ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS
Heemskerk

Zeeweg 189-191

1971 HB IJmuiden

Tel. 0255-540765

2 januari 2009

redactie@heemskerksecourant.nl

11

Rechter beslist
niet over Tolpad
Heemskerk - De bestuursrechter heeft beslist dat hij niet bevoegd is om een uitspraak te
doen over de maatregel die de
gemeente Heemskerk op het
Tolpad heeft genomen. De rechter heeft aangegeven dat dit een
zaak is voor de civiele rechter en
niet voor de bestuursrechter. De
gemeenteraad van Heemskerk
is voorstander van een proef om
gedurende vier maanden het
Tolpad als deel van de uitgaansroute af te sluiten op vrijdag- en
zaterdagavond. De gemeente
Uitgeest is het oneens met deze maatregel en is naar de rechter gestapt.
De rechter heeft woensdagochtend 24 december uitspraak gedaan en aangegeven dat de bestuursrechter niet de bevoegde
instantie is om in deze zaak uitspraak te doen. Hij heeft aangegeven dat het een zaak is waarover de civiele rechter uitspraak
dient te doen. Vooralsnog blijft
het Tolpad op vrijdag en zaterdag dan ook afgesloten voor alle verkeer tussen 20.00 en 6.00
uur.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Heemskerk
Het gemeentebestuur van de gemeente Heemskerk nodigt
graag alle inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven,
verenigingen en maatschappelijke instellingen uit voor
de nieuwjaarsreceptie op
maandag 5 januari 2009
tussen 19.30 en 22.00 uur

Leendert en Jo met het boeket dat burgemeester Jaap Nawijn kwam
brengen namens het gemeentebestuur

‘Geef elkaar de ruimte’

Diamanten huwelijk
Heemskerk - Ze zijn al jaren
samen en nog steeds gelukkig.
Leendert en Jo Otte, respectievelijk 84 en 83 jaar oud, zijn op
23 december 1948 getrouwd.
En nu, zestig jaar later, vieren ze
hun diamanten huwelijk. Burgemeester Nawijn kwam het paar
feliciteren namens het gemeentebestuur.
Zaterdag 20 december had het
echtpaar hun huwelijksfeest al
gevierd met familie en vrienden.
De familie Otte heeft 4 kinderen en 8 kleinkinderen. Die waren niet allemaal aanwezig, omdat hun twee jongste kinderen in
het buitenland wonen.
Leendert en Jo wonen volgend
jaar april al veertig jaar in hun
huis aan de Mozartlaan. Daarvoor hebben ze nog 18 jaar in
Zaandam gewoond. Ze zijn getrouwd in het toenmalig stadhuis
van Beverwijk, Huize Scheybeeck, en in de Grote Kerk in
Beverwijk.
Volgens Jo was het weer die dag
wel anders: ,,Wat was het toen
koud zeg! Vooral in de kerk, het
was natuurlijk net na de oorlog
en er was nog geen verwarming’’.
Leendert en Jo hebben elkaar
leren kennen in de dansschool
Dick Heemskerk in Beverwijk.
Jo was met een vriendin aan het
dansen, en die vriendin had haar
broer Leendert meegenomen.
Toen ze elkaar zagen wisten ze
allebei dat het liefde op het eerste gezicht was. Toch hebben ze
nog 7 jaar verkering gehad voordat ze gingen trouwen.

Ondanks hun leeftijd is de lichamelijke conditie nog best in orde. Leendert is wel wat minder,
maar dat komt omdat hij een
aantal operaties heeft gehad. Jo
is nog prima in orde, ze zou zelfs
kunnen fietsen, alleen loopt ze
veel liever.
In het voorjaar zijn ze zelfs nog
naar hun jongste zoon in Portugal geweest. ,,Ach, zo moeilijk is
dat niet. Het is maar drie uur vliegen en dan twee uur met de auto.’’
Ze hebben nog wel een paar tips
voor stellen die ook hun diamanten huwelijk willen vieren.
,,Je moet elkaar vrijlaten, in de
positieve zin. Geef elkaar de
ruimte. Aan je huwelijk werken,
problemen oplossen en vooral elkaar trouw blijven.’’ (Sander
Schipper)

www.nozemennon.nl
’n begrip op keukengebied
Houthandel Centrum
voor een ruime sortering schuifdeursystemen

Baanstraat 39 Beverwijk
Tel. 0251 227239
Internet: www.koelman.nl
(tevens ingang Markt 114)

in de raadzaal van het gemeentehuis,
Bachstraat 6 in Heemskerk.
U bent van harte welkom.
Op maandag 5 januari is het gemeentehuis in verband met
de nieuwjaarsontmoeting van de medewerkers geopend
vanaf 10.30 uur.

Kerstboomverbranding
op 7 januari ‘s middags
Heemskerk – De kerstboomverbranding vindt plaats op woensdagmiddag 7 januari op een drietal brandplaatsen: het braakliggend terrein aan de Rijksstraatweg en de Waterakkers, het
kermisterrein aan de Johannes Poststraat en op de Vlaskamp
Vanaf 15.00 uur kunnen kerstbomen op 7 januari op de drie
brandplaatsen worden ingeleverd. De brenger krijgt voor elke boom een mandarijn en een
lootje. Omdat de trekking vooraf heeft plaatsgevonden, kan iedereen ter plekke direct op een
bord aflezen of hij of zij in de
prijzen is gevallen. De te verloten prijzen zijn per brandplaats
gelijk. De verloting is mede mogelijk gemaakt door de medewerking van een aantal middenstanders (het Pannenkoekenrestaurant, CineWorld, en zwembad
Waterakkers).
Op alle drie de brandplaatsen
wordt de kerstboomberg om
17.05 uur in brand gestoken,
op aangeven van het aftellen
in de live uitzending van Radio
Heemskerk. De vuurresten worden om 18.15 uur geblust. Vanaf 18.00 uur is het niet meer mogelijk om kerstbomen aan te leveren. De gemeente vraagt om-

wonenden van de brandplaatsen om begrip voor de mogelijke overlast van de rook.

Janssen &

va n

n o ta r i s s e n

Burg. Nielenplein 2
Postbus 16
1960 AA Heemskerk
tel. (0251) 24 52 24
fax. (0251) 24 59 34

Integrale aanpak
Los van deze maatregel werkt
het college samen met de gemeente Uitgeest, politie en horeca aan een integrale aanpak
van de overlast die sommige
jongeren veroorzaken als zij uitgaan in Uitgeest en daarna huiswaarts keren. Met deze integrale aanpak wordt het probleem bij
de wortels aangepakt. De afsluiting van het Tolpad is een proef,
waarvan de effecten worden bijgehouden met verantwoord onderzoek.

Commenée
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Onderzoek naar klanttevredenheid bureau Werk en Inkomen
Heemskerk – Op 15 december heeft de afdeling Klantzaken van de gemeente Heemskerk een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder klanten van het bureau Werk en inkomen. Het was voor het bureau
van belang om met de klant in
gesprek te gaan, met name om
te horen hoe zij de dienstverlening ervaren.
Onder het genot van een lunch
is met diverse klanten gesproken. Wethouder Gineke van `t
Veer en een vertegenwoordiging
van het management waren bij
de bijeenkomst aanwezig. Onder begeleiding van een daartoe
gespecialiseerd bureau werd de
klanten een aantal vragen voor-

gelegd. Gemiddeld genomen lag
de score op diverse onderdelen
voor het bureau Werk en inkomen tussen een zeven en een
acht.
Hoewel de vertegenwoordiging
van klanten relatief klein was is
de bijeenkomst toch zeer nuttig
geweest. Het bleek bijvoorbeeld
dat klanten behoefte hebben
aan een overzichtelijk ingedeelde verstrekkingengids voor de
bijzondere bijstand. De opgedane ervaringen worden gebruikt
om in 2009 een klanttevredenheidsonderzoek te organiseren
waarbij meer klanten aanwezig
kunnen zijn.
De nu opgedane leerpunten
worden in het nieuwe onderzoek
verwerkt.

Oplage 17.900 exemplaren.
Verschijnt iedere
vrijdag in Heemskerk.

KANTOORADRES:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-540765
Fax 0255-518875
OPENINGSTIJDEN:
Maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur
AANLEVEREN TEKST:
Woensdag voor 12.00 uur
redactie@heemskerksecourant.nl

AANLEVEREN ADVERTENTIES:

Vrijwilligers verzekerd
Heemskerk - Binnenkort zijn
de vrijwilligers die in Heemskerk voor een organisatie vrijwilligerswerk verrichten, verzekerd. Het gaat daarbij om
klaar-overs, voorleesouders,
tafeltje-dek-je bezorgers en
bijna alle anderen die belangeloos op enige wijze hun
kennis, arbeid en tijd ter beschikking stellen zonder dat
daar enige vergoeding tegenover staat.

te hanteert. De reden hiervoor
is dat voor deze groepen andere regelingen gelden.
De nieuwe vrijwilligersverzekering dekt risico’s die verband
houden met het vrijwilligerswerk.
Hierbij valt te denken aan de ongevallenverzekering en persoonlijke eigendommenverzekering,
aansprakelijkheid-, bestuurdersaansprakelijkheid-, de verkeersaansprakelijkheid- en de rechtsbijstandverzekering.

Alle vrijwilligers, waaronder ook
mensen die namens een Heemskerkse
vrijwilligersorganisatie elders in Nederland vrijwilligerswerk verrichten, zijn verzekerd. Onder een vrijwilliger verstaat de gemeente nagenoeg iedereen die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht
ten behoeve van anderen en /
of de samenleving waarbij een
maatschappelijk belang wordt
gediend. Al deze vrijwilligers zijn
verzekerd, ongeacht hun leeftijd,
ook bij eenmalige activiteiten. Er
is geen minimum aantal uren en
het geldt ook voor kerkelijk werk
en buurtactiviteiten. Vrijwilligers
bij brandweer en politie, mantelzorgers en stagiairs die in het
kader van een maatschappelijke
stage voor scholieren werkzaam
zijn, vallen niet onder de definitie
van vrijwilliger die de gemeen-

Schade
Bij schade stuurt de vrijwilliger
of de rechtspersoon het digitale schadeformulier (verkrijgbaar
via de gemeente, afdeling verzekeringen) naar de gemeente. Voordat de schadeclaim door
de gemeente (digitaal) wordt ingediend bij de verzekeraar, kan
de gemeente Heemskerk desgewenst de gegevens nagaan
bij de verenigingen of organisaties. De schade wordt rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld. De gemeente heeft deze verzekering afgesloten omdat
uit landelijk onderzoek gebleken is dat lang niet alle vrijwilligers voldoende verzekerd zijn
voor de risico’s, die zij lopen bij
het uitoefenen van hun vrijwillige taken. De gemeente Heemskerk wil de deelname van vrijwilligers bij maatschappelijk activiteiten stimuleren.

Gaslek

verwarming een gaslek was. Na
het dichtdraaien van de hoofdkraan is de brandweer terug gekeerd naar de kazerne. De bewoner moest op zoek naar een
loodgieter die wel kon komen
om het lek te dichten zodat de
verwarming weer aan kon.

Heemskerk - De brandweer is
zaterdag 20 december uitgerukt
voor een gaslucht in een woning
aan de Stoomwal in de Broekpolder. De bewoner van een nieuwbouwwoning in de Broekpolder
rook een gaslucht in zijn woning
waarop hij de loodgieter gebeld
heeft. Omdat deze niet kon komen, heeft hij de brandweer gebeld. De brandweer is ter plaatse
geweest en heeft geconstateerd
dat er bij de ketel van de centrale

U kunt ons ook e-mailen:

redactie@heemskerksecourant.nl

Woensdag voor 12.00 uur

verkoop@heemskerksecourant.nl
DIRECTIE:
Frits Raadsheer
06-53951836

PWN: Dieren niet voeren

Exmoorpony’s mogen
vrij rondlopen in duin
Heemskerk - Vier Exmoorpony’s krijgen de vrijheid in het uitgestrekte Heemskerkse duin.
Vanwege de lage konijnenstand
in de duinen worden ze ingezet om naast de Schotse Hooglanders en de schapen, de verruiging van het gebied tegen te
gaan. PWN heeft al enige tijd ervaring met Exmoor pony’s in het
noordelijke deel van het Noordhollands Duinreservaaat, bij Bakkum en Egmond.
De ponys zijn van zichzelf schuw
en zoeken het publiek niet op.
Beheerder PWN vraagt het publiek met klem de pony’s niet te
voeren. Het duin biedt genoeg
voedsel en water aan de dieren.
Ook zijn er voldoende mogelijkheden voor hen om te schuilen

bij slecht weer. Gaan mensen wel
voeren dan worden deze paardjes bedelaars en gaan ze mensen achterna lopen, wat als hinderlijk ervaren kan worden door
sommige duinliefhebbers. Hetzelfde gaat op voor de aanwezige Schotse Hooglanders.
De Exmoors behoren tot het oudste Engelse ponyras, zijn winterhard en bijna ongevoelig voor
paardenziektes. Na de Tweede Wereldoorlog was het ras bijna uitgestorven, op dit moment
zijn er weer zo’n 2000 raszuivere
Exmoorpony’s op de wereld. De
kleur van de paarden is nagenoeg bij allemaal hetzelfde, namelijk bruin. Rondom de neusgaten is een gedeelte lichtgekleurd, wat ook wel een meelsnuit wordt genoemd.

Projectteams heten
voortaan buurtteams
Heemskerk - De projectteams
in de gemeente Heemskerk
hebben besloten om hun
naam te veranderen. Voortaan heten zij buurtteams.
Steffie Hobby, lid van het buurtteam Boven de Baandert, is tevreden over de naamswijziging.
,,Deze nieuwe naam dekt de lading goed. Het is een team dat
bestaat uit betrokkenen bij de
buurt, meer dan alleen bewo-

ners. De naam ‘bewonersteam’ is
ook de revue gepasseerd, maar
dat zou de indruk kunnen wekken dat het gaat om een vertegenwoordiging van bewoners
en dat is niet zo. De leden van
het buurtteam zijn immers niet
gekozen. Projectteam kon niet
meer, want buurtgericht werken
is allang geen project meer, het
is een vast gegeven in de buurten.” Voortaan dus buurtteams in
de vijf wijken van Heemskerk.
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Nieuwjaarsconcert met pianiste Hanneke de Heer om 15.00
uur in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. Toegang vrij.
Big Bam Boom Band om 17.00
uur in Muziekcafé The Rose,
Nieuwstraat 7 in Beverwijk.
Film ‘TBS’ draait om 20.00 uur in
het Cultureel Centrum de Cirkel,
Cirkel 1 in Heemskerk. Toegangsprijs 5 euro. CJP/65+ 4 euro. Reserveren: ww.filmhuisheemskerk.
nl of telefonisch 0251-236942.

Maandag 5 januari

Kerststal in de St. Agathakerk,
Breestraat 93 in Beverwijk is te
bezichtigen van 12.00 tot 16.00
uur.
Kersttentoonstelling van de
amateur-kunstenaarsvereniging
Perspectief van 13.00 tot 17.00
uur in Atelier Duinrand, Van Oldenbarneveldtweg 37 in Bakkum.
Nieuwjaarsdisco in Buurthuis
d’Evelaer, Luttik Cie 35 in Heemskerk van 20.00 tot 22.00 uur. Voor
alle leerlingen van groep 6, 7 en
8 van het basisonderwijs. Entree
1 euro per persoon.
Jamsessie bij Muziekcafé The
Rose, Nieuwstraat 7 in Beverwijk. Aanvang 21.00 uur.

Kerststal in de St. Agathakerk,
Breestraat 93 in Beverwijk is te
bezichtigen van 12.00 tot 16.00
uur.
Leren klaverjassen van 13.30
tot 16.30 uur in Buurthuis het
Spectrum, Lauraplein 1 in
Heemskerk. Kosten 2 euro. Info:
0251-207777.
Klaverjassen in Buurthuis
het Spectrum, Lauraplein 1 in
Heemskerk. Aanvang 19.30 uur.
Entree 2 euro.
Schaken bij de schaakvereniging Excelsior in De Werf, Pieter Breughelstraat in Heemskerk.
Van 18.30 tot 20.00 uur jeugd,
vanaf 20.00 uur senioren.

Zaterdag 3 januari

Dinsdag 6 januari

Kerststal in de St. Agathakerk,
Breestraat 93 in Beverwijk is te
bezichtigen van 12.00 tot 16.00
uur.
Stiltekring voor de vrede
van 12.00 tot 12.30 uur op de
Breestraat ter hoogte van C& A
in Beverwijk. Meer informatie:
0251-222270.
Nieuwjaarsbijeenkomst
bij
ODIN’59 in de kantine aan de
Hoflaan in Heemskerk. Wedstrijd
tegen oud-Odin begint om 13.00
uur. Vanaf 16.00 uur receptie.

Zondag 4 januari
AVC bosloop in Castricum. Afstanden: 16,1, 10,7 en 4 km.
Jeugdlopen 2 en 4 km. Jeugdloop start om 10.15 uur. Volwassenen vertrekken om 10.45 uur.
Meer info: www.avcastricum.nl
Kerststal in de St. Agathakerk,
Breestraat 93 in Beverwijk is te
bezichtigen van 12.00 tot 16.00
uur.
Kersttentoonstelling van de
amateur-kunstenaarsvereniging
Perspectief van 13.00 tot 17.00
uur in Atelier Duinrand, Van Oldenbarneveldtweg 37 in Bakkum.
Theatervoorstelling ‘De Verdwenen stem’ in Buurthuis Wijk
aan Duin, Wilgenhoflaan 2c in
Beverwijk van 14.00 tot 15.00 uur.
Leeftijd vanaf 4 jaar. Entree 1,50
euro. Kaartverkoop in Buurthuis
Wijk aan Duin en Wijkcentrum
Prinsenhof.

Programma 1 jan t/m 7 jan 2009
zondag 20.00 uur

“Quantum of Solace”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

“Bride Flight”
vrijdag & zaterdag 14.00 & 18.30 uur
zondag 14.30 uur
woensdag 14.00 uur

“Madagascar 2”
donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag, maandag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur

“Australia”
donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 14.00 & 18.30 uur
zondag 14.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 14.00 & 20.00 uur

“Oorlogswinter”

Corso Bioscoop
wenst u een goed

2009

Recreatief tafeltennissen van
Dorpsstraat 70 • Castricum
09.30 tot 12.00 uur bij Rapidity,
Tel. 0251 - 65 22 91
Kuenenplein te Beverwijk.
Kerststal in de St. Agathakerk,
Breestraat 93 in Beverwijk is te
bezichtigen van 12.00 tot 16.00
uur.
Ontmoetingsochtend voor 75plussers van 10.00 tot 11.30 uur
in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk. Kosten 2 euro incl. koffie of thee.
Meer info: 0251-220944 (Dine- Bride Flight is een film met nake).
men als Pleuni Touw, Petra Laseur en Rutger Hauer. De jonge bruiden Ada, Marjorie en Esther en avonturier Frank ontmoeten elkaar in 1953 tijdens de
beroemde luchtrace van Londen
naar Nieuw-Zeeland. Om te ontKerststal in de St. Agathakerk, snappen aan het naoorlogse kliBreestraat 93 in Beverwijk is te
bezichtigen van 12.00 tot 16.00
bezichtigen van 12.00 tot 16.00
uur.
Recreatief badmintonnen bij uur.
De Shuttle in sporthal de Wa- Line dance in Buurthuis de
terakkers in Heemskerk. Van Schuilhoek, Van Bronckhorst9.00 tot 11.00 uur voor senioren. straat in Heemskerk. Vanaf 20.00
Jeugd van 15.00 tot 16.30 uur. In- tot 22.00 uur starten nieuwe lessen voor zowel beginners als gefo: 0251-246632.
vorderden. Info: 0251-207777.

Woensdag 7 januari

Donderdag 8 januari
Sportinstuif voor 50-plussers
van 10.00 tot 12.00 uur in Sportcentrum Heemskerk, Kerkweg
217. Kosten 3,25 per persoon.
Echtparen 6 euro. Meer info:
0251-232979.
Kerststal in de St. Agathakerk,
Breestraat 93 in Beverwijk is te

Vrijdag 9 januari
Kerststal in de St. Agathakerk,
Breestraat 93 in Beverwijk is te
bezichtigen van 12.00 tot 16.00
uur.
Kienavond bij klaverjasvereniging Velsen-Noord om 20.00

Australia; avontuur,
drama en romantiek
De film Australia draait om een
Engelse aristocrate die met tegenzin een pact sluit met een
ruwe veedrijver om haar kudde runderen over vele kilometers land te drijven. Zij reist af
naar Australië en ontmoet daar
een ruwe bolster. Ze slaat met
tegenzin de handen ineen met
hem om het land te redden dat
ze heeft geërfd. Samen leggen
ze honderden kilometers af over
het mooiste, doch meest meedogenloze terrein ter wereld. Uiteindelijk komen ze in Darwin terecht, dat wordt gebombardeerd

door de Japanse strijdkrachten die eerder Pearl Harbor hebben aangevallen. Baz Luhrmann
(Moulin Rouge!, Romeo + Juliet)
maakt in deze film uitgebreid gebruik van het oneindige kleurenpalet dat het Australische landschap rijk is.
Hij creëert een cinematografische ervaring waarin romantiek,
drama, avontuur op spectaculaire wijze samenkomen. Regie:
Baz Luhrmann. De hoofdrollen
zijn voor Nicole Kidman en Hugh Jackman.

Bride Flight; ontmoeting
met hele grote gevolgen
maat van Nederland en om een
nieuw begin te maken in hun
jonge leven emigreren Marjorie, Ada en Esther in 1953 naar
Nieuw-Zeeland. Vol van dromen
en verlangens over liefde, geluk
en succes reizen ze hun verloofdes achterna. Aan boord van de
vlucht ontmoeten de drie meiden

de jonge Frank. Hij heeft plannen
om als wijnboer fortuin te maken. Hij is aantrekkelijk, anders
dan hun Nederlandse verloofdes
en een vrij man. Ieder voor zich
voelen de vrouwen zich tot hem
aangetrokken maar ze beseffen
nog niet dat de ontmoeting grote
gevolgen heeft.

uur in het Dienstencentrum Watervliet, hoek Wijkerstraatweg/
Doelmanstraat in Velsen-Noord.

Komedie ‘Niet voor de poes’
met Kiki Classen en Peter Lusse om 20.15 uur in het Kennemer Theater in Beverwijk. Kaarten à 14 tot 18 euro verkrijgbaar
via 0251-221453 of www.kennemerthea ter.nl

Foto: Roy Beusker

Pianorecital van Frederic Voorn
(Mompou, Profofiev, Janacek)
om 20.15 uur in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in SantpoortNoord. Toegang vrij.
Theatervoorstelling
‘Waan’
van Pieter Derks om 20.30 uur
in Cultureel Centrum de Cirkel
in Heemskerk. Prijs 9 euro. CJP,
pas 65 en cc-pas 8 euro. Telefonisch reserveren kan via: 0251236942.
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Wat vinden de raadsleden ervan?

Beric
de gemehetnen uit
teraad

Kunstgrasvelden ADO en Odin eerder
XX -Tijdens een raadsvergadering in juni 2008 hebben de coalitiefracties CDA, VVD en GroenLinks zich hardgemaakt voor het
aanleggen van kunstgras voetbalvelden bij ADO en ODIN.
Sport is immers een belangrijke factor in onze samenleving
en brengt mensen in beweging,
leert jongeren samenwerken en
bevordert de integratie. Een probleem hierbij is dat onze wens
om op korte termijn de grote
nood bij een aantal clubs te lenigen niet altijd strookt met onze
verantwoordelijkheid voor de visie op langere termijn. Dit betekent dat we keuzes moeten maken.
Wij erkennen hierbij de noodzaak voor de aanleg van voetbalkunstgrasvelden zowel bij ADO
als bij Odin. Daarvoor zijn grote investeringen nodig die voor
het grootste deel met gemeenschapsgeld moeten worden opgebracht. Wij vinden dit verantwoord omdat voetbal volksport
nummer 1 is die ook in onze ge-

meente door duizenden wordt
beoefend. Met de kunstgrasvelden wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het oplossen van de lange wachtlijsten bij
deze sportclubs. Het CDA verbindt daar wel aan dat deze investering maximaal rendement
oplevert. In onze visie betekent
dit meervoudig gebruik van deze velden en daarmee vergroting
van de ‘bedrijfstijd’.
Het college heeft aangegeven
dat met ingang van 2010 het benodigde geld voor aanleg van de
kunststofgrasvelden aanwezig is.
Wij zijn daar erg tevreden over.
De VVD heeft toen nog gevraagd
te bezien of het mogelijk is de
aanleg te bespoedigen.
We zijn nu een halfjaar verder.
Door ADO en Odin is aangegeven dat de nood bij deze voetbalverenigingen zo groot is dat zij
graag willen dat de aanleg van
de velden een jaar eerder, dus
komend jaar al, plaatsvindt.
Er is namelijk een acuut probleem met de veldcapaciteit,

Heemskerk Anders
Allereerst onze beste wensen
voor het nieuwe jaar. De hele
maand december stond in het
teken van de discussie rond het
Tolpad. De meerderheid van de
gemeenteraad nam een kloek
besluit: afsluiten op de vrijdagen zaterdagnacht, als proef voor
vier maanden. Daarmee gaf de
raad een duidelijk en moedig
signaal af. Het is genoeg geweest, tot hier en niet verder. De
grens was bereikt. Duidelijk naar
bewoners, politie en vooral de
jeugd zelf toe.
Helaas reageerde onze buurgemeente Uitgeest op een verkeer- Gerard Wouters
de wijze. Met een gang naar de
rechter. Dit verschil van mening om zich te ontwikkelen. Het is de
en inzicht had nooit op straat taak van de ouders om duidelijk
mogen liggen. Het is immers ko- grenzen te stellen aan die ruimren op de molen van die jonge- te. De opvoeders dienen daarin
ren, die zich asociaal en hufte- op een lijn te zitten, en niet verrig gedragen. Die het verpest deeld. Gezonde pubers probehebben voor het overgrote deel ren altijd vader en moeder tevan de jeugd, dat zich wel nor- gen elkaar uit te spelen: verdeel
maal gedraagt. Pubers, en dat is en heers, zei Caesar al. Uitgeest
van alle tijden, zoeken de ruimte en Heemskerk zitten blijkbaar

Jacques de Vlugt, CDA

Jan Henneman, GroenLinks

Ellen van Tongeren, VVD

waardoor de nu beschikbare
velden overmatig worden gebruikt en het risico op afgelasting groot is.
Wij hebben daar begrip voor en
daarom hebben de fracties van
VVD, CDA en GroenLinks tijdens
de raadsvergadering van december een motie ingediend. Daarin
wordt het college verzocht te be-

werkstelligen dat de voetbalverenigingen ADO en Odin met ingang van het seizoen 2009-2010
al over kunstgrasvelden beschikken en met het oog daarop onmiddellijk na afloop van het huidige seizoen te starten met de
aanleg van die velden. De extra
kosten van eerder aanleggen zijn
relatief laag en vormen hiervoor

geen belemmering.
De meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met onze
gezamenlijke motie en het college zal deze motie uitvoeren!

niet op een lijn, en dus worden
ze tegen elkaar uitgespeeld. En
zal het verzet aanhouden. En blijven de jongeren protesteren, zieken, treiteren en het hek vernielen. In de hoop dat de afsluiting
ongedaan gemaakt wordt.

CDA

in Broekpolder fungeren. Anders
dan in de overige al lang bestaande buurten, die ook al langer met het fenomeen buurtcontract te maken hebben, is er voor
de Broekpolder, een wijk in ontwikkeling, nadrukkelijk gekozen
om te starten met een buurtactieprogramma.
Op 25 november jl. was het
moment aangebroken dat het
buurtactieprogramma gepresenteerd werd. En wat een sfeervolle avond!
De Cirkel was van onder tot boven gevuld en achter de tafels
zaten nu eens niet vertegenwoordigers van ReinUnie, WoonOpMaat, Welschap, Politie, noch
College, maar de leden zelf die
met aansprekende beelden duidelijk maakten waar het om zal
gaan in 2009.
Zij waren het ook die de vragen
uit de zaal beantwoordden en
uitleg gaven.
De avond was een unieke gebeurtenis met zoveel bewoners
die binnen de kortste keren in
goede harmonie een programma
voor elkaar hebben en zelf de
hoofdmoot waren bij de presentatie. De avond werd afgesloten
met een quiz: “ken uw wijk”.

Het wordt de hoogste tijd dat de
gemeenteraad van Uitgeest zijn
verantwoordelijkheid oppakt. Samen met ons optrekt om het grote probleem van de overlast van
stappende jongeren aan te pakken. Positief en constructief, met
de horeca, het lange termijnbeleid om het alcoholmisbruik in
te dammen. Maar ook en vooral door vierkant achter het afsluiten van de slooproute Tolpad te
staan! Pas dan zal de jeugd deze maatregel wel accepteren en
zich hopelijk bezinnen.
Een openlijke ruzie tussen twee
gemeentebesturen over de aanpak van dit gezamelijke probleem is, politiek gezien, een
blunder van de eerste orde.
Gerard Wouters, fractievoorzitter Heemskerk Anders

Heemskerkse Courant nu ook wekelijks op internet

www.heemskerksecourant.nl

Broekpolder in actie
Als reactie op een huis-aanhuis enquête in de Broekpolder
gaven 125 bewoners te kennen
een actieve rol te willen spelen
in hun buurt en bij buurtgericht
werken.
Dat leidde tot een levendige bewonersavond in september jl.
waar verschillende werkgroepen
werden samengesteld: Verkeer,
Groenvoorziening,
Speelplekken voor kinderen van 0-12 jaar
en jongeren van 12-18 jaar, Algemene voorzieningen en werkgroepen op het gebied van Communicatie en Budget.
Intussen is er niet stilgezeten.
Alle werkgroepen hebben zich in
de weken daarna onder begeleiding van een buurtopbouwwerker en een buurtcoördinator actief beziggehouden met het opstellen van verbetervoorstellen.
In samenspraak met de desbetreffende ambtenaren zijn de
voorstellen getoetst op haalbaarheid.
Daarbij waren aspecten belangrijk als: geldend beleid, juridische (on)mogelijkheden en het
draagvlak onder de bewoners.
Een must was ook dat de voorstellen in 2009 uitgevoerd kunnen worden, om zodoende de
vaart erin te houden met de enthousiaste bewoners die als motor voor het buurtgericht werken

Ellen van Tongeren, VVD
Jan Henneman, GroenLinks
Jacques de Vlugt, CDA X -

Het eerste Buurtactieprogramma is een feit. Broekpolder bewoners: proficiat!
Jacques de Vlugt,
fractievoorzitter
CDA Heemskerk
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Benalmadena in Zuid-Spanje

Selectie ODIN’59 gaat
op trainingskamp
Heemskerk - Bij ODIN ’59
wordt hard gewerkt om de stap
naar de Hoofdklasse te maken.
Al jarenlang zit de ploeg er tegen aan, maar telkens ging het
net weer mis. Dit seizoen heeft
de ploeg van trainer Rowdy Bakker een ongekend goede start
gemaakt. Nog altijd ongeslagen
staat de ploeg op een tweede
plaats, slechts één punt achter
de koploper. Dat is geen toeval,
daar is hard aan gewerkt.
Om de tweede helft van de competitie ook zo succesvol te maken en mogelijk in het jubileumjaar de promotie naar de Hoofdklasse te maken worden de voorbereidingen daarop serieus aangepakt.
Voor het eerst in de geschiedenis
van de voetbalvereniging ODIN
’59 gaat de selectie als voorbereiding op de tweede seizoenshelft in de winterstop op trainingskamp. Bijna de complete
selectie van het eerste en tweede team en begeleiding pakken
maandag 5 januari de koffer om
voor een week naar het (zonnige?) zuiden te trekken.
Dankzij meerdere sponsors en
enkele eigen acties van de ploeg
kunnen de kosten voor de deelnemers beperkt blijven.
Alle deelnemers hebben van
de initiatiefnemers, elftalbegeleiders Jan Blokker en Richard
Jonker, afgelopen week een programmaboekje ontvangen met
alle informatie en het progamma voor die week. Duidelijk
komt naar voren dat het om twee
zaken gaat, namelijk sportief

goed voorbereiden op de tweede competitiehelft en gezelligheid. Teambuilding dus. Als beide aspecten goed tot hun recht
komen zal dat de ploeg de kick
moeten geven om het seizoen
succesvol af te maken.
Oefenwedstrijd tegen de profs
van FC Volendam
Er wordt niet alleen maar getraind, gevoetvolleybald en gezellig gedaan, er worden ook oefenwedstrijden gespeeld. Eén
daarvan is tegen de profs van
Volendam. Toen in de krant een
stukje stond waarin vermeld
werd dat de FC Volendam in diezelfde periode in Torremolinos
zat en nog op zoek was naar een
tegenstander om tegen te oefenen, wisten de ODIN ‘59 mensen
wat ze te doen stond. Ze namen
contact op met Peter Wijker, de
algemeen directeur van Volendam, die zijn hele jeugd bij ODIN
‘59 gespeeld had en zelf ook in
de selectie van de Heemskerkers
had gezeten. Uiteraard moest er
overlegd worden met de technische staf, maar al snel kwam het
bericht dat men elkaar op dinsdagavond 6 januari op de groene mat in Zuid-Spanje zal ontmoeten.
Daarnaast is nog een tweede oefenwedstrijd gepland tegen een
amateurvereniging uit de omgeving daar.
Goed trainen, leuke oefenwedstrijden en samen veel plezier
maken moeten de aanloop zijn
naar een prachtige tweede seizoenshelft.

Zaalvoetbaltoernooi
voor kabouters ADO’20
Heemskerk - De kabouters van ADO’20 hebben inmiddels de laatste training van het jaar gehad. Het
was voor veel jongens ook een afscheid, want die gaan per januari over naar het echte werk, namelijk de
F-junioren. Ook drie trainers namen na drie jaar kabouters trainen afscheid en gaan ook hun loopbaan
voortzetten bij de F-jes. Zaterdag 3 januari staat voor de kabouters het jaarlijkse zaalvoetbal spektakel op het programma. Het toernooi begint om 12.30 uur in sporthal de Waterakkers in Heemskerk. Kom
eens kijken naar de toekomst van ADO’20.

AVC bosloop

Trainer Rowdy Bakker
verlengt contract
Heemskerk - In de week voor
kerst heeft het bestuur met trainer Rowdy Bakker gesproken.
Beide partijen hadden de intentie om ook volgend jaar met elkaar door te gaan. ODIN ‘59 omdat men tevreden is over de manier van werken van de trainer,
maar zeker ook omdat men hem
als persoon bijzonder waardeert.
Rowdy Bakker wil graag met deze groep verder werken, omdat
het een groep is die er met elkaar voor wil gaan. Ook de hele
wijze waarop de vereniging zich
steeds verder ontwikkelt spreekt
hem aan.
Met twee tevreden gesprekspartners was de uitkomst al snel
duidelijk. Het contract van de
trainer werd voor een jaar verlengd. Iedereen kan nu rustig de
winterstop in gaan. De succesvolle combinatie van deze spelersgroep en deze trainer staat
op een keurige tweede plaats in
de competitie en is dit seizoen
nog ongeslagen!

Begin januari gaat de hele selectie een week naar zuid Spanje om zich op de tweede competitiehelft voor te bereiden.
De stand op de ranglijst, zo een
trainingskamp in de winterstop
en het vertrouwen dat men in elkaar uitgesproken heeft zouden
wel eens de basis kunnen zijn
voor een prachtige tweede competitiehelft.

Kaylin met haar gouden medaille op de 100 m rugslag

Vijf medailles voor
OEZA bij Speedo deel 2
Regio - In zwembad de Slag te
Zaandam werd op zondag 14 december de Speedo deel 2 wedstrijd gehouden. Acht zwemmers
van Oeza uit Heemskerk namen
deel aan deze wedstrijd.
Als eerste stonden Shira de
Haan (‘00) en Kaylin Stel (‘01)
aan de start voor hun 100 meter vrije slag. Ze komen uit bij
de meisjes minioren 2/3 (01/00).
Shira zwom naar de vierde tijd in
1.53.21 en Kaylin naar een tweede tijd in 1.42.55, tevens een

clubrecord. Op de 100 rug won
Kaylin goud in 1.51.94, ook een
clubrecord bij de 7-jarigen. Suzanne Ivens (‘99) zwemt bij de
meisjes mini 4. Zij zwom de 100
rug in 2.04.62 een achtste plek
en ze zwom op de 100 vrij naar
een zevende plek in 1.45.36.
Bij de jongens mini 4 kwamen
Koen Gaal (‘99) en Roy Vlieland
(‘99) in actie. Roy werd vierde op
de 100 school en vijfde op de 100
wissel. Koen werd tweede op de
100 wissel in 1.41.85 een pr van
8 sec. Bij de meisjes mini 5 was

Castricum -Op zondag 4 januari zal de derde AVC bosloop van
het seizoen plaatsvinden. De januari bosloop staat elk jaar in
het teken van de Halve marathon
van Egmond.
AVC organiseert een wedstrijd
over 16,1 km, de ideale afstand
om de vorm te testen voor de
21,1 km een week later in Egmond. Voor de iets minder ambitieuze lopers zijn er op 4 januari ook afstanden van 10,7 en 4
km uitgezet.
Jeugdatleten komen ook aan
bod bij de Castricumse boslopen.
Jonge hardlopers strijden over 2,
km of 4 km om de overwinning in
hun leeftijdscategorie. Elke deelnemer krijgt een leuke herinnering en voor de winnaars staan
zelfs echte bekers klaar.
Inschrijven voor de boslopen kan
via www.inschrijven.nl, de voorinschrijving sluit op 2 januari.
Voorinschrijvers krijgen dit jaar j
1,50 korting op het reguliere tarief. Inschrijven op de dag zelf is
ook mogelijk. De jeugdloop start
om 10.15 uur en de volwassenen
worden om 10.45 uur weggeschoten. Kijk voor meer informatie op www.avcastricum.nl.
het de beurt aan Serena Stel (‘98)
Op de 200 vrij won Serena goud
in 2.37.25, tevens een verbetering van haar eigen clubrecord
bij 10-jarigen. Op de 100 wissel
won ze zilver. Bij de jongens mini 5 kwam Sean Tuinstra (98) uit.
Hij werd tiende op de 50 vlinder
en de 100 school. Bij de jongens
junioren 1/2 zwom Corné Borst
(‘96) de 200 rug, hij zwom deze
afstand in 3.18.05 een pr.
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Steven, Willemein en Elize de Rudder
emigreren naar het Duitse Sauerland
Heemskerk - Willemein, Steven en baby Elize de Rudder
vertrekken deze maand naar
Schmallenberg-Bödefeld, een
plaatsje in het Duitse Sauerland om er een pension over
te nemen. De flat in Heemskerk is verkocht en het koopcontract voor het nieuwe onderkomen is getekend. Vanaf 20 januari staan ze officieel ingeschreven in hun nieuwe ‘heimat’.
Willemein Huisman en Steven
de Rudder zijn beiden geboren
en getogen in Heemskerk. Het
is zeker niet zo dat zij al jaren
verlangden naar een leven buiten Nederland. Ze begonnen er
zo’n anderhalf jaar geleden voor
het eerst samen over te praten.
Steven was beroepsmilitair en al
twee keer als onderofficier uitgezonden naar Irak. Baby Elize was
op komst. Steven begon zich af
te vragen, wat hij wilde. ,,Ik dacht

straks hebben we een kind en
wordt ik uitgezonden naar Afghanistan, of erger nog: er gebeurt daar iets met me. Ik heb
toen het besluit genomen om te
stoppen.’’
Steven ging een opleiding doen
voor beveiliger. Dat was het toch
niet voor hem. Hij had in het leger een goede positie bekleed
en in de beveiliging moest hij
weer van onderop starten. Hij
wilde graag iets voor zichzelf beginnen.
Willemein is psychologe en ook
zij had de wens om een eigen
praktijk te hebben. Al brainstormend kwam het stel op het idee
van een zorgboerderij. Mensen
kunnen er heerlijk vakantie vieren en wie dat wil kan er cursussen volgen bij Willemein. ,,Het is
psychische zorg gecombineerd
met de natuur. Dat moet je niet
zwaar zien hoor. We doen niet de
ziekelijke kant, maar wel bijvoor-

Het gezin De Rudder begint een nieuw leven in Duitsland

Het pension Hunaustuben in Schmallenberg waar Steven en Willemein de kersverse eigenaren van zijn
beeld coaching en wellness.’’
Eind 2007 begonnen ze op internet te kijken naar de mogelijkheden. Voor starters is Nederland een lastig land en dus keek
het ondernemende koppel over
de grenzen. Landen als Italië en
Frankrijk passeerden de revue,
maar vielen ook weer af vanwege de taal. Duits spreken ze
allebei goed en het is toch wel
heel makkelijk als je je al kan
redden in de taal van het land
waar je gaat wonen. De keus viel
op Duitsland. Het Zwarte Woud
en Sauerland kwamen allebei
in aanmerking als toekomstige
woonlocatie.
Steven en Willemein hebben
heel veel panden bekeken, er
was zelfs een week waarin ze
elf bezichtigingen deden. Tijdens hun zoektocht kwamen ze

Fietsen niet zomaar ergens neerzetten
Heemskerk – De gemeente heeft gebieden aangewezen
waar het verboden is fietsen of
bromfietsen onbeheerd buiten
de daarvoor bestemde ruimten
of plaatsen te laten staan. Met
deze regeling kan de gemeente als dat nodig is fietsparkeeroverlast voorkomen en optreden
tegen fietsers die geen gebruik
maken van fietsrekken die aan
het keurmerk voldoen.
De maatregel is ook bedoeld ter
preventie van fietsendiefstal.
Het gaat om het stationsgebied (treinstation), winkelcentra (centrum, Europaplein en
Gildenplein), sportaccommodaties (sportboulevard, Oosterweg,
Hoflaan en sportpark Assumburg), flatcomplexen (Luxem-

burglaan, Debora Bakelaan, Jan
Ligthartstraat en Maerelaan) en
bushaltes (Ruysdaelstraat en Jan
Ligthartstraat).
Om bij het station doorstroming
van fietsen te bevorderen en voldoende stallingsmogelijkheden
te behouden mag een fiets op
deze plaats ook niet langer dan
vier weken onafgebroken gestald staan.
Er komen borden bij de gebieden
waar fietsen niet buiten de fietsparkeerplaatsen mogen worden
gestald.
De maatregel is opgenomen in
de Algemene Plaatselijke Verordening.
Bestrijding fietsendiefstal
De gemeente Heemskerk heeft
al een pakket aan maatrege-

len genomen om fietsendiefstal
te bestrijden. Zo zijn er bij het
zwembad en het station camera’s geplaatst en zijn er in het
centrum, op de sportboulevard,
bij flatcomplexen en bij bushaltes
fietsparkeervoorzieningen
geplaatst die aan het keurmerk
voor veilige stalling voldoen.
Daarnaast is er met de omliggende gemeenten een Algemene FietsAfhandelCentrale (AFAC) opgericht. De AFAC is een
opslagplaats voor alle fietsen
die in de IJmond worden verwijderd of zijn gevonden. De binnengekomen fietsen worden geregistreerd en gecontroleerd op
diefstal.
Er zijn ook maatregelen op het
gebied van heling in voorbereiding.

in contact met een Nederlander.
Hij adviseerde de avontuurlijke
Heemskerkers om niet meteen
helemaal alleen iets te beginnen.
Samenwerken zou beter zijn. Dat
leek een goed plan.
Het is uiteindelijk een combinatie geworden. Ze vonden een
bestaand pension in Schmallenberg, met een nog jonge eigenaar die er eigenlijk mee wilde stoppen en de boel verkopen. Ze werden het eens en Steven en Willemein hebben het gekocht. Zij zijn nu eigenaar, maar
de man blijft er (samen)werken.
Het pension is tussentijds dus
ook niet gesloten geweest.
Willemein: ,,Het is net een mooi,
karakteristiek wintersprookje in
de bergen. Het ligt fijn dicht bij
de Nederlandse grens en met

een afstand van 350 km is het
geen al te lange reis.’’
Niet alleen ‘s winters is het er
mooi - het ligt drie autominuten
van de skiliften af - maar ook in
de zomer is het gebied volgens
Steven en Willemein prachtig.
Steven verheugt zich op het
draaiende houden van het pension en de keuken. Willemein
blijft voorlopig nog pendelen,
omdat zij parttime in Nederland blijft werken. De ouders/
grootouders zullen het gezinnetje missen. Willemein: ,,Mijn ouders hebben al aangekondigd
dat zij na hun pensionering ook
onze kant op komen.’’ Meer weten over het pension? Neem een
kijkje op de website: www.pension-hunaustuben.com. (Anneke Araya)

Herinrichting straten
rond nieuwe raadhuis
Heemskerk – De gemeente start maandag met de herinrichting van de Breedslaglaan
en een deel van de Maerten
van Heemskercklaan (vanaf de
Breedslaglaan tot aan de J.W. van
Veenstraat). De weg wordt ingericht als 30 km-zone en er worden fietsstroken aangebracht.
Tevens wordt de rijbaan voorzien van nieuwe klinkers. Door
het aanbrengen van fietsstroken
kan er ter hoogte van het politiebureau en de Baptistenkerk niet
meer geparkeerd worden langs
de weg. Er komt een tijdelijk parkeerterrein tussen de huisnummers 43 en 45. Bij het nieuwe
gemeentehuis worden deze par-

keerplaatsen gecompenseerd.
Verder wordt het trottoir plaatselijk opnieuw bestraat.
Het werk wordt in twee fases uitgevoerd. De verwachting is dat
het werk half februari 2009 gereed is.
Inwoners kunnen voor vragen
terecht bij de toezichthouder,
K.R. Schorea, telefoonnummer
0251–256861.

Tips voor
de redactie?
0255-540765
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Ouders van Australische ereburger van
Heemskerk op bezoek bij burgemeester

Heemskerk - Burgemeester
Jaap Nawijn kreeg onlangs een
bezoekje van de ouders van een
ereburger van Heemskerk. Benjamin-John Heemskerk was in
1988 de eerste baby die werd
geboren op Australian Day, 26
januari, de dag dat Australië zijn
200-jarig bestaan vierde. Eén
van de bemanningsleden van
het tallship ‘Heemskerk’ hoorde hiervan en zo ging het balletje rollen dat deze Benjamin
Heemskerk het ereburgerschap
van Heemskerk werd verleend.
De ouders van de inmiddels 20jarige Benjamin waren kort geleden in Nederland en besloten naar Heemskerk af te reizen,
waar ze een warm welkom door
de burgemeester wachtte.
De familie Heemskerk vindt zijn
oorsprong in Nederland. Antoon Heemskerk, roepnaam Tony, emigreerde in 1955 op 25jarige leeftijd naar Australië. De
broer van de nu 75-jarige Tony,
de heer Bert Heemskerk uit Amsterdam, doet verslag over de
belevenissen van zijn broer en
later zijn gezin.
Iedereen die zijn handen kon gebruiken was welkom in Australië, een groot land met veel werk
en weinig inwoners (toen 10 miljoen, nu 20 miljoen). Gedurende
de overtocht per boot, een ries
van 42 dagen, maakte hij kennis met de familie Van Leeuwensteijn uit Arnhem, een gezin met
enkele dochters. Aangekomen in
Sydney aan de oostkust, werden
de immigranten niet in de watten
gelegd, geen uitkering of gratis
gezondheidszorg, maar je moest

voor je eigen inkomen zorgen. Je
kreeg alleen een kamer toegewezen van 15 vierkante meter in
een ‘hostel’. Er stonden een tafel,
een stoel en een bed en je eigen
inboedel werd ergens opgeslagen. Werken wilde Antoon wel,
maar omdat hij net zo min Engels
sprak als de andere honderdduizenden immigranten, moest hij
laag beginnen bij de Waterboard,
‘t Waterleidingbedrijf. Hij werkte er met Duitsers, zodat hij na 2
jaar perfect Duits sprak. Na een
paar jaar ging hij bij de Caltex
werken. Hij had daar een groot
gedeelte van de technische outillage onder zijn sueprvieis. Dat
was een baan van 07.00 tot 15.00
uur. Hij klokte dan snel uit bij de
portier en reed in 5 minuten naar
een hotel war hij onderhoudswerk deed tot 23.00 uur. Daarna
reed hij weer 5 minuten naar een
broodfabriek om daar de complete techniek draaiende te houden tot 10 voor 6 in de ochtend.
Hij reed dan weer 10 minuten terug naar de Caltex, waar hij dus
om 06.00 uur voor de poort stond
en in de auto in slaap viel. Om 10
voor 7 kwam de portier naar buiten, tikte op de autoruit en zei:
,,Tony, seven o’clock!’’ Een nieuwe lange dag was begonnen.
Ongelooflijk? Hij deed het! Hij
vond zelfs in die jaren nog tijd
om de familie Van Leewensteijn
weer te ontmoeten en met hun
jongste dochter Marijke te trouwen. Met Marijke kreeg hij twee
kinderen. Dochter Tanya en zoon
Rodney. Beiden fanatiek hockeyer en scheidrechter.
Nadat Antoon was gestopt bij de
Caltex, hield hij hondenkennels.

Nieuwe Wet huiselijk geweld

Tijdelijk huisverbod voor
dader huiselijk geweld
Heemskerk - Op 1 januari 2009 treedt de nieuwe Wet
tijdelijk huisverbod in werking. Dit betekent dat de burgemeester een huisverbod
kan opleggen om (dreiging
van) geweld te kunnen stoppen en hulp te kunnen regelen. Door het huisverbod is
er tijd waarin er direct hulpverlening geregeld kan worden voor de uithuisgeplaatste
én de achterblijvers. Mensen
die een huisverbod krijgen,
mogen gedurende tien dagen
niet meer in het huis komen
en geen contact hebben met
de achterblijvers.
Bij het opleggen van een huisverbod moet hulpverlening voor
zowel de uithuisgeplaatste als de
achterblijver en eventueel aan-

wezige kinderen snel op gang
gebracht worden. De GGD Kennemerland voert de crisisinterventie en het casemanagement
uit. Zij coördineert de noodzakelijke hulpverlening.
Alle burgers die te maken hebben met (dreiging van) huiselijk
geweld, direct of in hun omgeving, kunnen contact opnemen
met de politie.
De gemeenten van de regio Kennemerland hebben een uniforme aanpak met elkaar afgesproken om de Wet tijdelijk huisverbod uit te voeren. Eén van de afspraken is dat de politie de burgemeesters adviseert; het besluit
wordt door de burgemeester genomen. De politie deelt het opleggen van het huisverbod mondeling dan wel schriftelijk mee
aan de betrokkenen.

Onder de rook van Sydney had
hij in de weekends en de vakanties ruim 800 honden en 20 rijpaarden in pension. Na een aantal jaren verkocht hij het bedrijf
aan zus van Marijke. Hij begon
toen zo’n 80 km van Sydney met
een paardenfokkerij. Sinds hij dit
bedrijf ook verkocht geniet hij
van zijn pensioen.
Zoon Rodney, degene die met
zijn vrouw in Heemskerk op bezoek was, was naast hockeyer ook trainer van Universiteitsploeg van Sydney. Hij had als
jongeman reeds de positie van
zijn vader bij de Caltex overgenomen. Op Sinterklaasavond 1994,
reed Rodney met een klamgangetje op de weg langs het strand
van zijn werk naar huis terug.
Plotseling stak er net voor zijn
voorwiel een grote hond over.
Ook in Australië moeten honden
overigens aangelijnd zijn. Rodney kon kiezen: er tegenaan rijden met het risico over de kop
te slaan of proberen de hond te
ontwijken. Hij koos het laatste.
Door de onverhoedse beweging
raakte hij in een slip. Hij schoof
met zijn zware Harley Davidson
boven op zich een aantal meters
overhet wegdek. Door deklap
was de dop van de bezninetank
eraf geslagen. De benzine gutste
over hem heen en door de vonkenregen van metaal over steen
vatte alles vlam. Rodney lag onder zijn motor en had met zijn
strakke spijkerbroek en dikke
leren handschoenen aan geen
schijn van kans om zich van zijn
brandende kleding te ontdoen.
Bewusteloos werd hij naar het
brandwondencentrum in Sydney

Oranje gloed
Uitgeest - De brandweer ging
zondag 21 december naar de
Prinses Beatrixlaan in Uitgeest.
Een buurtbewoner had op het
dak van een flat een oranje gloed
gezien, waarna hij de brandweer gealarmeerd werd. Het dak
is met behulp van de autoladder gecontroleerd en er is niets
gevonden. Waarschijnlijk heeft
de laagstaande zon een reflectie in de rookgas afvoer van de
cv-installatie veroorzaakt wat als
brand is aangezien.
Informatie huiselijk geweld
Voor informatie en advies over
huiselijk geweld kan iedereen
terecht bij het Steunpunt Huiselijk Geweld in Kennemerland.
Het steunpunt is één aanspreekpunt voor slachtoffers, plegers
en iedereen die op de een of andere manier te maken heeft met
huiselijk geweld. Te bereiken op
werkdagen van 9.00 uur tot 17.00
uur via 0900-126 26 26, of via de
website www.huiselijkgeweldkennemerland.nl.

Rodney en Ingrid Heemskerk, ouders van ereburger Benjamin John
Heemskerk op bezoek bij burgemeester Jaap Nawijn
gebracht. Hij was van zijn middel tot zijn tenen verbrand en
werd wekenlang in comateuze
toestand gehouden. De doktoren besloten dat er in ieder geval
een been moest worden geamputeerd. Rodney kwam echter
enigszins bij kennis en realiseerde wat er aan de hand was. Hij
besloot geen toestemming voor
amputatie van zijn been te geven. Een goede beslissing, want
na tal van weefsel- en huidtransplantaties werd hij na lange tijd
ontslagen uit het ziekenhuis en
kon hij op zijn eigen benen naar
huis lopen. Hij kon zijn eigen
werk bijd e Caltex weer oppakken en is zelfs weer voorzichtig

gaan hockeyen en scheidsrechteren. Rodney is getrouwd met
Ingrid en smaen hebben ze twee
kinderen, dochter Bronwyn en
zoon Benjamin John.
Benjamin was dus de eerste baby die werd geboren in het ‘Bicentennial Year’, oftewel het
tweede eeuwfeest. Inmiddels is
hij bijna 21. Hij en zijn zus Bronwyn behoren tot de Australische
top bij het hockey. Benjamin kon
deze keer niet met zijn ouders
mee naar Heemskerk, maar hij is
vast van plan om nog eens met
eigen ogen te gaan kijken van
welke gemeente hij al vanaf zijn
geboorte ereburger is.

Terre des Hommes sluit
jaar 2008 succesvol af
Heemskerk - In 2008 is er maar
liefst 61.500 euro bijeengebracht
door de vrijwilligers van Terre des
Hommes, werkgroep Heemskerk. Daarmee heeft de organisatie aan de toezegging aan de
Flying Medical Service in Tanzania kunnen voldoen.
FMS is in 1983 opgericht en
wordt vanaf 1998 door Terre des
Hommes ondersteund; zij richt
zich op arme mensen in afgelegen gebieden in noord Tanzania, die geen toegang hebben
tot medische hulp. De patiënten,
meest Masaai nomaden, kunnen
rekenen op hulp, ongeacht of
ze er voor kunnen betalen. FMS
transporteert medisch personeel, specialisten, goederen, patiënten en als er ruimte is, betalende passagiers. FMS heeft een
vast bezoekschema; ze levert telefonisch consult aan lokale klinieken en kan opgeroepen wor-

den voor noodgevallen. De gevraagde steun betrof 50.000
euro; hiervan was al 5.000 euro
overgemaakt in 2007.
Aansluitende startte Terre des
Hommes met een nieuw project: ondersteuning in de jaarlijkse kosten van het St. Mary’s Ziekenhuis in Lakor (dit ligt vlakbij
Gulu in Oeganda). Dit ziekenhuis
behandelt jaarlijks zo’n 50.000
patiënten en ontvangt een half
miljoen mensen per jaar voor de
polikliniek. De gezondheidszorg
is toegankelijker gemaakt door
kinderen en zwangere vrouwen
gratis op te nemen en te behandelen. Om ook mensen te kunnen bereiken die ver van het ziekenhuis wonen, zijn er drie gezondheidscentra in de omgeving
geopend. Ook voor dit project wil
Terre des Hommes 50.000 euro
bij elkaar gaan brengen; hiervan
is al 16.500 euro overgemaakt.
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Klaverjassen
leren spelen

Huisartsen BEVERWIJK,
Heemskerk, VelsenNoord, Wijk aan Zee
en Castricum
Avond-, nachten weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot
08.00 uur en van zaterdag
08.00 tot maandag 08.00
uur: Huisartsenpost Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis,
Vondellaan 13 in Beverwijk)
alleen volgens telefonische afspraak: 0251-265265.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur.
CAD (Consultatiebureau Alcohol en Drugs)
Spoedgevallen: tel. 072-5272800.
AA (Anonieme Alcoholisten)
24 uur per dag bereikbaar: tel. 0251-248415.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Sensoor Haarlem
24 uur per dag tel. 023-5471471.
Hospicegroep
Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur: tel. 06-51174089.
Noodfonds Heemskerk voor financiële noodsituaties tel. 06-16570946.
Noodfonds Beverwijk voor financiële noodsituaties tel. 0644555295.
Zorgbelang Noord-Holland, afd. Informatie- en Klachtenbureau
Gezondheidszorg. Tel. spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur via
0900-2437070. E-mail: ikg@zorgbelang-noordholland.nl
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Kennemerland
24 uur per dag bereikbaar via tel. 023-5472999.

Heemskerk - Op maandag 5
januari is er weer de mogelijkheid om te leren klaverjassen in
Buurtcentrum Het Spectrum van
13.30 tot 16.30 uur. De kosten
bedragen 2 euro.
Buurtcentrum Het Spectrum is te
vinden aan Het Lauraplein 1 te
Heemskerk, tel. 207777.

Line dance in
De Schuilhoek

Vierde kind cadeau actie
brengt 1231 euro op
Beverwijk - Dit jaar is er tijdens
de Beverwijkse kerstmarkt door
de Junior Kamer IJmond een
mooi bedrag opgehaald voor de
4e kind cadeau actie.
Op zondag 21 december stond
de kerstman en een stand vol
cadeaus ter hoogte van het filiaal
van Bart Smit. Vele gulle gevers
hebben een kindernaam uit de
kerstboom gehaald waardoor er
in totaal voor h 1231,-- aan cadeaus kon worden aangeschaft,
die reeds zijn uitgedeeld aan bijna 100 kinderen. Mede dankzij
uw hulp heeft u bijgedragen een
mooie kerst voor de minder be-

Kienavond
Velsen-Noord - De klaverjasvereniging ‘Velsen-Noord’ houdt
op vrijdag 9 januari weer een
kienavond om 20.00 uur.
De kosten zijn weer k 5,- voor
de drie ronden en een staronde voor de dames en de heren.
Natuurlijk wordt er ook weer een
grote verloting gehouden.
De kienavond vindt plaats in het
Dienstencentrum Watervliet op
de hoek van de Wijkerstraatweg
De werkgroep “Schaatsbaan Nielenplein” wenst u sfeervolle feestda- en de Doelmanstraat in Velsengen en een sportief 2009
Noord.

deelde kinderen in de IJmond!
Junior Kamer IJmond
De Junior Kamer, een serviceclub waar vele bekende en minder bekende ondernemers uit de
IJmond zitting in hebben gehad.
Op het ogenblik bestaat de kamer uit een dertigtal enthousiaste mannen en vrouwen in de
leeftijd van 25-40 jaar, die werken aan hun persoonlijke groei
door het volgen van trainingen,
zakelijke netwerken maar bovenal deelnemen aan maatschappelijke projecten. Voor dit alles en
meer zie de volgende website;
www.jkijmond.nl.

Expositie van
Ab Jongmans
Beverwijk - De Beverwijks kunstenaar Ab Jongmans houdt nog
tot en met 11 januari 2009 de expositie ‘mijn oerhemellichamen’.
De expositie is dagelijks te zien
tussen 14.00 en 17.00 uur op de
Zeestraat 90 te Beverwijk en is
gratis te bezichtigen.
De kunstenaar is altijd aanwezig
en zal misschien zelfs aan het
werk zijn. Meer informatie is te
vinden op: www.abjongmans.nl

Dank aan sponsors en vrijwilligers

Winters schaatsfeest
ouderwets gezellig
Heemskerk - Het winterse schaatsfeest op het Nielenplein was dit jaar weer ouderwets gezellig. Het schaatsevenement werd aan de inwoners van Heemskerk aangeboden door de gezamenlijke Buurtteams Buurtgericht Werken, die
er een deel van het buurtbudget aan besteedden in samenwerking met Welschap. De organisatie laat speciale dank uitgaan naar: Grand Café In de Kas,
Maerten van Heemskerckfonds,

Regio - Bij de Dierenambulance Kennemerland zijn deze week
Buko, Van Vuuren Wegenbouw, de onderstaande meldingen binVan der Wijngaart BV, BK Inge- nengekomen:
nieurs, C1000 Roemer, Woon op
Maat, Reinunie, J.J. Winkel ad- Vermist:
ministratiekantoor, Slagerij De - Kater gecastr, zwart, witte teRoode, Multimate Visser, Bak- nen, bekje en bef (Uitgeest)
kerij Koelman, Perry Hartman, - Kater gecastr, cypers grijs/
Slagerij van Veldhuizen, Family zwart (Castricum)
Kerkplein en Bloemen- en Plan- - Kater ongecastr zwart, wittenshop Aad Stengs.
te sokjes, buik en kraag, groen
Zonder de inzet van de vele vrij- bandje (Velsen-Noord)
willigers zou dit evenement niet - Poes, zwart met bruine gloed
mogelijk zijn geweest, daarom door vacht, 7 mnd oud (Heemsook veel dank in hun richting.
kerk)

Gevonden:
- Poes lapjes, veel wit (Castricum)
- Poes, wit met cypers grijs/zwart
bovendek, geringde staart, rood
bandje met kattenkopjes erop
met magneet (Heemskerk)
- Kater gecastr, zwart witte bef,
nek en laarsjes en witte punt aan
staart (Heemskerk)
- Poes schildpad, linkerachterpoot rode teentjes, jong (Beverwijk)
Voor inlichtingen: Dierenambulance Kennemerland, tel. 0251215454.

Heemskerk - In Buurthuis de
Schuilhoek starten op donderdagavond 8 januari weer de lessen line dance. Vanaf 20.00 tot
22.00 uur is er les voor zowel gevorderden als beginners.
Er wordt hoofdzakelijk op country muziek gedanst, maar ook
andere muziekstijlen komen aan
bod, het moet vooral vrolijk zijn.
Partnerdansen worden maar zelden gegeven, omdat de meesten
geen vaste danspartner hebben.
De eerste les is gratis.
Meer informatie is te vinden op
de site: www.schuilhoek-linedancers.tk of bel naar De Schuilhoek in Heemskerk, tel. 0251253054.

Hans Fatels
wint zeeviswedstrijd
Wijk aan Zee - De leden van
Zeevisclub Baloeran visten de
laatste wedstrijd van de lopende
competitie op de Noordpier.
Ondanks de nabijheid van drie
bruinvissen en een grijze zeehond waren de vangsten redelijk. Deze vangsten bestonden
voornamelijk uit wijting en schar
aangevuld met wat meun, gul,
bot en steenbolk.
De wedstrijd werd ruimschoots
gewonnen door Hans Fatels die
1054 cm vis wist te landen. Tweede werd Henk Mulder die met
767 cm vis wel o.a Peter Durge
(498), Piet Mooij(495) en Ruud
Zwart (424) achter zich wist te
laten. De dagprijs voor de grootste vis ging naar Ruud Zwart
voor een gul van 47 cm.
De volgende wedstrijd van Baloeran wordt 4 januari eveneens
op de Noordpier gevist. Deze
wedstrijd staat weer gratis open
voor niet leden. Informatie: tel.
06-33109857.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?

BEL: 0251-674433
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Voordelige
rijbewijskeuringen voor
70-plussers

Bij Primera Fidelio en/of Geesterduin

Win een jaar lang 100
staatsloten per trekking
Heemskerk - Zwemmen in
Staatsloten, wie wil dat niet?
Bij aankoop van een Staatslot
voor de trekking van 10 januari óf 10 februari maken klanten nu exclusief bij Primera
kans op het winnen van een
jaar lang 100 staatsloten per
trekking!

Bij aankoop van een staatslot
voor de trekking van 10 januari of 10 februari 2009 ontvangt
men een deelnamekaartje. Na
het invullen van het lotnummer
van het gekochte staatslot van
10 januari óf 10 februari op dit
kaartje maken klanten kans op
‘Zwemmen in Staatsloten’!
Dit houdt in dat één jaar lang
met 100 staatsloten per trekking
meegespeeld kan worden. Concreet zijn dit 100 staatsloten inclusief jackpot ter waarde van g
14,50 voor de 12 maandelijkse
reguliere trekkingen, 100 staatsloten inclusief jackpot ter waarde van g 14,50 voor de Koninginnedagtrekking en 100 halve staatsloten inclusief jackpot
ter waarde van€f 14,00 voor de
Oudejaarstrekking. De in totaal

1400 loten hebben gezamenlijk
een waarde van j€20.250,-. Met
al deze loten wordt er gegarandeerd duizenden euro’s gewonnen!
Primera & De Staatsloterij
De Staatsloterij is dé prijzenloterij van Nederland. De Staatsloterij heeft namelijk de grootste prijzenpot, het hoogste uitkeringspercentage en de grootste winkans. Daarnaast zijn alle
prijzen belastingvrij.
Naast Staatsloten kunt u in de
bijna 400 winkels van Primera ook terecht voor: wenskaarten, postzegels, tabak, rokersbenodigdheden, cadeaukaarten,
tijdschriften, kranten, Lotto, Toto, Krasloten, beltegoeden, internettegoeden, batterijen, zoetwaren, TicketBox (dance-, muziek-,
pretpark- en voetbalkaartjes) en
ballondecoraties
De winnende winkel zal in week
10 op www.primera.nl bekend
worden gemaakt.
Primera Fidelio is gevestigd
aan de Beethovenstraat 7/9 in
Heemskerk.

Links Jo Anne van Yperen, rechts Marion Zuiderwijk-van Hal

Paramedische praktijk
Alkmaarseweg is verhuisd
Beverwijk - Na elf jaar is de
praktijk A Fysiotherapie & Coaching verhuisd van de Alkmaarseweg naar de Arendsweg 43A in Beverwijk. De ruimte was niet meer groot genoeg
voor de uitbreidingen die Jo Anne en Marion voor ogen hadden. Op de nieuwe locatie aan
de Arendsweg is een prachtige
oefenruimte en er zijn behandelkamers. De sfeer is ontspannen,
wat al tot uiting komt in de ligging: bezoekers lopen eerst door
een prachtige tuin, voordat zij de
deur bereiken.
Men kan als vanouds bij A Fysiotherapie & Coaching terecht
voor fysiotherapie, met en zonder verwijzing van een arts. Ook
oedeemtherapie, manuele lymf-

drainage, haptonomie, triggerpoint therapy en het aanmeten van therapeutisch elastische
kousen staan op de agenda.
Nieuw zijn groepstrainingen
voor bijv. borstkankerpatiënten,
laag belastbaarheids trainingsgroepen voor mensen met bijvoorbeeld MS en reuma, evenwicht- en stabiliteitstrainingen
voor senioren, reïntegratietrainingen en behandelingen voor
mensen die recent in de ziektewet zitten, of arbeidsongeschikt
dreigen te worden.
Om een afspraak te maken voor
behandeling of consult, kunt u
ons dagelijks bereiken op 0251214441. A Fysiotherapie & Coaching Jo Anne van Yperen en
Marion Zuiderwijk – van Hal

Heemskerk - Ook in 2009 kunnen 70 plussers uit Heemskerk
en omstreken zich voordelig
medisch laten keuren wanneer
de geldigheid van het rijbewijs
verloopt. De keuringen vinden
plaats in De Jansheeren, locatie
Breughel, Pieter Breughelstraat
5 in Heemskerk. De keuring kost
30 euro en de keuringsarts is R.
Kloek, voormalig huisarts.
Voor informatie en aanmeldingen kan gebeld worden met het
afsprakenbureau van Regelzorg:
0251-231793.

Decorade 2 tot en met 4 januari

Antiek en kunst in
Château Marquette
Heemskerk - Wie van kunst
houdt of van antieke gebruiksvoorwerpen komt volledig aan
zijn trekken tijdens de Decorade
die komend weekend gehouden
wordt in Château Maquette. Van
vrijdag 2 tot en met zondag 4 januari wordt hedendaagse en oude kunst te koop aangeboden én
een grote collectie origineel antiek. Op de beurs treft men geen
massaproducten aan, maar uitsluitend originele objecten. De
stands laten allerlei fraaie kunstobjecten en antiek zien, zoals
beelden en sculpturen, glas, keramiek, stijlvolle oude meubelen,
kleine antieke objecten, sieraden
en schilderijen. Deelnemers zijn
verschillende antiquairs, beeldend kunstenaars, kunstgaleries
en kunsthandelaars. De bezoekers kunnen zo’n 35 exposanten
verwachten afkomstig uit binnen- en buitenland, waaronder
enkele nieuwe deelnemers uit
de regio met bijzondere schilderijen, klokken, muziekinstrumenten, antiek zilver en kristal, tafelobjecten en sieraden.
Er is abstract en figuratief werk
te koop in allerlei technieken
en stijlen. Er worden beelden
en sculpturen aangeboden van
steen, brons en keramiek, er zijn
allerlei glasobjecten, porselein,
keramiek, Hollands aardewerk
en ook een grote collectie antiek
serviesgoed. De meubelstukken
zijn afkomstig uit verschillende
perioden zoals Biedermeier, Victoriaans, Art Deco, Empire en ga
zo nog maar even door. Verder
kan men rekenen op een grote
collectie klokken in diverse stijlen en vormen, er zijn koperen,
zilveren en gebruiksvoorwerpen van tin. De sieraden zijn antiek, maar ook hedendaagse sieraden zijn ruim vertegenwoordigd. Wie graag voorwerpen verzamelt, kan een keuze maken uit
allerlei kleine objecten; van pillendoosjes tot vingerhoedjes en
van speldjes tot parfumflesjes.
Voor alle aangeboden kunstwer-

ken geldt dat zij van een professioneel gehalte zijn, het antiek is
van 1945 en daarvoor, de edelmetalen voorwerpen voldoen
aan de Rijks Waarborgregeling
en de houten objecten zijn maximaal voor 40% gerestaureerd,
exclusief de stoffering. Op zaterdag 3 januari kan men meegebrachte voorwerpen gratis laten taxeren naar gebruik, ouderdom en waarde. Wegens de te
verwachten drukte wordt aangeraden vroeg te komen. Alles
over het restaureren van meubelen en kunst komt men te weten bij de stand van verschillende restaurateurs. Ook het kunstmagazine Palet is op de beurs
weer van de partij. Iedere bezoeker ontvangt las nieuwjaarscadeau bij de stand van Uitgeverij Arti het Palet Kunstmagazine
ter waarde van 6,75 euro geheel
gratis zolang de voorraad strekt.
Wie even uit wil blazen kan een
kopje koffie drinken in de bibliotheek van het historische kasteel
en voor iets sterkers kan men terecht in de stijlvolle lounge. En
na het bezoek aan de beurs kan
men genieten van de prachtige omgeving van Château Marquette.
De Decorade is geopend op vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur, zaterdag en zondag van 11.00 tot
17.00 uur. De entree is 7,50/6,00
euro, kinderen tot zestien jaar
mogen onder begeleiding gratis naar binnen. Honden hebben
geen toegang. Château Marquette is te vinden aan de Marquettelaan 34 in Heemskerk.
Men kan in de directe omgeving
gratis parkeren. Ook is Château
Marquette per openbaar vervoer
goed bereikbaar.

De data voor het eerste kwartaal van 2009 zijn: vrijdag 16 januari, 13 februari en 13 maart. In
spoedgevallen kunnen de keuringen ook tussentijds plaatsvinden. Geadviseerd wordt om zich
ten minste 2 tot 3 maanden voor
het aflopen van de geldigheid
van het rijbewijs te laten keuren.
Het kan al een jaar van te voren.
Er hoeft niet te worden gewacht
tot u een brief thuiskrijgt van de
RDW dat uw rijbewijs gaat verlopen. Van te voren dient u bij
de gemeente een Eigen Verklaring met Medisch Verslag te kopen De Eigen Verklaring vult u
alvast zelf in.
Voor meer informatie kunt u ook
terecht op de website www.regelzorg.nl
Ook inwoners uit omliggende
gemeenten zijn van welkom.

Lucasgilde

Adverteren?
Bel 0255-540765

Beverwijk - Na de kerstvakantie
start het Lucasgilde, de vereniging voor amateurtekenaars en
-schilders weer haar activiteiten
in het Centrum voor de Kunsten
aan het Kerkplein in Beverwijk.
Vanaf 8 januari kan men op dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tekenen of schilderen o.l.v. de docent
Henk Sentel.
Op de dinsdagavond is de docent Ada Leenheer en kan men
terecht vanaf 19.30 uur.
Op woensdagmiddag wordt het
tekenen of schilderen begeleid door Afke Spaargaren vanaf
13.30 en op woensdagavond kan
men vanaf 19.30 terecht. Dan
wordt er gewerkt met wisselende begeleiding en ligt de nadruk
op abstract.
Op zaterdagochtend ligt de nadruk op portrettekenen. Deze
groep wordt van 10.15 tot 12.15
uur begeleid door Piet de Ridder
Op donderdagavond is er (onder
voorbehoud) voor leden en nietleden gelegenheid voor modeltekenen. Beginners in deze discipline worden begeleid door leden. Voor meer info: Th. Wildenberg, tel. 239477 of www.lucas
gildebeverwijk.nl
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Erwin de Vries
eindelijk
de snelste
Haarlem - Op de ijsbaan in
Haarlem werden op maandag
22 december marathonschaatswedstrijden verreden in de categorieën C2 en C1.
Bij de categorie C2 was het Erwin de Vries uit Heemskerk die
al vroeg in de wedstrijd het initiatief nam en alleen uit het peloton wist te ontsnappen. Erwin
die al het hele seizoen sterk rijdt
begon daarmee aan een lange
solo. Vele ronden lang joeg het
peloton op de dapper strijdende
De Vries, die zich verzekert wist
van de steun van het publiek dat
hem van de kant luid aanmoedigde. Hij reed zo sterk dat hij uit
de greep van het peloton wist te
blijven en zelfs zijn voorsprong
vergrootte tot hij het voortjagende peloton in de rug kon zien.
Clubgenoot Wouter Lips, deze
zomer nog seizoensbeste van de
wielercompetitie bij BRC Kennemerland, toonde zijn grote klasse door zich terug te laten zakken om zijn clubgenoot de helpende hand te reiken en het gat
met het peloton te dichten. Voor
Wouter waren daarmee de kansen op een goede uitslag verkeken, maar ‘Giant’ Erwin had zijn
ronde voorsprong behaald en
daarmee was de dagzege een
feit. Een stralende Erwin de Vries
mocht na afloop felicitaties in
ontvangst nemen en verklaarde
al jaren naar deze zege te hebben uitgezien.
Bij de categorie C1 was het Jens
Zwitser die de eerste plaats opeiste. De Heemskerkers Axel
Koopman en Hans Röling van
IJsclub Kees Jongert werden
zich sterk met een uiteindelijke
zesde en zevende plaats.

Film ‘TBS’ in
het Filmhuis
Heemskerk - Johan (Theo
Maassen) zit vast in een Tbs-kliniek voor de moord op zijn vader
en zusje. Zijn moeder is de enige
die zijn onschuld kan bewijzen,
maar zij is al jaren niet te bereiken. Als hij binnen de Tbs-kliniek wordt overgeplaatst naar de
Long Stay afdeling is voor hem
de maat vol. Hij besluit te ontsnappen om op zoek te kunnen
gaan naar zijn moeder. De politie
is de ontsnapte Tbs-er echter al
snel op het spoor en in een wanhopige poging aan hen te ontsnappen, gijzelt hij de dertienjarige Desa.
De film draait zondag 4 januari om 20.00 uur in het Cultureel
Centrum de Cirkel, Cirkel 1 in
Heemskerk. De toegangsprijs is
5 euro, CJP/65+ 4 euro. Reserveren kan via internet www.film
huisheemskerk.nl of telefonisch
0251- 236942.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Boven v.l.n.r.: Peter Schaafstra, Ben Konijn, Hans Tiems, Leo Swiers, Martin v.d. Lugt en Jan Kuilboer
Zittend v.l.n.r.: Martijn v.d. Haagen, Karina Beijer, Peter Kloes, Vincent v.d. Velde, Roy Kloes en Joop Jansen
Op de foto ontbreken Nico van Dooren en Rob Tuinstra.

ODIN’59 heeft 13 nieuwe
gediplomeerde jeugdtrainers
Heemskerk - In het kader van
het beleid vooral met gediplomeerde trainers te werken, hebben dertien jeugdtrainers met
succes de cursus E-module trainer gevolgd. De jeugdtrainers
sloten de cursus, welke door de

KNVB docente Karina Beijer bij
ODIN ’59 intern werd gegeven,
vorige maand met succes af.
De opleiding bestond uit vier bijeenkomsten, voorbereiding van
trainingen, het volgen van een
wedstrijd, het geven van een ei-

gen training onder toezicht van
een begeleider en uiteraard het
maken van het zogenaamde logboek.
Met deze groep gediplomeerde
trainers kan verder gewerkt aan
het succes van de vereniging.

Historische
Kring Heemskerk
bij Radio
Heemskerk - In het programma
van de Historische Kring Heemskerk op zondag 4 januari bij Radio Heemskerk komen zondagmiddag 4 januari de heren Huisman en Doodeman vertellen.
De heer Huisman, een bekende
op Radio Heemskerk. Hij was regelmatig te gast bij het, bij velen
nog bekende programma ‘Het
dorp van mijn Vader’, van Nico
Rozemeijer.
De heer Joost Doodeman, dirigent, neemt ons mee in de muziekwereld.
De uitzending begint om 12.00
uur en duurt tot 13.00 uur. De
herhaling van dit programma
wordt uitgezonden op donderdag 8 januari 2009 van 16.00 uur
tot 17.00 uur.
Heeft u historische verhalen
over Heemskerk van weleer en
wilt u dat komen vertellen in
een uitzending bel dan met Radio Heemskerk, tel. 233333, op
werkdagen tussen 9.00 uur en
12.00 uur en wij nemen contact
met u op.
Radio Heemskerk zendt uit op
107.4 in de ether en 104.5 op de
kabel en via internet www.radio
heemskerk.nl.

Heemskerk - Het bestuur van
ODIN ’59 nodigt alle leden, medewerkers, sponsors, supporters
en andere belangstellenden uit
voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Op zaterdag 3 januari is er voor
iedereen de gelegenheid elkaar
de hand te schudden. Voorafgaand aan de receptie die om
16.00 uur begint, speelt de uitstekend presterende hoofdmacht
tegen een team van oudgedienden, spelers die in voorbije jaren
deel uitmaakten van de selectie.
Vorig jaar kwamen de ‘oudjes”’
als winnaar uit de strijd. De jonkies zullen dus gebrand zijn op
revanche.
Nu maar eens kijken of de jonkies van trainer Rowdy Bakker
de ongeslagen status van dit seizoen ook in de nieuwjaarswedstrijd weten te behouden. De
wedstrijd begint om 13.00 uur.

Klaverjassen in
het Spectrum
Heemskerk - De eerste klaverjasbijeenkomst in Buurtcentrum
het Spectrum in het nieuwe jaar
wordt maandag 5 januari gehouden. De klaverjasavond begint
om 19.30 uur en de entree bedraagt 2 euro. Het Spectrum is
te vinden aan het Lauraplein 1 in
Heemskerk, tel. 207777.

Jack Valk wint
baarswedstrijd

Ruitersportwedstrijden
bij De Schimmelkroft
Heemskerk - Bij de Schimmelkroft zijn op 21 december wedstrijd F-proeven voor pony’s F1,
F2 en F3 gehouden. De uitslag:
Groep F1: 1. Dylan Maas op
Nemo; 2. Julia Tromp op Little
Beauty; 3. Meyske van der Hoff
op Dombo; 4. Carmen Nijman op
Aboe.
Groep F2: 1. Jessie Schuijt op
Nemo; 2. Laura Barelds op Little Beauty; 3 .Kim Kleinfelder op
Minnie.
Groep F3 1. Julia van der Haagen op Little Beauty; 2 Jet Langeveld op Timmie.
Het diploma F2 is behaald door

Mike van Vuuren, Naduah Nijssen, Kim Kleinfelder, Lynn van
Riel, Boann Weijermars.
Op tweede kerstdag was er een
wedstrijd kerstspringen. Hier
waren de besten:
Rubriek 1: Kies je eigen lijn
1. Justine van de Berg op Sebastiaan; 2. Esther van Velthuizen op
Melody; 3. Vicky Bruns op Banzai; 4. Jessica Kraay op Boris
Rubriek 2: Duospringen
1. Tom en Sanne van Bergenhenegouwen op Geppetto en Salerno
2. Lois en Ben Mooy op Boris en
Unique.

Heemskerkse Courant nu ook wekelijks op
internet: www.heemskerksecourant.nl

Beverwijk - Hengelsportvereniging Kennemerland uit Beverwijk viste zaterdag haar vierde
wedstrijd in de wateren van Heiloo. Daar werden door elf hengelaars 332 baarzen gevangen.
Henk v.d. Kamp wist de grootste
baars te vangen van 22,5 cm. De
uitslag:
1. Jack Valk, 62 stuks; 2. Jannes Diekema, 60 stuks; 3. Henk
v.d. Kamp, 47 stuks; 4. Puck Verhart, 34 stuks; 5. Puck Talens, 28
stuks.

Bridgecursus
Heemskerk - Maandagavond
12 januari wordt er in het Sportcentrum te Heemskerk gestart
met het tweede deel van de
bridgecursus voor beginners.
De cursus is gebaseerd op het
ACOL biedsysteem en is ook geschikt voor personen, die hun
basistheorie nog eens willen ophalen. Naast de theorie wordt er
ook veel aandacht besteed aan
het spelen.
De cursus wordt gegeven door
een ervaren en gediplomeerd
bridgedocent. Voor nadere info kan gebeld worden met Jan
Beers 0251-241059.
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Rechtdoor
op rotonde

College blij met steun raad

Brede aanpak overlast
Heemskerk – In een extra collegevergadering op 18 december
2008 is gesproken over de conclusies van de op dinsdag 16 december jl. gehouden vergadering
van de commissie Algemeen Bestuur over de overlast langs de
uitgaansroute van en naar Uitgeest voor bewoners aan de Rosa Manussingel en Polakstraat in
de wijk Breedweer.
In de collegevergadering heeft
de burgemeester het college geïnformeerd over de conclusies
die de commissie Algemeen Bestuur heeft getrokken uit de beraadslagingen over de overlast,
die wordt ervaren door een aantal bewoners in de wijk Breedweer.
De commissie Algemeen Bestuur heeft unaniem steun betuigd aan de door het college,
in samenwerking met de gemeente Uitgeest, politie en horeca, voorgestane integrale aanpak van de overlast die sommige
jongeren veroorzaken als zij uitgaan in Uitgeest en daarna huiswaarts keren.
Het college is blij dat de noodzaak van deze integrale aanpak,
om het probleem bij de wortels
aan te pakken, wordt onderschreven.
Daarnaast heeft het college begrepen dat in de raad brede
steun is om nog meer maatregelen te treffen om de overlast tegen te gaan. Zoals het zich laat
aanzien is een meerderheid van
de raad voorstander om voor de
duur van vier maanden op de

vrijdag- en zaterdagavond het
Tolpad als deel van de uitgaansroute af te sluiten.
De commissie Algemeen Bestuur heeft daarbij aangetekend
dat in dat geval de effecten van
de maatregel dienen te worden
gemonitord. Dit monitoren dient
plaats te vinden door verantwoord onderzoek.
Bovendien heeft de commissie Algemeen Bestuur het college verzocht om de juridische aspecten van het vraagstuk nader
te laten onderzoeken en zich te
oriënteren op besluiten die zouden kunnen leiden tot continuering van de tijdelijke afsluiting.
Het college heeft in lijn met de
wens van de raad maatregelen
getroffen waardoor met ingang
van vrijdag 19 december 2008
voor de duur van vier maanden het Tolpad is afgesloten.
Dit geldt zowel op de vrijdagals zaterdagavond van 20.00 tot
06.00 uur de volgende morgen.
Het college hoopt en verwacht
dat uit deze maatregel een opvoedkundig effect uitgaat. De effecten van de maatregel zullen
nauwgezet worden gevolgd. Het
college heeft bovendien ingestemd met het voorstel om juridisch advies te vragen over deze
kwestie bij een gerenommeerd
jurist, die niet alleen een oordeel
wordt gevraagd over de huidige situatie, maar ook wordt verzocht na te gaan welke mogelijkheden bestaan voor het continueren van een tijdelijke afsluiting
van het Tolpad.

Veel kerstpakketten
voor vluchtelingen
Heemskerk - Wie zaterdag
20 december om vier uur in
het kantoor van Vluchtelingenwerk IJmond Noord binnenkwam moest om bergen
kerstpakketten heen lopen.
Uit alle delen van de IJmond
hadden
maatschappelijke
groeperingen en particulieren hun betrokkenheid met
de nieuwe vluchtelingen betoond.
Heel bijzonder was de actie van
de Regenboogschool in Heemskerk.
Een leerling van groep 8, Femke
van Ommeren, had in haar groep
een spreekbeurt gehouden over
vluchtelingen en kwam toen op
het idee om mee te doen met
de kerstpakkettenactie. En dat
viel ook bij de andere groepen
in goede aarde zodat er vrijdag
19 december in optocht naar
het kantoor van vluchtelingenwerk gegaan werd met 13 kerstpakketten vol met allerlei spullen
vooral voor kinderen.

Directeur Aziz Azizi was zeer geroerd door de aandacht van zoveel kinderen voor de kinderen
van vluchtelingen.
Maar ook Vrouwen voor Vrede,
de Diaconie van de PKN kerken
Beverwijk en Heemskerk, Albert
Heijn aan de Büllerlaan, medewerkers van de Kringloopwinkel
Heemskerk, Platform voor Vrede
en medewerkers en oud-medewerkers van Vluchtelingenwerk
zelf hebben samen met particulieren uit Heemskerk, Beverwijk,
Castricum en Uitgeest voor een
grandioze actie gezorgd.
Er kwamen niet alleen voedselpakketten binnen maar ook
knuffels, spellen en speelgoed,
boeken en kleurpotloden en natuurlijk ook de mooie spullen uit
de Coruspakketten.
Medewerkers van Vluchtelingenwerk hebben er vele pakketten van gemaakt die nog voor
Kerstmis werden uitgedeeld.

Het hek wordt geplaatst bij de ingang van het Tolpad (Foto: Leo Tillmans)

I ngezonden
brief

Het hek bij het Tolpad
Er waren eens een paar mensen
die niet zo van opgroeiende volwassenen hielden. Onder hen
één journalist en één raadslid.
Dankzij deze achterlijke vorm
van machtsmisbruik is hun wens
werkelijkheid geworden.
Op de brug die het uitgaansleven met het ooit zo vredige
Breedweer verbond is een hek
geplaatst. Dit hek verbiedt iedereen om op vrijdag- en zaterdagnacht gebruik te maken van deze verbindingsweg. Dankzij deze
mensen is het leven van bijna elke Breedweerbewoner weer net
even ietsjes zuurder gemaakt,
waarvoor dank.
Hiermee is hun reputatie tot ver
onder nul gezakt en hebben zij
het respect van menig buurtbewoner verloren. De prins in
Doornroosje vocht zich door een
muur van rozenstruiken heen,

Frodo de Hobbit legde kilometers af om een ring in het vuur
te gooien en bij deze wil ik met
trots presenteren dat twee strijders van het goede recht de
sloot naast deze brug hebben
getrotseerd
Dit hek biedt niet de oplossing.
Dit is slechts het vuurtje aanwakkeren wat deze klagers overigens zelf hebben aangestoken. Ik maak me, net als 99 procent van Breedweer ongelofelijk
kwaad om deze gang van zaken.
Als ik volgende week terugkom
van uitgaan, en dit hek belemmert opnieuw mijn doorgang, zal
ik weer mijn schoenen uittrekken, mijn broekspijpen oprollen,
en wil ik deze idioten laten zien
dat ik mij niet laat tegen houden
door een hek!
Sander van Gelderen

Bibliotheek IJmond
Noord gecertificeerd
IJmond - De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken
heeft onlangs Bibliotheek IJmond
Noord gecertificeerd. Door de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de bibliotheekbranche zijn een aantal minimumnormen vastgesteld waaraan een
bibliotheek moet voldoen. Er gelden kwaliteitseisen voor o.a. het
vastgelegde beleid, de mate van
tevredenheid van klanten, medewerkers, bestuur en gemeenten,
collectieplannen en activiteiten
voor diverse doelgroepen.
Een externe deskundige heeft
bibliotheek IJmond Noord op alle criteria beoordeeld en besloten de bibliotheek voor de komende 4 jaar te certificeren. Bibliotheek IJmond Noord wordt
gekenschetst als een bibliotheek
met bevlogen medewerkers en

een hoge ‘klantbezieling’. Met
name de beleefbibliotheek voor
volwassenen en de 100-talentenbibliotheek voor de jeugd zoals te vinden in de Centrale bibliotheek worden uitnodigend en
inspirerend genoemd.
Bibliotheek IJmond Noord is volgens de deskundige een praktische bibliotheek die, ondanks
het feit dat budgetten beperkt
zijn, werk maakt van haar ambities.

Heemskerk - Maandagavond
22 december is een automobilist
op de kruising van de Duitslandlaan en de Beneluxlaan rechtdoor
over de rotonde gereden. Getuigen zagen dat de bestuurder na
het ongeval uit de auto kroop
en er hardlopend vandoor ging.
Op aanwijzing van die getuigen
konden agenten de man al snel
aanhouden. Het bleek een 44-jarige Beverwijker die zwaar onder
invloed was van alcohol. De man
is meegenomen naar het bureau.
Daar bleek uit een blaastest dat
hij zeer ver boven de norm zat.
Zijn rijbewijs is daarom ingevorderd en er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Door het lint

Heemskerk - Een vrouw uit
Heemskerk meldde 19 december rond 18.15 uur dat haar 18jarige zoon door het lint was gegaan. Hij had de kerstboom omgegooid en een volle vaas met
bloemen naar het hoofd van de
vriend van zijn moeder gegooid.
Meneer was kwaad omdat hij
moest helpen met opruimen
na het eten. De jongen is vaker
agressief. Hij wil bepalen hoe
zijn moeder en zus moeten leven. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar
is hij ingesloten. Hij weigert medewerking en wil niets verklaren.
Tegen hem wordt proces-verbaal
opgemaakt.

Meisje gewond
Beverwijk - Een 17-jarig meisje
uit Spanbroek is dinsdagmiddag
23 december gewond geraakt bij
een aanrijding op de Spoorsingel. Het slachtoffer fietste rond
13.30 uur mogelijk door rood
licht de kruising met de Schans
over en werd daarbij geschept
door een auto bestuurd door een
man uit Beverwijk. Daarbij liep
ze een hoofdletsel op. Ze is voor
behandeling naar een ziekenhuis
gebracht en daar opgenomen.

Rijbewijs kwijt

Heemskerk - Op tweede kerstdag om 19.10 uur hielden politieagenten op de Baandert een 30jarige Heemskerkse automobilist
aan, verdacht van het rijden onder invloed van alcohol. Bij een
ademtest bleek hij een promillage te hebben van ongeveer 1,39.
Zijn rijbewijs is ingevorderd en
proces-verbaal opgemaakt.

Gratis kabalen kunt
u ook inleveren bij
Bruna, Europassage 2
Heemskerk

