur). De werkzaamheden du-
ren uiterlijk tot 7 oktober.

Nieuwe leverancier voor Velsen

Wmo-hulpmiddelen
Voor de levering van hulpmid-
delen die onder de Wet maat-
schappelijke ondersteuning val-
len, heeft Velsen per 1 oktober 
2013 een nieuwe leverancier: Me-
dipoint/Harting-Bank. Wie al een 
hulpmiddel heeft vanuit de Wmo, 
kan dat gewoon blijven gebrui-
ken.

Tot 1 oktober 2013 worden deze 
hulpmiddelen geleverd door de fir-
ma Meyra. Vanaf 1 oktober 2013 
wordt de levering van hulpmidde-
len overgenomen door Medipoint/
Harting-Bank. Huidige gebruikers 

kunnen hun Wmo-hulpmiddel van 
Meyra gewoon blijven gebruiken. 
Zij ontvangen binnenkort van de ge-
meente bericht over alle bijzonder-
heden van de nieuwe leverancier. 
In deze brief wordt ondermeer uit-
gebreid ingegaan op belangrijke as-
pecten als service, onderhoud en re-
paratie.

Op basis van de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning kunnen inwo-
ners van Velsen een beroep doen 
op ondersteuning die hen helpt om 
zo lang mogelijk volwaardig mee te 
blijven doen aan de samenleving.

Schone stranden in Velsen
Zaterdag 12 oktober organiseert mevrouw Bontenbal weer een schoonmaak-
actie voor het strand. De vorige acties waren een groot succes. Op zaterdag 
12 oktober is er een ‘seizoenseinde’ actie. Het is een laatste rondje over het 
strand als de huisjes weg zijn. Verzamelen tussen paviljoen Noordzee en Zilt 
in. Materiaal is aanwezig. Aanmelden kan via hoehetookkan@live.nl. (foto: 
gemeente Velsen)

Brede School Velsen-Noord

Drukke informatieavond
Hoe komt de nieuwe Brede School 
in Velsen-Noord eruit te zien? 
Dinsdag 24 september was er een 
informatieavond waar de omwo-
nenden de ontwerpen en tekenin-
gen konden bekijken. Ook kwam 
de herinrichting van de omgeving 
aan bod.

Ongeveer 60 omwonenden kwamen 
naar de Watervliet om te luisteren 
naar de plannen. Daarna konden zij 
hun vragen stellen. Verschillende 
vragen en suggesties kwamen dan 
ook voorbij. Over de inrichting van 
het groen en de speelplekken en over 
de toegankelijkheid van het gebouw 

tot de herinrichting van de omgeving 
naar een 30 km-zone.

Het gebouw gaat onderdak bieden 
aan een school, een peuterspeelzaal, 
een consultatiebureau, een verlos-
kundige praktijk, sport- en de wel-
zijnsactiviteiten van stichting Wel-
zijn in Velsen-Noord. Het gebruik 
door meerdere groepen is terug te 
zien in het ontwerp.

De verwachting is dat de bouwaan-
vraag in oktober kan worden inge-
diend, de bouw het eerste kwartaal 
in 2014 kan beginnen en de opleve-
ring in het voorjaar van 2015 zal zijn.

Het college van burgemeester en wethouders nodigt u van 
harte uit om bij de 3e Velsense stadslezing aanwezig te zijn.

Deze wordt gehouden op 2 oktober 2013 om 20.00 uur in 
de Felison Cruise Terminal in IJmuiden.

In de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden staan 
de vijf verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid en 
van ons onafhankelijk en democratisch bestel centraal. 
Deze zijn: ‘Persoonlijke rechten en vrijheden’; ‘Bestuurlijke 
stabiliteit in een moderne rechtsstaat’; ‘Internationale 
oriëntatie’; ‘Ruimte voor actief burgerschap’ en tot slot 
‘Eenheid in verscheidenheid’

U bent vanaf 19.30 uur welkom in de Felison Cruise Terminal 
aan de Cruiseboulevard 10 in IJmuiden. Na afl oop praten wij, 
onder het genot van een drankje, graag met u en professor 
Pleij na over deze stadslezing.

Aanmelden 
U kunt zich voor 30 september 2013 aanmelden via mail: 
communicatie@velsen.nl

Navigatie
Gebruik voor uw navigatiesysteem het adres Volendamkade 1 in IJmuiden.

200 jaar Koninkrijk 
der Nederlanden
Stadslezing door Prof. dr. Herman Pleij
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag 
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
14 september 2013 tot en met 
20 september 2013  de volgen-
de aanvragen hebben ontvan-
gen voor een omgevingsvergun-
ning op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Loggerstraat 17d, wijzigen inde-
ling bedrijfsruimte (15/09/2013) 
w13.000353;
Velserduinweg 180, vergroten be-
staande dakopbouw (20/09/2013) 
w13.000362;
Koningin Wilhelminakade 9, plaat-

sen 2 dakkapellen (voor- en achter-
gevel)(17/09/2013) w13.000357;
Eenhoornstraat 2, oprichten 
school, sporthal en peuterspeel-
zaal (19/09/2013) w13.000365;
Eenhoornstraat 2, kappen 37 bo-
men (19/09/2013) w13.000363;
De Uitkijklaan ong., kappen popu-
lier (20/09/2013) w13.000368;
Bik en Arnoldkade 22, veranderen 
woonwerkpand  tot 6 woningen 
(17/09/2013) w13.000358.

Velsen-Zuid 
Kerkesingel 1(rijksmonument), 
plaatsen (Velux) dakramen 
(16/09/2013) w13.000355;
Stationsweg 1, kappen boom 
(19/09/2013) w13.000360;
Oostbroekerweg 17, plaatsen recla-

mebord (18/09/2013) w13.000359. 

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 105, vergroten eerste 
verdieping en plaatsen dakopbouw 
(20/09/2013) w13.000361;
Roos en Beeklaan 77, kappen boom 
(15/09/2013) w13.000351;
Rijksweg 236, aanleggen paarden-
bak (19/09/2013) w13.000364;
Kweekerslaan 21, kappen 6 bomen 
(20/09/2013) w13.000367;
Roos en Beeklaan 5, kappen boom 
(15/09/2013) w13.000354.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Hofdijklaan 3, kappen berk 

(16/09/2013) w13.000356.

Velserbroek
Westlaan 25 en 25 B, legalise-
ren van tweede woning (Westlaan 
25b)(20/09/2013) w13.000366.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commis-
sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 
140255.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 

een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemees-
ter en wethouders van Velsen of 
Burgemeester van Velsen Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-

nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Leefbaarheidsmonitor 2013
De leefbaarheidsmonitor 2013 is 
verschenen. Het onderzoek laat 
zien hoe inwoners van Velsen hun 
leefomgeving ervaren. Geen ‘har-
de cijfers’, maar subjectieve erva-
ringen, die waardevol zijn voor de 
gemeente.

Ruim 1500 mensen hebben tussen 24 
april en 9 juni 2013 antwoord gege-
ven op vragen over onderwerpen zo-
als overlast, gevoel van onveiligheid 

en het functioneren van gemeente, 
politie en wooncorporaties. In deze 
tijd was er in bepaalde wijken spra-
ke van meer woninginbraken, auto-
inbraken of geweld op straat. Dat is 
dan ook duidelijk terug te zien in de 
uitkomsten van de leefbaarheidsmo-
nitor. De monitor geeft geen verkla-
ringen, maar vooral inzicht in de sub-
jectieve ervaringen van inwoners van 
de gemeente Velsen. Als bijvoorbeeld 
wordt gesproken over ‘toename van 

het aantal woninginbraken’, gaat het 
hier niet om het aantal aangiften op 
dit gebied, maar om hoe de bewoners 
van een bepaalde wijk dit beleven.

De conclusies uit deze monitor wor-
den met verschillende andere gege-
vensbronnen vergeleken. Er wordt 
gekeken naar andere onderzoeken op 
het gebied van wonen, veiligheid en 
gezondheid (bijvoorbeeld het aantal 
aangiften bij de politie en het woning-

markt- en woonwensenonderzoek). 
Er wordt gekeken naar de voorgaande 
editie van de monitor, twee jaar gele-
den. Zo wordt per wijk duidelijk wat 
de belangrijkste veranderingen zijn. 
De uitkomsten worden ook gedeeld 
met de wijkteams in Velsen waar-
in o.a. politie, gemeente, wooncorpo-
raties en de stichting Welzijn Velsen 
vertegenwoordigd zijn. De leefbaar-
heidsmonitor 2013 staat op www.vel-
sen.nl. (illustratie: gemeente Velsen)
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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders heb-
ben op 17 september 2013 besloten 
om de namen Betonweg, Brederode-
pad, Drieduinenweg, Eerste Dwars-
weg, Heiweg, Hertogweg, Jagtlust-
weg, Koningsweg, Olmenpad, Park-
pad, Rokerspad, Rondje Moriaan, 
Stroperspad, Tweede Dwarsweg, 
Verbindingspad, Wezepad, Witte-
weg en Zeeweg vast te stellen voor de 

openbare ruimten type weg in Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland, con-
form de bij het besluit behorende 
kaart. Dit besluit treedt in werking 2 
weken na besluitdatum.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 

de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Sparrenstraat 13, plaatsen dakop-
bouw (19/09/2013) w13.000250;
Oosterduinweg 9, plaatsen dak-
kapel voorgevel (20/09/2013) 
w13.000316;
Leeuweriklaan 18, plaatsen dakop-
bouw (18/09/2013) w13.000291;
Pegasusstraat 50 C, vergroten bal-
kon (18/09/2013) w13.000282. 

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 17, veranderen dak-
constructie en plaatsen 2 dakkapel-
len (23/09/2013) w13.000231;
Biallosterskilaan 32 BOV, realiseren 
dakterras en wijzigen achtergevel 
(18/09/2013) w13.000265;
Roos en Beeklaan 5, kappen boom 
(23/09/2013) w13.000354;

Roos en Beeklaan 77, kappen boom 
(23/09/2013) w13.000351.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord/Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg 13, vergroten 
eerste verdieping hippisch centrum 
(23/09/2013) w13.000332.
Wijkeroogstraat 32-102, renovatie 
lateien voorzijde en balkons achter-
zijde (18/09/2013) w13.000144;
trace rioolpersleiding Velsertun-
nel en Noordzeekanaal, kappen 
34 houtopstanden (23/09/2013) 
w13.000335;
Coymansstraat 4, 14 en 16, slopen 
en vernieuwen gevels en vervan-
gen dakbedekking (23/09/2013) 
w13.000277.

Driehuis
Hofdijklaan 3, kappen berk 

(23/09/2013) w13.000356.

Evenementen art. 2:17 APV

Santpoort-Noord
Kerstmarkt op 15 december 2013, 
in de Hoofdstraat (20/09/2013) 
u13.003124.

Velsen-Noord
Sint Nicolaasintocht op 23 novem-
ber 2013 (23/09/2013) u13.006798.

Santpoort-Zuid
Sint Nicolaasintocht op 23 novem-
ber 2013 (23/09/2013) u13.008320.

Verleende omgevingsvergun-
ning – uitgebreide voorberei-
dingsprocedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor:

Velsen-Noord/Velsen-Zuid
Wenckebachstraat Velsen-Noord, 

Parkweg Velsen-Zuid , plaat-
sen 3 mottoborden (24/09/2013) 
w12.000432;
Deze omgevingsvergunning ligt met 
ingang van 27 september 2013 gedu-
rende zes weken voor een ieder ter 
inzage bij de werkeenheid Vergun-
ningen. Op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbenden gedurende de termijn 
van terinzagelegging tegen dit be-
sluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een beroep-
schrift is ingediend.

Besluiten (vervolg)
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Stukje Afrika in Marga Klompéstraat
Velserbroek - Zaterdag was 
het Burendag in heel Neder-
land. Aan de Marga Klompé-
straat in Velserbroek wordt al 
meer dan vijf jaar Burendag 
gevierd. Dit jaar werd geko-
zen voor het thema Afrika.

,,Harmonie en saamhorigheid 
zijn in onze straat heel belang-
rijk’’, zeggen Sandra Kaijzer en 
Anou Klasen. ,,Daarom hebben 
wij een djembé workshop geor-
ganiseerd waar alle zestig men-
sen, inclusief kinderen aan mee 
kunnen doen.’’
Om op alle weersomstandighe-
den voorbereid te zijn waren er 
twee tenten gehuurd zodat al-
le activiteiten door konden gaan. 
Gelukkig was het heerlijk weer, 
maar toch kwamen de tenten 

goed van pas. De tenten waren 
volgens thema versierd met vro-
lijke ballonnen en (knuffel)die-
ren uit Afrika.
Zaterdagmiddag klonk dus een 
enorm tromgeroffel van zestig 
trommels. Samen werd een rit-
me/melodie ingestudeerd die 
uiteindelijk met veel plezier ten 
gehore werd gebracht. En met 
zo’n workshop is elke bijdrage 
van belang en klinkt de saamho-
righeid super. De djembé work-
shop werd mogelijk gemaakt 
door een donatie van het Oran-
jefonds. Na de workshop van 
een uur begon de barbecue. 
En nadat iedereen losgetrom-
meld was, zat de sfeer er natuur-
lijk goed in aan de Marga Klom-
péstraat. Het bleef dan ook nog 
lang gezellig in de straat.

Minder leerlingen 
openbare scholen

Velsen – Aan de hand van de 
jaarrekeningen openbaar on-
derwijs 2012 is te zien dat er 
een terugloop is in het aantal 
nieuwe leerlingen. 
Dat veroorzaakte een tekort 
op de jaarrekening 2012 en 
de begroting voor 2013 bij het 
openbaar basisonderwijs in 
Velsen. Het is daarom zaak de 
personele lasten aan te pas-
sen. Het meerjarenperspectief 
laat echter een sluitende be-
groting voor de komende ja-
ren zien. 
Maar het goede nieuws is dat 
Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs IJmond voldoende 

reserves heeft om in de toe-
komst op nieuwe ontwikkelin-
gen te kunnen inspelen.
Het Vellesan College, onder-
deel van de Dunamare Onder-
wijsgroep, liet een gezonde en 
kloppende jaarrekening 2012 
en begroting 2013 zien. 
Gymnasium Felisenum laat 
ook een tijdelijk tekort in de 
jaarrekening van 2012 zien. 
Dat heeft ook te maken met 
een lagere instroom van nieu-
we leerlingen. Door aanpas-
singen in het personeelsbe-
leid is echter een sluitende 
begroting voor 2014 en verder 
te zien.
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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders heb-
ben op 17 september 2013 besloten 
om de namen Betonweg, Brederode-
pad, Drieduinenweg, Eerste Dwars-
weg, Heiweg, Hertogweg, Jagtlust-
weg, Koningsweg, Olmenpad, Park-
pad, Rokerspad, Rondje Moriaan, 
Stroperspad, Tweede Dwarsweg, 
Verbindingspad, Wezepad, Witte-
weg en Zeeweg vast te stellen voor de 

openbare ruimten type weg in Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland, con-
form de bij het besluit behorende 
kaart. Dit besluit treedt in werking 2 
weken na besluitdatum.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 

de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Sparrenstraat 13, plaatsen dakop-
bouw (19/09/2013) w13.000250;
Oosterduinweg 9, plaatsen dak-
kapel voorgevel (20/09/2013) 
w13.000316;
Leeuweriklaan 18, plaatsen dakop-
bouw (18/09/2013) w13.000291;
Pegasusstraat 50 C, vergroten bal-
kon (18/09/2013) w13.000282. 

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 17, veranderen dak-
constructie en plaatsen 2 dakkapel-
len (23/09/2013) w13.000231;
Biallosterskilaan 32 BOV, realiseren 
dakterras en wijzigen achtergevel 
(18/09/2013) w13.000265;
Roos en Beeklaan 5, kappen boom 
(23/09/2013) w13.000354;

Roos en Beeklaan 77, kappen boom 
(23/09/2013) w13.000351.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord/Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg 13, vergroten 
eerste verdieping hippisch centrum 
(23/09/2013) w13.000332.
Wijkeroogstraat 32-102, renovatie 
lateien voorzijde en balkons achter-
zijde (18/09/2013) w13.000144;
trace rioolpersleiding Velsertun-
nel en Noordzeekanaal, kappen 
34 houtopstanden (23/09/2013) 
w13.000335;
Coymansstraat 4, 14 en 16, slopen 
en vernieuwen gevels en vervan-
gen dakbedekking (23/09/2013) 
w13.000277.

Driehuis
Hofdijklaan 3, kappen berk 

(23/09/2013) w13.000356.

Evenementen art. 2:17 APV

Santpoort-Noord
Kerstmarkt op 15 december 2013, 
in de Hoofdstraat (20/09/2013) 
u13.003124.

Velsen-Noord
Sint Nicolaasintocht op 23 novem-
ber 2013 (23/09/2013) u13.006798.

Santpoort-Zuid
Sint Nicolaasintocht op 23 novem-
ber 2013 (23/09/2013) u13.008320.

Verleende omgevingsvergun-
ning – uitgebreide voorberei-
dingsprocedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor:

Velsen-Noord/Velsen-Zuid
Wenckebachstraat Velsen-Noord, 

Parkweg Velsen-Zuid , plaat-
sen 3 mottoborden (24/09/2013) 
w12.000432;
Deze omgevingsvergunning ligt met 
ingang van 27 september 2013 gedu-
rende zes weken voor een ieder ter 
inzage bij de werkeenheid Vergun-
ningen. Op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbenden gedurende de termijn 
van terinzagelegging tegen dit be-
sluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een beroep-
schrift is ingediend.

Besluiten (vervolg)
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