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Aanslag gemeentelijke belastingen
Heemskerk – Volgende week
valt de aanslag gemeentelijke
belastingen voor het jaar 2009
op de Heemskerkse deurmatten.
Op dit aanslagbiljet kunnen zowel WOZ-beschikkingen (waardering onroerende zaken) als
aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting voorkomen. Niet iedereen
betaalt al deze belastingen.

Sloop oude gebouw in april

Verhuizing Kennemer
College in volle gang
Heemskerk - De nieuwbouw van het Kennemer College aan de Van Riemsdijklaan is bijna af. Vanaf maandag krijgen de leerlingen van
de voormalige Maerten van
Heemskerckschool les in het
nieuwe gebouw. Het oude gebouw aan de Jan van Kuikweg
wordt gesloopt.
Het totale sloopproces vergt
ongeveer dertien weken. Met
de voorbereiding van de sloop,
in de school zelf, wordt begin
maart gestart, zodat vanaf begin april daadwerkelijk gesloopt
kan worden. De sloop duurt ongeveer zes weken: half mei zijn
alle sloopwerkzaamheden afgerond. De slooptijden zijn dage-

lijks tussen 7.00 uur en 18.00 uur.
De omwonenden wordt dringend
verzocht niet te parkeren aan de
zijde van de school.
Voor zover mogelijk wordt alles in het werk gesteld om overlast te voorkomen. Er wordt gefaseerd gesloopt zodat de overlast beperkt kan blijven. Daar
waar mogelijk worden geluidsbeperkende maatregelen getroffen en wordt er gesproeid om de
stofoverlast te beperken. Na de
sloop wordt de buitenruimte verder ingericht. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting
voor het nieuwe schooljaar afgerond. De leerlingen zwaaiden vorige week hun school al uit door
met verf hun handafdrukken op
de ramen te maken.

Deken kent bedrag toe
aan diaconale projecten
Heemskerk - Deken A.M. Cassee heeft op advies van de Dekenale Commissie Diaconie voor
2009 een bedrag van 14.500 euro toegekend aan negen diaconale projecten. Een eerste doel is
het straatpastoraat.
Hiervoor wordt een pastor aangesteld bij het Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem in de Stad
te Haarlem. Deze pastor gaat op
straat werken als een moderne
missionaris, op zoek naar mensen die hem of haar nodig heb-

ben. Bijzonder is ook de bijdrage voor de Moedige Moeders uit
Volendam. Zij trainen ouders hoe
om te gaan met hun verslaafde
kinderen.
Vier Voedselbanken worden gesteund: Haarlem, de Zaanstreek,
Velsen en Purmerend. In Purmerend krijgt ook het Hospice Het
Thuis van Leeghwater een bijdrage. In de Groenmarktkerk te
Haarlem is een diaconaal-spiritueel centrum gestart; een bijdrage wordt gegeven voor het

Bij de aanslag hoort een bijsluiter. Deze geeft informatie over
tarieven, bezwaar, betaling en
kwijtschelding. Ook op de website van de gemeente Heemskerk, www.heemskerk.nl wordt
uitleg gegeven over de aanslag.
Nieuwe WOZ-waarde 2009
De WOZ-waarde wordt jaarlijks
door de gemeente vastgesteld.
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www.nozemennon.nl
opzetten en uitvoeren van een
serie over de Werken van Barmhartigheid. Tenslotte wordt ook
de stichting Vrouwen Pastoraat
Seksualiteit en Geweld in Haarlem ondersteund.
Het geld is afkomstig van de
Parochiële Caritas Instellingen
uit het hele bisdom. Zij bundelen hun krachten in de Diocesane Raad voor Diaconie. Deze
Raad geeft geld aan het Diaconaal Fonds van het dekenaat. Via
dit fonds kan de deken, namens
alle parochies en Parochiële Caritas Instellingen, goede initiatieven een blijk van waardering en
steun geven. Dit wordt door de
mensen vaak als even belangrijk ondervonden als de financiële bijdrage.

Voor de WOZ-waarde 2009 gaat
de gemeente uit van het waardeniveau van het pand op 1 januari 2008.
Dat is een gevolg van de Wet
WOZ die voorschrijft dat gemeenten op de WOZ-beschikking de waarde vermelden zoals
die gold op 1 januari van één jaar
eerder. De marktgegevens op
basis waarvan de taxatie is uitgevoerd staat op het WOZ-taxatieverslag.
Het is niet juist dat de gevolgen
van de huidige economische
crisis zijn weerslag vindt in de
WOZ-waarde van 2009. De gemeente mag geen rekening houden met in het jaar 2008 mogelijk opgetreden wijzigingen van
het waardeniveau als gevolg van
de marktontwikkeling na 1 januari 2008. Als gevolg van de geldende systematiek wordt een
mogelijke daling van de marktprijzen in de loop van 2008 pas

zichtbaar in de WOZ-beschikkingen 2010.
Bezwaar maken tegen de huidige waardebepaling op basis van
het argument dat de waarde van
de woning na 1 januari 2008 is
gedaald als gevolg van de ontwikkelingen op de markt door
de economische crisis heeft dan
ook weinig zin.

Voetbalplaatjes
Heemskerk - Voor alle kinderen, die hun verzameling voetbalplaatjes van AH nog niet
compleet hebben, houdt buurthuis d’Evelaer op zondag 22 februari van 12.30 tot 14.00 uur
een voetbalplaatjesruilbeurs. De
ruilbeurs is uitsluitend bedoeld
voor het ruilen van voetbalplaatjes door kinderen. Het buurtcentrum is te vinden aan de Luttik
Cie 35.

Getuigen gezocht

Heemskerker mishandeld
Uitgeest - De politie zoekt vier
verdachten die zaterdagnacht
een 20-jarige Heemskerker hebben mishandeld in de Zientunnel.
Het slachtoffer fietste rond 03.00
uur door de tunnel en werd daar
van zijn fiets geduwd. Hij viel op
de grond en kreeg een vuistslag
in het gezicht. Het gevolg was
een gebroken tand en een op-

gezwollen oog. Het slachtoffer
heeft aangifte gedaan en de politie stelt een onderzoek in.
Omdat er op dat tijdstip nogal
wat passanten waren, zijn er mogelijk getuigen van de mishandeling. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie
in Beverwijk, tel. 0900-8844.

Notariskantoor
Lautenbach
Kwaliteit en Service
▲ Kerklaan 11 ▲ Heemskerk
▲ Telefoon (0251) 203 203
▲ www.notarislautenbach.nl
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Vrijdag 20 februari
Spellenmiddag in de Centrale
Bibliotheek aan de Kerkstraat in
Beverwijk. Tussen 14.00 en 16.00
uur kunnen kinderen leuke spellen komen doen. Toegang is gratis. Leeftijd vanaf 6 jaar.
Voorlichting voor Turkse ouderen in de Aksemseddin moskee
in de Zweedselaan 40 in Beverwijk om 19.00 uur.
Klaverjassen bij SV Beverwijk
om 20.00 uur in kantine De Driesprong op Sportpark Adrichem
in Beverwijk.
Klaverjassen in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk om 20.00 uur. Kosten 2
euro per persoon.
Pianoduo Maurer & Van Beek
om 20.15 uur in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in SantpoortNoord. Toegang vrij.

Meesterklarinettiste
Céleste Zewald begeleidt door pianist Jaap Kooi om 20.15 uur in
kerkje Wijcker Swaen, Koningstraat in Beverwijk. Reserveren
via www.kennemertheater.nl of
0251-221453.
Raymi Sambo met voorstelling
Famia (theater) om 20.30 uur
in Cultureel Centrum de Cirkel,
Hoflaan in Heemskerk.
Live muziek van de Steamers
om 21.00 uur in Hotel Sonnevanck, Rijckert Aertszweg in
Wijk aan Zee.

Zaterdag 21 februari
Rommelmarkt bij voetbalvereniging de Kennemers op Sportpark Adrichem in Beverwijk van
8.00 tot 13.00 uur.
Op sterk water (improvisatiecabaret) om 20.30 uur in het Kennemer Theater in Beverwijk. Prijs
rang 1 h 17,00.
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Zondag 22 februari

Dinsdag 24 februari

Ruilbeurs van voetbalplaatjes
van AH van 12.30 tot 14.00 uur
aan de Luttik Cie 35 in Heemskerk.

Recreatief tafeltennissen van
09.30 tot 12.00 uur bij Rapidity,
Kuenenplein te Beverwijk.
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 (Dineke).
Workshop tapas maken in
Buurtcentrum de Schuilhoek,
Van Bronckstraat in Heemskerk
van 18.00 tot 22.00 uur. Kosten
25 euro. Opgave: 0251-207725.
Klaverjassen in Buurtcentrum Waterrijck, Lessestraat 4 in
Heemskerk om 19.30 uur. Entree
is 2 euro.
Belastingvoorlichting
voor
mensen met een handicap of
chronische ziekte van 19.30 tot
Kabouter Plopshow in het 22.00 uur in Buurtcentrum De
Kennemer Theater in Beverwijk. Dwarsligger, Planetenweg 338 in
Aanvang 13.00 en 15.15 uur. IJmuiden.
Kaarten via 0251-221453 of via
www.kennemertheater.nl
Circusmiddag van 13.30 tot
15.30 uur voor kinderen in Wijkcentrum Prinsenhof in Beverwijk.
Kosten 1,50 euro. Opgeven hoef
niet, kom gewoon langs.
Meesterwerken door meesterlijke talenten op piano, cello, viool om 15.00 uur in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. Toegang vrij.
Praise-avond om 19.30 uur in
de kapel van de Baptistengemeente in Heemskerk, Mrt. van
Heemskerckstraat 43. Toegang
is vrij.
Buurten in de kerk om 19.45
uur in de Dorpskerk van Heemskerk. Toegang is gratis. Thema: Kees van Bejnum (foto: Mark
‘werken aan de betere ik’. Met Köhn)
diverse sprekers. Info: 0251- Literaire ontmoeting met Kees
van Beijnum (schrijver van o.a.
241139.
Film ‘in the Valley of Elah’ om De Oesters van Nam Kee) om
20.00 uur in het Cultureel Cen- 20.30 uur in het Kennemer Thetrum de Cirkel, Cirkel 1 in ater in Beverwijk. Kaarten via
Heemskerk. Toegangsprijs 5 eu- 0251-221453 of via www.kennero. CJP/65+ 4 euro. Reserveren mertheater.nl
kan via internet www.filmhuis
heemskerk.nl of 0251-236942.

Maandag 23 februari
Contactkring dementie van
10.00 tot 12.00 uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2
in Beverwijk. De video ‘Respijtzorg, toch iets voor jou’ wordt
gedraaid.
Kienmiddag voor 55-plussers in
De Jansheeren, locatie de Velst in
Heemskerk om 14.00 uur. Kosten
2,20 per persoon. Minder mobiele mensen kunnen gratis vervoer
krijgen, tel. 0251-240967.
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.
Clubavond van de Kennemer
Postzegel Club vanaf 19.00 uur
in Paviljoen Westerhout aan het
Westerhoutplein in Beverwijk.

Woensdag 25 februari

tel ‘Financieel voordeel - waarom geld laten liggen’ van 14.00
tot 16.00 uur in De Jansheeren,
locatie Pieter Breughelsraat 5 in
Heemskerk. Aanmelden verplicht
via Balie ZeS, tel. 0251-257157.
Klaverjassen bij in de Grenspost aan de Van Riemsdijklaan
in Beverwijk. Zaal open vanaf
19.00 uur.
Lebbis met voorstelling ‘Hoe
laat begint het schieten?’ om
20.15 uur in het Kennemer Theater in Beverwijk. Kaarten via
0251-221453 of www.kennemer
theater.nl
Feest met Fosko en zijn muzikale vrienden om 20.30 uur in
het Kennemer Theater in Beverwijk. Kaarten via 0251-221453 of
www.kennemertheater.nl

Bibliotheek van Uitgeest. Kosten
12 euro, met paskorting 10 euro, incl. koffie of thee. Inschrijven
kan via klantenservice van de bibliotheken in Beverwijk, Heemskerk of Uitgeest.
Open dag bij SSPB IJmondKennemerland aan de Laan van
Meerestein 4 in Beverwijk van
13.00 tot 21.00 uur.
Kienen in Ontmoetingscentrum
de Stut voor 55 plussers, Maasstraat 3 in Heemskerk om 14.00
uur. Kosten per kienronde 80 eurocent.
Themabijeenkomst voor ouderen met als onderwerp WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in de praktijk om 10.00
uur in Wijkcentrum Prinsenhof
aan de Beatrixlaan 2 in Beverwijk. Toegang is gratis.
Romeo & Julia door vijf mannen om 20.15 uur in het Kennemer Theater in Beverwijk. KaarInternetinstructie voor begin- ten via 0251-221453 of www.
ners van 10.00 tot 12.00 uur in de kennemertheater.nl

Vrijdag 27 februari

Start 57e editie nationaal metselkampioenschap

Vrijdag 27 februari
open dag bij SSPB
Beverwijk - Op vrijdag 27 februari is er van 13.00 tot 21.00 uur
open dag bij SSPB IJmond-Kennemerland B.V aan de Laan van
Meerestein 4 in Beverwijk.
Op 26 en 27 februari start in Beverwijk de eerste regionale voorronde van de 57e editie van de
‘Nationale wedstrijd in het Metselen met Baksteen’. Er zijn in totaal zeven voorronden met 90
metselleerlingen uit het VMBO.
Zij nemen het tegen elkaar op in
de strijd om de Zilveren Troffel.
De finale van het nationale kampioenschap vindt plaats van 20
tot 24 april in Etten-Leur. Tegelijkertijd vindt daar ook de Nationale Voegwedstrijd plaats, voor
leerlingen van de Nederlandse
Stichting Praktijkopleiding Voegen (NSPV) in Boxtel.

Donderdag 26 februari

De wedstrijden –sinds 1952!- zijn
een initiatief van de Nederlandse
baksteenindustrie. De baksteenindustrie wil met het kampioenschap de aandacht vestigen op
het metsel- en voegvak om daarmee de instroom naar de metselen voegopleidingen te stimuleren. De organisatie door het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten, KNB
- dat dit jaar 125 jaar bestaat
- vindt dan ook plaats samen
met het Kenniscentrum Fundeon, Bouwend Nederland, Vereniging van Nederlandse Voegbedrijven (VNV), regionale bouwopleidingsbedrijven en locale
VMBO’s.

Sportinstuif voor 50-plussers
van 10.00 tot 12.00 uur in Sportcentrum Heemskerk, Kerkweg
217. Kosten 3,40 euro per persoon/echtparen 6,30 euro. Meer
info: 0251-232979.
Themabijeenkomst met als ti-

De voorronde in Beverwijk vindt
plaats bij SSPB Praktijkopleiding
Bouw
IJmond-Kennemerland
(Laan van Meerestein 4). Hier
treden 10 jonge metselaars uit
de regio Noord- / Zuid-Holland
en Utrecht in het strijdperk.
De prijsuitreiking bij de SSPB

Recreatief badmintonnen bij
De Shuttle in sporthal de Waterakkers in Heemskerk. Van
9.00 tot 11.00 uur voor senioren.
Jeugd van 15.00 tot 16.30 uur. Info: 0251-246632.
Middagpauzedienst in de Sint
Agathakerk aan de Breestraat in
Beverwijk om 12.30 uur.
Klaverjassen in gebouw Meerestein, Van der Hoopstraat 82 in
Beverwijk om 20.00 uur.

IJmond-Kennemerland BV op
vrijdag 27 februari wordt gedaan
om ± 17.00 uur door wethouder
F. Mosk van Beverwijk.
De andere 5 voorronden vinden
plaats - tot eind maart - elders
in het land. Voor data en locaties
zie: www.metselwedstrijden.nl
De 12 beste deelnemers uit de
regionale voorronden gaan door
naar de landelijke metselfinale.
De beoordeling van de prestaties gebeurt door een vakjury volgens een landelijk gestandaardiseerde manier. Gekeken
wordt vooral naar de wijze waarop de metselopdracht wordt uitgevoerd hoewel ook het eindresultaat telt uiteraard.
Jurering vindt plaats onder toezicht van een lid van de landelijke vakjury. Voorzitter van de landelijke vakjury is de heer Harry
Huis in ’t Veld, namens Bouwend
Nederland.
De landelijke finale is van 20 tot
en met 24 april in Etten-Leur. De
uitreiking van de Zilveren Troffel en de Zilveren Voegspijker
is op vrijdagmiddag 24 april en
gebeurt door de staatssecretaris van OCW, mevr. J.M. van Bijsterveldt.
Het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten
(sinds 1884) is de koepelorganisatie van de gehele Nederlandse baksteenindustrie en behartigt de collectieve belangen van
de leden. KNB is gevestigd in het
Keramisch Huis in Velp.
De Nederlandse baksteenindustrie realiseert een jaarlijkse omzet van 370 miljoen euro. In de
baksteenindustrie zijn ca 1500
personen werkzaam.
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Programma 19 feb t/m 25 feb 2009
donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag, maandag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur

“Benjamin Button”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag, maandag &
woensdag 20.00 uur

Dinsdag 24 februari feest

Outfit Kindermode
viert 15-jarig bestaan
Heemskerk - Op dinsdag 24 februari 1994 opende Maria Veenbrink de deuren van Outfit Kindermode aan de Kerkweg 78
in Heemskerk. Na enkele jaren
kwam haar dochter Chantal erbij en sindsdien werken de dames met veel plezier samen. In
de 15 jaar dat Outfit Kindermode bestaat, is er een grote vaste klantenkring opgebouwd, niet
alleen uit Heemskerk maar ook
uit de wijde regio. De kracht is
de grote klantvriendelijkheid.
Klachten worden snel behandeld
en klanten krijgen hun geld terug als artikelen niet goed zijn.
Kleine kinderen kunnen spelen in het speelhoekje zodat de
ouders rustig in de winkel rond
kunnen kijken.
Dit seizoen heeft Outfit een paar
nieuwe merken o.a. Seven One
Seven voor de jongens in de maten 116 t/m 164
Seven One Seven gaat komend
zomer gekleed in een tijdloze
mix van sportief en casual.
De collectie wordt gekenmerkt
door comfortable en draagbare
items die tegen een stootje kunnen.
Voor de grote jongens en meiden
is het hippe merk D-XEL nieuw
bij Outfit. Met dit stylish hip merk
kunnen de jongens en meiden
verantwoord voor de dag komen.
Het kleuren beeld van D-XEL is

paars, zwart, aqua en wit.
D-XEL is verkrijgbaar bij Outfit vanaf 128 t/m 164. Na groot
succes van vorig jaar zijn ook
de bling bling slippers weer verkrijgbaar in nieuwe modellen.
Wie niet kan wachten om alles
te bekijken kan ook terecht op
www.outfitkidsstore.nl.
Ter gelegenheid van het jubileum wil Outfit alle klanten in het
zonnetje zetten. Zij krijgen van
dinsdag 24 februari tot en met
zaterdag 28 februari 15 procent
korting op de gehele zomercollectie met uitzondering van ondergoed, slippers en accessoires. Voor de kinderen is er dinsdag 24 februari een feestje met
leuke cadeautjes, ballonnen en
popcorn.
Outfit is geopend op maandag 13.30 tot 17.30, dinsdag tot
en met vrijdag van 9.30 tot 17.30
(gesloten van 12.30 tot 13.30
uur) en op de zaterdag 9.30 tot
17.00 uur. tel. 0251-252971.

Sportaerobics
Heemskerk - Al enige jaren
biedt TOSS lessen sportaerobics aan. Sportsaerobics is een
vrij nieuwe tak van sport, waarin dans, kracht en lenigheid aan

“Spion van Oranje”
donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur
dinsdag 20.00 uur

“Caos Calmo”
donderdag, vrijdag &
zaterdag 14.00 uur
zondag 14.30 uur
woensdag 14.00 uur

“Kikkerdril”
donderdag 14.00 uur
vrijdag & zaterdag 14.00 & 18.30 uur
zondag 14.30 uur
woensdag 14.00 uur

Het aantal prijzen groeit de laatste paar maanden en niemand

Leuke bijkomstigheid is dat er
regelmatig bij een staatslot iets

te begrijpen. Ze beginnen hun
eigen pijn en moeilijkheden aan
hem te vertellen. Langzaam ziet
Pietro de wereld met een nieuwe
blik, maar het is de liefde voor
zijn dochter waardoor hij uiteindelijk ook weer van het leven
gaat houden.
Caos Calmo is een verfilming
van het gelijknamige succesvolle boek van Sandro Veronesi. Hoofdrolspeler Nanni Moretti, zelf een begenadigd regisseur
van films als La stanza del figlio,
schreef mee aan het filmscript.

Lachen met Spion van Oranje

Dorpsstraat 70 • Castricum
Tel. 0251 - 65 22 91
Spion van Oranje, met onder
meer Paul de Leeuw, Nelly Frijda
en Najib Amhali, is een actiekomedie van Tim Oliehoek.
Paul de Leeuw speelt couturier
François die een terroristische
aanval van zijn tweelingbroer

Bruno moet verijdelen. Als Nederland wordt bedreigd door de
terroristische tweelingbroer van
de onhandige couturier, is François de enige die het land kan
redden.
François moet de plaats van zijn

broer, Bruno, innemen om hem
te stoppen. Hij wordt in deze
missie bijgestaan door geheimagenten Mustafa en Lena. Het
is echter nog maar de vraag of
François zelf niet meer schade
aanricht dan zijn broer.

bod komen. Sportsaerobics is
een gave sport voor alle jongens
en meisjes die van lekker sporten en swingende muziek houden.
In de maanden februari/maart/
april kunnen kinderen van 7 tot
9 jaar op maandag van 17.00 uur
tot 18.00 uur in de Louis Couperusstraat geheel gratis kennis
maken met deze sport.

Peuter sluit zich
op in badkamer

Fietsendieven

Beethovenstraat geluksgrond?
weet waarom. Het lijkt wel geluksgrond daar in de Beethovenstraat. Zowel met de Staatsloterij, Lotto als krasloten worden
achter elkaar prijzen gewonnen.
Het zijn wel niet de echte ‘grote’ maar dat is slechts een kwestie van tijd.

Pietro Paladini is een succesvolle
directeur, gelukkig getrouwd en
vader van een tienjarige dochter
Claudia. Als zijn vrouw plotseling
overlijdt, verandert zijn leven rigoureus. Wanneer hij zijn dochter naar school brengt, besluit hij
spontaan op haar te wachten tot
de lessen weer voorbij zijn. Hij
zit in zijn auto, wandelt door het
park en drinkt een kop koffie bij
het café in de buurt. Dit doet hij
iedere dag, wachtend op de pijn
die komen zal. In zijn naaste omgeving lijkt niemand zijn kalmte

“BOLT (NL)”

Steeds meer prijzen bij Primera Fidelio
Heemskerk - Vorige week viel
er bij Primera Fidelio 25000 euro
met een klavertje 4 kraslot en nu
weer voor de tweede keer binnen een half jaar 10.000 euro gewonnen met een staatslot. Het
lijkt wel of de Beethovenstraat
op geluksgrond staat.

Romantisch Caos Clama

gratis wordt weggegeven, zoals nu een gratis diner ter waarde van 32,50 euro of een gratis
fles wijn bij restaurant Johanna’s Hof.
Aangeraden wordt om voor kansspelen bij Primera Fidelio langs
te gaan, omdat de kans groot is
dat er een prijs op valt. Primera
Fidelio is te vinden aan de Beethovenstraat 7 te Heemskerk.

Heemskerk - De brandweer
rukte vorige week donderdag uit naar een woning aan
de Bachstraat, omdat er een
kind van 2 jaar opgesloten zat
in de badkamer.
Het kind had de badkamerdeur
op slot gedraaid en kon het
zelf niet meer open krijgen. De
moeder van het kind heeft geprobeerd om het slot met een
schroevendraaier te openen,
maar dat mislukte. Hierop is de
brandweer gebeld. De brandweer heeft het schild van het slot
weggebogen, waarna het slot
opengedraaid kon worden.

Heemskerk - Surveillerende
politiemensen zagen vrijdagmiddag rond 16.00 uur op de Singelweide drie jongens op twee fietsen rijden. Bij controle bleken de
sloten open te zijn maar de sleutels te ontbreken.
De jongens, Heemskerkers van
14, 15 en 16 jaar oud, hadden
hier geen goede verklaring voor
en zijn aangehouden op verdenking van diefstal van de twee
fietsen.
Aan het bureau zijn de verdachten verhoord. Na de nodige leugens bekenden ze uiteindelijk
de fietsen te hebben gestolen
in Heemskerk. De rijwielen gaan
terug naar de eigenaren.

Tips voor de redactie?
bel: 0255-540765
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Op den Velde Industrie is
Festo Dealer van 2008
Regio - Met gepaste trots mocht
Op den Velde Industrie onlangs
van Festo-Nederland de onderscheiding ‘Festo Dealer van 2008’
in ontvangst nemen. Deze fraaie

glazen sculptuur staat voor Op
den Velde symbool voor de erkenning van hun vakmanschap
op het gebied van proces-automatisering. Al jaren maakt het

bedrijf zich sterk voor een professioneel team van technici dat
de industrie terzijde kan staan bij
alle mogelijke vragen op dit specialistische vakgebied. Voor tal
van relaties heeft Op den Velde
Industrie door middel van een op
maat afgestemd advies behoorlijke besparingen kunnen realiseren, waarbij tevens het productieproces betrouwbaarder en
efficiënter geworden is. De producten en diensten van Festo
garanderen de klant hierbij een
absolute kwaliteit zonder enig
compromis.
Ook worden in dit kader voor diverse ondernemingen technische lezingen en trainingen gegeven om collega’s vertrouwd
te maken met de allernieuwste
technieken en producten.
Op den Velde Industrie heeft
vestigingen in Zaandam, Beverwijk, Amsterdam en Rotterdam.
De heren Wout op den Velde, algemeen directeur van de Op den
Velde Groep, en Peter Bos, productmanager van Op den Velde
Industrie: ,,Het vertrouwen van
Festo in Op den Velde is in onze optiek tevens een compliment
aan de klant, als gewaardeerde
relatie. Immers, zonder dat vertrouwen in onze professionaliteit en inzet hadden wij het nooit
tot Festo-dealer van 2008 geschopt.’’

Legplaquette Beverwijk
voor echtpaar De Vries
Beverwijk - Het echtpaar De
Vries-Wijnands werd zaterdag verrast met de gemeentelijke legplaquette van Beverwijk.
Wethouder Frank Frowijn stapte daartoe aan boord van een
speciale rondvaartboot in Amsterdam. De rondvaart werd gehouden ter afsluiting van het ju-

bileumjaar van Zwemvereniging
De Watervrienden. Bij deze club
zijn C. de Vries en S.E. de VriesWijnands al vanaf de oprichting
in 1958 intensief betrokken. De
gemeentelijke legplaquette kregen zij als blijk van waardering
en respect voor hun jarenlange
inzet.

‘Geen Familie’ schittert
in Kennemer Theater

Burgerharthof kan starten
Beverwijk - Het college van
burgemeester en wethouders
heeft een bouwvergunning afgegeven voor het bouwplan Burgerharthof. Het plan bestaat uit
27 eengezinshuurwoningen op
de locatie Burgerhartstraat. De
locatie wordt begrensd door de
Burgerhartstraat, de Heemskerkerweg, de Trijntje Kemphaanstraat en de Burgemeester
Scholtensstraat.
De herstructurering van deze
buurt komt met het afgeven van

de bouwvergunning in de uitvoeringsfase. De woningen worden gebouwd en verhuurd door
woningcorporatie Pré Wonen. De
bewoners die terugkeren op de
plaats waar ze eerder woonden,
zijn enthousiast over de plannen. Op 23 april slaan zij de eerste paal voor het nieuwe wooncomplex.
In Beverwijk is veel behoefte
aan eengezinswoningen. De gemeente Beverwijk is dan ook blij
dat er 27 nieuwe eengezinswo-

ningen aan het woningbestand
van Beverwijk worden toegevoegd.
In 1999 hebben Pré Wonen en de
gemeente Beverwijk afspraken
met elkaar gemaakt over de herstructurering van een aantal wijken en buurten in Beverwijk. De
nieuwbouw aan de Burgerhartstraat ligt in dit gebied. In 2005
is ook het bestemmingsplan Wijkertoren-Overbos in concept opgesteld. De eerste plannen bleken niet in het bestemmingsplan

Beverwijk - In de Rabozaal van
het Kennemer Theater kon het
publiek dinsdagavond genieten
van oud-Beverwijker Niels van
der Laan, die samen met zijn collega-cabaretier Jeroen Woe het
duo ‘Geen Familie’ vormt. Met
de voorstelling Help Ons brachten zij hun tweede avondvullende programma op de planken. In
totaal doen zij 120 voorstellin-

gen door het hele land, ook in de
grote steden. Een knap bedachte verhaallijn voert het publiek
langs allerlei vormen van hulpverlening. De liedjes zijn sterk,
de onderwerpen ook en steeds
is daar die humor, met vaak onverwachte wendingen. Dit aanstormende talent zal nog veel
van zich laten horen. (Anneke
Araya)

te passen en ook de omwonenden hadden bezwaren. Pré Wonen heeft hierop het huidige
plan ontwikkeld.

gesproken dat er, voor het indienen van het definitieve bouwplan, een onderzoek moest worden uitgevoerd naar de parkeerbehoefte in deze wijk. Uit de resultaten van dit onderzoek bleek
dat er mogelijkheden waren binnen dit bouwplan de problematiek in de wijk aan te pakken. De
beschikbare oplossingen waren
echter niet financieel haalbaar.
Om de herstructurering niet verder op te houden heeft het college in maart 2008 besloten deze locatie niet langer in beeld te
houden als oplossing voor de
parkeerdruk in de wijk. De gemeente concentreert zich hiervoor in het vervolg op de hoek
Alkmaarseweg – Burgemeester
Scholtensstraat.
Het bouwplan voldoet aan de
vastgestelde parkeernorm in het
bestemmingsplan Wijkertoren –
Overbos.

Ontwerp
Het architectenbureau ONX ontwierp 27 woningen met een moderne uitstraling. In het ontwerp blijven de individuele woningen duidelijk herkenbaar,
wat aansluit bij de kleinschaligheid van de omgeving. Voor éénen tweepersoonshuishoudens
zijn er 7 woningen beschikbaar
en voor gezinnen met kinderen
komen er 20 vierkamerwoningen. Temidden van de woningen
wordt een vriendelijk plantsoen
aangelegd, waar kinderen veilig kunnen spelen. Hierlangs ligt
een wandelpad.
Parkeren
In overleg met Pre Wonen is af-
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Heemskerk tekent ook voor verwijsindex

Dronken vrouw

Nauwere samenwerking
hulp aan risicojongeren
Heemskerk – De gemeente Heemskerk tekent net als
vele andere Noord-Hollandse gemeenten een akkoord
met de provincie Noord-Holland over de invoering van de
verwijsindex risicojongeren.
Het college heeft hiertoe besloten.

dat hulpverleners eenvoudig en
in een vroegtijdig stadium contact met elkaar opnemen voor
afstemming en betere hulp aan
het kind. De kracht van de verwijsindex is de koppeling van
de vier belangrijke ketens in het
jeugdbeleid: onderwijs, zorg, justitie en werk en inkomen.

De verwijsindex voor risicojongeren is een informatiesysteem
dat risicomeldingen van hulpverleners over jongeren tot 23 jaar
registreert. Het doel is jongeren
met problemen in de persoonlijke ontwikkeling in beeld te brengen. Organisaties en hulpverlenende instanties die zich met
kinderen bezighouden, blijken
soms te weinig informatie met
elkaar te delen en onvoldoende
samen te werken. Dit komt onder meer omdat zij niet van elkaar weten dat zij met hetzelfde
kind te maken hebben.
De verwijsindex draagt eraan bij

De gemeenten in Noord-Holland en provincie werken nauw
samen aan de invoering van de
verwijsindex. Hiertoe is een bestuurlijk akkoord tussen provincie en gemeenten opgesteld
waarin een aantal samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd.
De provincie verzorgt de aanbesteding van één systeem voor alle gemeenten en ondersteunt
gemeenten bij de invoering. De
gemeenten krijgen vanaf volgend jaar de verantwoordelijkheden overgedragen en betalen
de kosten voor de lokale uitvoering.

ADO-meisjes winnen
met 0-13 van TABA
Heemskerk - Na twee maanden zonder wedstrijden en trainingen was het weer zover voor
de ADO’20 meisjes uit Heemskerk. Omdat TABA de beschikking had over een kunstgrasveld
kon er gewoon gevoetbald worden. Voorafgaand aan de wedstrijd hadden de meisjes zo hun
bedenkingen omdat ze een tijd
niet hadden gevoetbald. Bij aanvang van de wedstrijd bleek dat
TABA met slechts negen meiden
aan de start verscheen. Vanaf het
begin af aan was duidelijk dat
het een ongelijke strijd zou wor-

den. Nadat TABA met acht meisjesn kwam te spelen, kon het helemaal niet meer mis gaan.
Door de ruimte die er ontstond,
konden de Heemskerkse meiden naar hartenlust combineren
en de ene na de andere mooie
aanval opzetten. Ondanks de geringe tegenstand bleven ze gretig en geconcentreerd spelen en
sloten de wedstrijd met een overwinning af, stand 0-13. De doelpuntenmaaksters waren: Jaimie
Umans 1x, Lisa de Jong 2x, Mandy Adrichem 2 maal, Sam 3 maal
en Loekie 5 maal.

Beverwijk - De politie kreeg
vrijdag een melding dat er op het
President Kennedyplein een auto
met draaiende motor stond. Omstreeks 04.00 uur zagen politieagenten in die auto een vrouw
zitten, die duidelijk onder invloed
was. Uit de ademtest bleek dat
zij bijna drie keer teveel op had.
Haar rijbewijs werd ingevorderd
en proces-verbaal is opgemaakt.

Dansen voor
kleuters

Bridgedrive Harteheem
Heemskerk - Afgelopen vrijdag 13 februari vond de 2e editie plaats van de bridgedrive op
Harteheem voor Stichting Fonds
Hartewensen.
Fonds Hartewensen realiseert
wensen van cliënten van De
Hartekamp Groep. Wensen die
niet uit de reguliere vergoeding
betaald kunnen worden maar
wel het leven een beetje mooier

Natuurkundig therapeut

Laat uw gezondheid
testen bij Good for You

Beverwijk - In samenwerking
met natuurkundig therapeut R.S.
Nobbe is het mogelijk uw gezondheid te laten testen in een
aparte ruimte bij Good For You in
de Beverhof in Beverwijk. Nobbe maakt gebruik van twee technieken: electro-acupunctuur en
iriscopie.
Door het gebruik van deze twee
methoden krijgt u verrassend

Informatieavond: Ziekte van
Crohn en Colitus Ulcerosa
sa is de laatste jaren sterk verbeterd. De ontwikkelingen in de
technologie hebben ervoor gezorgd dat onder andere door
middel van een videocameraonderzoek in de dunne darm de diagnose makkelijker gesteld kan
worden. Nieuwe scantechnieken worden eveneens besproken. Daarnaast zijn er nieuwe
medicijnen ontwikkeld die nader besproken en toegelicht zullen worden. De informatieavond
wordt gehouden in het Restaurant van het RKZ ziekenhuis op
de 2e etage van 19.30-22.00 uur.
Aanmelden bij het Patiëntenservicebureau van het Rode Kruis
Ziekenhuis, tel. 0251-265111.

beeld te krijgen hoe het staat
met uw gezondheid.
Bij electro-acupunctuur wordt
door middel van vaste meetpunten aan de vingers, het functioneren van lichaamsstelsels en
organen gemeten. Ook is het
mogelijk om met het apparaat
dat hierbij gebruikt wordt bijvoorbeeld allergieën op te sporen.
Iriscopie is eveneens een veel
gehanteerde methode om tot
een betrouwbaar gezondheidsadvies te komen. Vrijwel ieder orgaan komt in de iris op een vaste
plaats aan de orde. Maar ook de
vorm van de pupil, en de conditie
van het oogwit dragen bij tot een
verantwoorde diagnose.

Uitleg over nieuwe ontwikkelingen

Beverwijk - Op maandag 16
maart wordt in het Rode Kruis
Ziekenhuis een informatieavond
gehouden over de darmaandoeningen Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Deze avond is in
samenwerking met de Crohn en
Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland tot stand gekomen. Op
de bijeenkomst wordt uitleg egeven over nieuwe ontwikkelingen
bij het onderzoek en de behandeling van deze ziekten. Maag, darm- en leverartsen G.H. de
Groot en V. Jarbandhan en chirurg H. Cense, allen werkzaam in
het RKZ, zullen deze avond spreken. Het onderzoek naar de ziekte van Crohn en Colitis Ulcero-

kleuren. Dit jaar hebben de deelnemers gespeeld voor nieuwe
judopakken voor een aantal van
de judoka’s.
Deze judoka’s hebben in november hun gele band behaald en
zullen in april meedoen aan een
groot G-judo toernooi in Beverwijk.
Dankzij de opbrengst van ruim
800 euro kan deze wens geheel
worden gerealiseerd.

De kosten bedragen 45 euro voor een consult van circa
30 minuten. Veel verzekeringsmaatschappijen vergoeden de
test, aangezien de heer Nobbe is
aangesloten bij de vakorganisatie NOAG.

Natuurkundig therapeut
R.S. Nobbe bij Good for You
snel inzicht in uw persoonlijke
klachten, en door deskundig advies kan er gezocht worden naar
een oplossing van deze klachten. Tevens kan de test een preventieve functie hebben, om een

De eerstvolgende dagen waarop
de natuurkundig therapeut aanwezig is, zijn woensdag 25 februari, dinsdag 3 maart en zaterdag
7 maart.
Geïnteresseerden kunnen hiervoor telefonisch of in de winkel
een afspraak maken: Good For
You Beverwijk, Beverhof 20 (tegenover ANWB), telefoon 025122 55 94.

Beverwijk - Dansen voor kinderen is een prima manier om
energie kwijt te raken. Daarnaast leren kinderen nog meer,
zoals
ontwikkelen/verbeteren
van motoriek, muziek- en ritmegevoel; zelfvertrouwen krijgen/
opbouwen; leren samenwerken
en samenspelen door middel
van dans. Op de vrijdagmiddag
is het in Wijkcentrum Prinsenhof
swingen geblazen bij de cursus
Swingkids. Kinderen van 4 en 5
jaar leren dansen op swingende muziek van K3 tot echte hip
hop afgestemd op de leeftijd. De
cursus start bij voldoende aanmeldingen op vrijdag 27 februari van 16.00 tot 17.00 uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan
2 te Beverwijk. De kosten bedragen 44,40 euro voor 12 lessen.
Inschrijven vooraf is noodzakelijk, dit kan via de website www.
welzijnswb.nl of middels het invullen van een inschrijfformulier
via 0251-220944.

Ambtenaren
op cursus
Heemskerk – Op dinsdag 24 februari is de balie van Bouw en
woningtoezicht van de gemeente gesloten.
De baliemedewerkers zijn dinsdag afwezig in verband met een
cursus.
Op woensdag 25 februari is de
balie zoals gewoonlijk open.
Voor algemene informatie over
bouw- en andere vergunningen
kan men ook op de gemeentelijke website terecht: www.heemskerk.nl.

Spotjes en
gratis kabalen kunt u
ook inleveren bij
Copy Centre
J. van Deventerstraat 9
in Beverwijk
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Tweede-handjes
verruimt openingstijden
Heemskerk - De ondernemende dames Esther Duineveld en
Linda Verheijden van Tweede-handjes hebben besloten,
na ruim 4 jaar, de openingstijden van hun winkel met tweede
hands kinder- en positiekleding
aan te passen. Tot heden waren
ze iedere dinsdag geopend, dat
gaat vanaf volgende maand veranderen.
,,Na 4 jaar vonden we het tijd
om eens kritisch te gaan kijken
naar de toekomst en eventueel uitbreidingsplannen van ons
winkeltje. Daar zijn we momenteel dan ook nog druk mee bezig. De eerste grote verandering
zal plaatsvinden in de openingstijden. Vanaf maart zijn we iedere
eerste maandag en dinsdag van
de maand geopend van 9.00 tot
15.00 uur. Op deze dagen kan er
ook ingebracht worden door de
klanten’’, aldus Esther. Zo zal er
iedere eerste maandag en dinsdag van de maand weer volop
nieuwe collectie mooie tweede
hands kleding hangen voor de

verkoop. Het innamebeleid van
Twee-de-handjes zal hetzelfde blijven: uitsluitend schone en
moderne kleding in de maten 74
t/m 176 en positiekleding.
,,We hebben nu ook een extra
service: mensen kunnen zich
d.m.v. een email in laten schrijven voor de Nieuwsbrief van
Twee-de-handjes. Zij krijgen dan
een week van te voren een herinneringsmail waarop staat dat
we open zijn, inclusief een aantal foto’s van nieuw ingebrachte kleding. Dit kan ook door lid
te worden van onze Hyves pagina. U hoeft hiervoor geen ingeschreven klant van ons te zijn.’’
Kom gerust een keertje vrijblijvend kijken. Twee-de-handjes is
te vinden aan de Jacob Marisstraat 45 (t.o Ruysdaelstraat) in
Heemskerk.
Openingstijden: iedere 1e maandag en dinsdag van de maand
van 9.00 tot 15.00 uur. Email:
tweedehandjes@casema.nl
Hyves: twee-de-handjes.hyves.nl

Breed & De Meer

Houtrot Specialist biedt
duurzame oplossingen
IJmuiden - In het bedrijf Houtrot
Specialist verenigen Schilderbedrijf G. Breed en Timmerbedrijf
H. de Meer hun talenten. Gerrie
Breed was voorheen adviseur op
het gebied van houtrotproducten. Henk werkte jaren als houtrotspecialist bij een groot onderhoudsbedrijf. Sinds anderhalf
jaar werken de bedrijven nauw
samen. Zij hebben certificaten
voor het vakkundig werken met
diverse houtrotproducten. Timmerwerk, schilderwerk, glas zetten en houtrotproblemen duurzaam oplossen zijn de componenten van de ideale combinatie
waarmee zij zich zowel voor particulieren als voor woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren (VVE) inzetten.

heden als koken en bakken favoriet waren. De keuze voor het
starten van een eigen lunchroom
lag dus voor de hand. Marlies
Arends, grondlegster van Aquilae, legt uit: ,,Onze cliënten hebben op deze manier veel sociale contacten en ze kunnen laten
zien wat ze, ondanks hun beperking, allemaal kunnen. Daarmee
hebben ze echt het gevoel dat
ze midden in de maatschappij
staan. Dat is heel belangrijk.’’

,,Een houtrotprobleem kan diverse oorzaken hebben,’’ vertelt Henk de Meer. ,,De oorzaak
vinden en zo mogelijk wegnemen is de eerste stap. Een roestige spijker, vocht, een constructieprobleem of achterstallig onderhoud zijn mogelijke oorzaken. Met de oorzaak wordt ook
al het rotte hout weggenomen
en vervangen door nieuw hout,
aangevuld met twee componenten epoxyhars. Dit is een bijzonder milieuvriendelijke aanpak
bij houtrot, want het bestaande
kozijn kan grotendeels behouden blijven.’’ Na de vakkundige
behandeling van het probleem
door de Houtrot Specialist wordt
het kozijn piekfijn afgewerkt en
volgens offerte opgeleverd.

In het pand waar tot vorig jaar
Fashion House was gevestigd, is
nu een complete lunchroom verrezen. Direct daarnaast is ook
de winkel van Aquilae te vinden.
Deze winkel was voorheen gevestigd aan de Meerstraat, maar
is nu, ruimer van opzet, ondergebracht aan de Peperstraat. Zowel de winkel als de lunchroom
worden door cliënten van Aqui-

lae beheerd. In de winkel worden producten gekocht die in de
werkplaats worden gemaakt, de
lunchroom beschikt over een eigen keuken waar alle producten
vers worden bereid. Voor Aquilae is het telkens weer een uitdaging om de cliënten een zinvolle taak te geven in de maatschappij. Uit intern onderzoek
was al gebleken dat werkzaam-

Voordat de elf cliënten in de
nieuwe lunchroom aan de slag
konden, kregen ze eerst een
training, waarin onder meer aandacht werd besteed aan sociale vaardigheden. Hoe moeten de
gasten welkom geheten worden?
Hoe moeten ze bediend worden?
Vragen die stuk voor stuk aan
de orde zijn geweest, zodat het
team er helemaal klaar voor zou
zijn. Inmiddels is de zaak twee
weken geopend en zijn de eerste
reacties zeer positief. ,,Wij zijn er
allemaal erg trots op dat er al zoveel mensen zijn geweest’’, aldus
de medewerkers van Filia Aquilae. De gasten die inmiddels een
bezoek gebracht hebben aan
de nieuwe lunchroom en winkel
zijn enthousiast over deze nieuwe stap van zorgmakelaar Aquilae. Een enkele keer vergt de onderlinge communicatie een kleine aanpassing. Zo is één van de
teamleden doof en moet er gecommuniceerd worden door
middel van geschreven tekst of
gebarentaal. Maar dat blijkt in
de praktijk zeer goed te werken.
,,Bovendien kan ze heel goed liplezen’’, aldus de anderen.
Voorlopig is de lunchroom geopend van maandag tot en met
vrijdag tussen 10.00 en 15.30
uur.

Werk aan een particuliere woning kost meestal ruim een dag.
Grotere projecten duren uiteraard langer. Er wordt zo ingepland dat de overlast voor bewoners beperkt blijft. ,,Het probleem
met houtrot is dat je nooit precies weet wat je tegenkomt als je
de rotte plekken weghaalt,’’ zegt
Gerrie Breed. ,,Elke klus is dan

ook maatwerk. Afhankelijk van
de omstandigheden kiezen we
voor het juiste product en de
beste oplossing. Zodat het kozijn
weer jaren meekan.’’
De Houtrot Specialist heeft een
vast team van vier vakmensen.
Voor grotere projecten worden vaklieden aangetrokken die
vooraf een basisopleiding en een

cursus voor certificering volgen.
Door op deze manier te werken
kan de Houtrot Specialist zich
zeker de specialist op het gebied
van gevelwerk noemen.
Voor meer informatie kan men
zich wenden tot Gerrie Breed, via
06-46200649 of Henk de Meer,
06-53587277. Kijk op internet op
www.de-meer.eu.

In de Peperstraat

Zorgmakelaar Aquilae
opent lunchroom
Beverwijk - Wie tussen het winkelen door even wil uitrusten in
het centrum van de stad, heeft daarvoor vanaf nu de gelegenheid bij Filia Aquilae, de nieuwe lunchroom aan de Peperstaat
9. Genieten van een heerlijk kopje koffie of een belegd broodje, met zorg bereid door het team van deze gloednieuwe zaak.
Een team dat vrijwel geheel bestaat uit cliënten van zorgmakelaar Aquilae. Het zijn mensen met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking die, na een speciale training, vol enthousiasme dit project zijn gestart.
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Carillon Boys 2 strijdt
om de titel in hoofdklasse
Beverwijk - FC Blok/Carillon
Boys 2 stond vrijdagavond voor
de moeilijke thuiswedstrijd tegen
ZVV Volendam 3.
Carillon Boys 2, dat de laatste
weken behoorlijk de wind in de
zeilen heeft, begon direct met
druk te zetten op de verdediging
van ZVV Volendam en dat resulteerde gelijk in wat kleine kansjes. Volendam kwam er dan ook
in het begin van de wedstrijd
niet aan te pas, bij balverlies liepen ze gelijk naar de eigen helft
en in balbezit kwam er weinig of
niets uit.
Het was dan ook niet vreemd
dat Ronald Schellevis op aangeven van Remco Pels met een
droog schot via de binnenkant
van de paal de 1-0 op het scorebord bracht. Drie minuten later
was het Stefan van Dijk die op
aangeven van Ronald Schellevis
de verdiende 2-0 op het scorebord bracht.
Carillon Boys 2 dacht op een
gemakkelijk avondje af te gaan
en greep vervolgens in de 11e
en 13e minuut niet resoluut in
bij aanvallen van Volendam. De
stand stond plotseling weer op
2-2.
Carillon Boys 2 begon weer zoals het begonnen was, Volendam
op eigen helft terug dringen en
proberen een opening te vinden
voor de goal van de Volendamse keeper.
Carillon Boys 2 had echter een
counter nodig. Balverlies van
een Volendammer bracht Bart
Meijland en Stefan van Dijk in
een een-twee situatie die met
een schitterende sleep voorbij de
keeper afgerond werd door Stefan van Dijk en de ruststand op
een 3-2 voorsprong van Carillon
Boys 2 bracht.
Na de pauze moest Volendam

wat meer pressie gaan geven om
de achterstand ongedaan te maken, maar er was een foutje van
aanvoerder Niels van Huijssteden die zijn man liet lopen voor
nodig om de stand weer in evenwicht te brengen 3-3.
De wedstrijd kon alle kanten nu
op, maar de meeste kansen waren in dit duel voor Carillon Boys
2. Een goeie actie van Ronald
Schellevis bracht Bart Meijland
in stelling en op zijn schot had
de keeper van Volendam geen
verweer en bracht Carillon Boys
2 voor de derde maal op voorsprong. Volendam moest nu weer
komen en er deden zich kansen
voor aan beide zijden, maar zowel de keeper van Volendam als
Barry van Dijk hielden voorals
nog hun doel schoon.
Toen Bart Meijland op aangeven van Remco Pels acht minuten voor tijd de 5-3 op het scorebord bracht kwam voor Carillon
Boys 2 de overwinning wel heel
erg in zicht.
ZVV Volendam ging na dit doelpunt met een meespelende keeper proberen het tij te keren,
maar Carillon Boys 2 kreeg de
meeste en beste kansen om het
af te maken. Zo schoot Niels van
Huijssteden op een leeg doel tegen de lat, en Bart Meijland net
naast en waren de kansjes voor
Volendam met hun meerderheid
minimaal.
Een terechte overwinning van de
mannen van coach Johan van
Etten. De strijd om de titel blijft
nog even voortduren. Over twee
weken wacht alweer de moeilijke uitwedstrijd tegen de Counters uit Koog aan de Zaan die
moeten strijden om punten tegen degradatie.
De hoofdklasse 1 gaat een spannend slot tegemoet,

De Kennemers nieuws
Beverwijk - Afgelopen zondag
speelde De Kennemers de thuiswedstrijd tegen NVC. Om vaster in de middenmoot te blijven,
mocht er beslist niet worden verloren. En dat begrepen de spelers van de Kennemers ook,
want meteen na het beginsignaal zochten ze de aanval. Binnen één minuut kwam het eerste schot al op het doel van NVC,
maar het schot raakte de keeper.
Er kwamen diverse scoringskansen, maar de NVC doelman was
een echte sta in de weg. De Kennemers hield het veldoverwicht,
na een voorzet van links wederom een schot op doel, maar de
bal werd van de doellijn gehaald.
Eén minuut van het rustsignaal
kreeg een speler van NVC de
ruimte en schoot van ± 20 meter de bal met een curve zo langs
doelman Menno Bos en zo stond
NVC met 0-1 voor. In de tweede
helft ging de Kennemers meer
naar voren spelen en zo kwa-

men er ook kansen voor NVC,
maar dan stond Menno Bos op
zijn plaats. Bij een goede aanval van de Kennemers had Mario
Thomas de bal voor het intikken,
maar jammergenoeg kreeg hij
net zijn voet niet achter de bal.
Berry Janssen kwam er in om
met meer lengte voorin de gelijkmaker te forceren. En bij een
vrije trap kopte hij goed, maar de
bal werd op de doellijn weggehaald. Wat de Kennemers hierna nog probeerde de verdiende
gelijkmaker kwam niet. Zo verloor de Kennemers deze wedstrijd, terwijl ze met de rust minimaal met 2-0 voor hadden moeten staan, maar het zat dus niet
mee.
Aanstaande zondag is er een inhaalweekend en bekervoetbal.
De Kennemersselectie gaat trainen. Meer verenigingnieuws is te
lezen op de site van de vereniging: www.dekennemers.nl

Henk Mulder
wint viswedstrijd
op Noordpier

Live optreden van de
Steamers in Sonnevanck
Wijk aan Zee - Bill, Bob en Bennie organiseren in het jaar 2009
een muzikale estafette in Sonnevanck te Wijk aan Zee. Er wordt
dit jaar een mix gepresenteerd
van de bands waar Bill (Dirk van
der Meij) een rol in speelt.
In januari kreeg Henkie en de
Hufters het stokje, die zij deze derde vrijdag van de maand,
20 februari doorgeven aan de
Steamers. Zij verzorgen een optreden op het podium vanaf
21.00 uur
De Steamers brengen stevig
maar divers bluesrockwerk. Zij
hebben een repertoire dat bestaat uit oudere traditionals van
bijv. Muddy Waters, jaren ‘60 van
Cream en Fleetwood Mac, ja-

ren ‘70 van James Gang en Joe
Walsh, jaren ‘80 van ZZ Top en
jaren ‘90 van The Paladins en
The Hoax. Een breed spectrum
dat onder de grote noemer Blues
valt, in al zijn facetten.
De Steamers gaan de uitdaging aan hun stevige muziek
en ‘scheurende gitaren’ op een
Sonnevanck volume goed tot zijn
recht te laten komen.
De bezetting bestaat uit 4 doorgewinterde podiumbeesten t.w.
Jan van Bodegraven (zanger),
Dirk van der Meij (gitarist), Roland Luttik (contra bassist), John
Gerritse (drummer).
Hotel Sonnevanck is gevestigd
aan de Rijckert Aertszweg in
Wijk aan Zee.

Belastingteruggave
voor jongeren in JIP
Beverwijk - Voor jongeren die in
2008, 29 jaar of jonger waren én
een bijbaantje of vakantiewerk
hadden, is het heel goed mogelijk dat zij geld terugkrijgen van
de belastingdienst.
Bij het Jongeren Informatie Punt
(JIP) kunnen zij hulp krijgen bij
het invullen van het Tj-biljet.
Veel jongeren hebben naast hun
school een bijbaantje of werken
in de vakanties. Als zij daarvoor
loon ontvingen, betaalden ze belasting en premie volksverzekeringen over hun loon, de zogenoemde loonheffing. Als er meer
dan 13 euro aan loonheffing is
ingehouden kan het zijn dat ze
geld terugkrijgen.
Vanaf heden tot en met eind
maart 2009 staat het JIP van Beverwijk in het teken van de belastingteruggave voor jongeren.

De daar aanwezige jongerenwerkers zullen jongeren gratis
helpen bij het invullen van een
zogenaamd Tj-biljet. Dit Tj-biljet hoeft niet door jongeren zelf
meegenomen te worden, want
die zijn al aanwezig in het JIP.
Wel is het belangrijk dat men
één of meerdere jaaropgave(n)
meeneemt. Hier staat namelijk
op wat er aan loonheffing is ingehouden. Het gaat hier om jongeren die een bijbaantje of vakantiebaantje hebben en een Tjbiljet in mogen vullen.
JIP Beverwijk is geopend van
dinsdag tot en met vrijdag van
14.00 tot 17.00 uur en op dinsdag- en donderdagavond van
18.30 tot 21.00 uur en te vinden
aan de Schans 1a in Beverwijk.
Tel. 0251-229452. E-mail:jip@jipbeverwijk.nl.

Wijk aan Zee - De leden van
zeevisclub Baloeran visten afgelopen zondag de negentiende wedstrijd van de competitie
2008/2009 op de Noordpier.
De vangsten waren zeer slecht
en bestonden uit wat gul, wijting
en schar.
De wedstrijd werd gewonnen
door Henk Mulder met de vangst
van 226 cm vis.
De tweede plaats was voor Hans
Fatels met 151 cm vis, vóór o.a
André Leyen (112), Piet Mooij
(74) en Ruud Zwart (44).
De overige deelnemers wisten
zelfs helemaal geen vis te vangen.
De dagprijs voor de grootste vis
ging naar Hans Fatels voor de
vangst van een gul van 45 cm.
De volgende wedstrijd van Baloeran wordt 1 maart eveneens
op de Noordpier gevist.
Deze wedstrijd staat ook weer
open voor niet-leden. Meer info:
tel. 06-33109857.

Doorgereden
na aanrijding
Beverwijk - Vrijdagnacht meldde een man rond 01.30 uur bij
de politie dat hij met zijn auto was aangereden op de Laan
van Broekpolder en dat de vrouw
die dat had gedaan was doorgereden met haar auto. Agenten hebben een onderzoek ingesteld en hebben de kentekenplaat van de auto die was achtergebleven in beslag genomen.
De vrouw bleek nog twee andere
aanrijdingen te hebben veroorzaakt en is korte tijd later aangehouden. Het bleek een 36-jarige vrouw uit Beverwijk. Ze was
zwaar onder invloed van alcohol.
Haar rijbewijs is ingevorderd en
er is proces-verbaal opgemaakt.

In tunnel tegen
vrachtwagen
Velsen-Zuid - Een 24-jarige
Amsterdammer is zaterdag gewond geraakt bij een aanrijding
in de Velsertunnel. De man reed
rond 05.15 uur in zijn auto door
de tunnel en reed tegen een
vrachtauto die ook in de tunnel
reed. De man is daarbij gewond
geraakt en is met nog onbekend letsel naar een ziekenhuis
gebracht. De Amsterdammer
is mogelijk achter het stuur in
slaap gevallen. De politie onderzoekt of de man drank of drugs
had gebruikt. Door de aanrijding
is de vrachtwagenchauffeur de
macht over zijn stuur kwijtgeraakt en heeft daardoor de tunnelwanden flink geraakt en beschadigd.
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Buurten in de Kerk
Hart van Heemskerk
(Jan Groenewold)
- Dinsdagmiddag werd uit de
fietsenstalling van Meerstaete een blauwe Giant herenfiets
gestolen en woensdagmiddag
werd op het Burgemeester Nielenplein een zilver met blauwe
Gazelle orange damesfiets gestolen. Ook een op de Bachstraat
gestalde groene Gazelle damesfiets was plotseling verdwenen.
De fietsen stonden op slot met
een AXA SL7 of SL9 slot. Vermoedelijk zijn ze dus op de gebruikelijke wijze, met een moedersleutel, opengemaakt.
- Een speciaal daarvoor gevormd politieteam heeft donderdagavond op de Deutzstraat
drie Roemenen aangehouden
die een zogenaamd skimmondje wilden plaatsen op de pinautomaat van de Fortisbank.
- Een vrijdagmiddag bij de weekmarkt gestolen Gazelle damesfiets werd de volgende dag door
de politie teruggevonden waarna
deze aan de gelukkige eigenares
kon worden teruggegeven.
- In een auto achter de winkels
van de Van Coevenhovenstraat
werd vrijdagmiddag opengebroken. De buit bestond uit radiocd-speler en een aantal cd’s.
- Een ouder paar op de Genestetstraat is het slachtoffer van een
paar oplichters. Met een babbeltruc wisten zij geld van het paar
los te peuteren. Ouderen worden
gewaarschuwd voor de mannen
die soms alleen en andere keren
samen opereren.
- Zaterdagnacht wilde een klant
na 02.00 nog naar binnen bij de
cafés op de Ruysdaelstraat. Na
02.00 uur mag je niet meer naar
binnen vanwege het horecaconvenant. Toen hij door de portiers
werd geweigerd werd hij agressief. Hij werd aangehouden en
bleek behoorlijk dronken te zijn.
Omdat hij ook nog een valse
naam opgaf mocht hij de nacht
doorbrengen in de politiecel. Er
is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.
Broekpolder en ZuidbroekOosterwijk
(Gerrit van der Pijl)
- Dinsdagavond 10 februari is op
de Garonnestraat een herenfiets,
merk Giant, type ATB gestolen.
- Op woensdag 11 februari is er
tussen 13.00 uur en 15.00 uur
een gordelcontrole gehouden op
de Hoflaan. 5 bestuurders kregen een bekering wegens het
niet dragen van de gordel. Daarnaast kreeg 1 bestuurder een
bekeuring wegens het niet kunnen tonen van zijn rijbewijs. En
één bestuurder kreeg een bekeuring voor het weggooien van

afval op straat.
- Tussen zaterdag 14 februari 18.00 uur en zondag 15 februari 15.00 uur werd een fiets gestolen nabij station Heemskerk.
Het betrof dit keer een herenfiets, merk: Gazelle, type orange,
kleur blauw.
- Tussen 14 februari en 16 februari is op het Euratomplein een
personenauto, merk, Volkswagen, type: Golf, kleur zwart gestolen. Het kenteken van deze
auto is 99-JT-ZR.
Boven de Baandert
(Sandra Jansen)
- Op dinsdag 10 februari is wederom op diverse locaties in
Heemskerk, waaronder de Velst,
gecontroleerd op gestolen fietsen. Er zijn bij deze controle geen
gestolen fietsen aangetroffen.
- Woensdag 11 februari is er op
de Velst, omstreeks 09.30 uur
een tas uit een auto gestolen.
De aangeefster bracht even haar
kind naar school en vergat de
auto af te sluiten. Een paar minuten later bleek de tas uit de auto
te zijn gestolen.
- Op maandag 16 februari heeft
het Verkeers Handhaving Team
van politie Kennemerland tussen 20.00 uur en 21.30 uur een
snelheidscontrole gehouden op
de Tolweg. Er zijn 572 voertuigen gepasseerd waarvan er 147
op de foto zijn gezet omdat ze te
hard reden. Deze mensen zullen
een bekeuring thuis gestuurd
krijgen.
Van Acker tot Burcht
(Yvonne Poppema &
Jacqueline van den Berg)
- In de nacht van zaterdag en
zondag hebben onverlaten een
booster vernield. Deze stond op
de galerij voor een woning van
de Hoven. De leuningen, mandje en zelfs een stopcontact waren vernield.
- In de nacht van zondag op
maandag is er een fiets gestolen uit een schuur op de Hillen
Acker.
- In de nacht van maandag op
dinsdag is er getracht een airbag
te stelen uit een auto. Deze auto
stond geparkeerd op de Suykers
Acker. De eigenaar zag ‘s morgens dat de autoruit ingeslagen
was en dat het dashboard behoorlijk vernield was.
- Tijdens een verkeerscontrole
op de kruising Plesmanweg met
de Jan Ligthartstraat zijn er diverse bekeuringen uitgedeeld.
Onder andere voor het fietsen
op het trottoir en het fietsen in
verboden richting. Ook werd er
een gestolen fiets aangetroffen.
Tegen deze fietser is proces-verbaal opgemaakt.

Adverteren? Bel 0255-540765

Heemskerk - De Protestantse Kerk Heemskerk houdt onder het motto Buurten in de Kerk
op zondagavond 22 februari een
speciale activiteit over ‘Werken
aan een betere ik’.
Tijdens de bijeenkomst in de
Dorpskerk zijn mensen uitgenodigd die op een bijzondere manier met de vragen van het leven aan de slag zijn: op zoek
naar zichzelf, op zoek naar God.
Kenmerkend voor Buurten in de
Kerk is het gesprek over het thema door korte interviews en reacties uit het publiek.
De volgende sprekers zijn uitgenodigd. Ben Thiemann was 55
jaar toen hij begon aan een tocht
per fiets van Heemskerk naar
Santiago de Compostella, een
pelgrimsstad in het noordwesten
van Spanje. Hij vertelt over zijn
fietsavonturen en over zijn geloofstocht.
Jongeren uit Heemskerk zijn in
2008 naar Taizé geweest. Taizé
is een internationale, oecumenische kloostergemeenschap. Een
aantal van hen vertelt over hun
reis en over hun geloofsbelevenissen in dit Franse klooster.
Waarom gaan mensen op een
pelgrimsreis? Wat bezielt ze om
dit te doen? Agnes Hana, protestants predikant in Heemskerk, vertelt over het ‘hoe en wat’
van pelgrims.
Jurjen Beumer komt in zijn werk,
als pastor-directeur van de oecumenische gemeenschap Stem in
de Stad in Haarlem, vaak in aanraking met thema’s als mediteren, stil worden en leren bidden.
Hij vertelt over vormen van spiri-

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
Jurjen Beumer, pastor-directeur
van Stem in de Stad in Haarlem,
tualiteit die kunnen helpen om te
werken aan een betere ik.
Op straat is er wellicht weinig van
te merken maar toch werken vier
van de vijf Nederlanders aan een
betere ik. Spiritualiteit en werken
aan de eigen ontwikkeling kent
allerlei vormen. Om hun betere ik te ontwikkelen, gaan mensen net zo gemakkelijk op zondag naar de kerk als op woensdag naar yoga. Oude en nieuwe
vormen van spiritualiteit worden
beoefend.
Belangstellenden zijn van harte welkom op zondag 22 februari in de Dorpskerk in Heemskerk
aan het Kerkplein om 19.45 uur.
De toegang is gratis. Voor informatie: Gert Dammer tel. 241139
of g.dammer@innova.nl. Zie ook
www.pknheemskerk.nl.

Nominaties bekend

Heemskerkse
sportverkiezing 2008
Heemskerk - In samenwerking
met de Gemeente Heemskerk
organiseert Radio Heemskerk
de verkiezing van Heemskerkse
sporters die in 2008 aansprekende resultaten hebben behaald.
De nominaties voor de sporters
van het jaar 2008 uit Heemskerk
zijn bekend. Hieruit zullen de
winnaars gekozen worden door
een team van deskundigen.
De bekendmaking en de huldiging van de winnaars zal plaatsvinden op vrijdag 27 februari in
de kantine van voetbalvereniging ADO’20.
Deze feestelijke bijeenkomst
wordt vanaf 19.00 uur rechtstreeks door Radio Heemskerk
uitgezonden. Fans en publiek
zijn van harte uitgenodigd dit
festijn bij te wonen.
De nominaties voor sporters van
het jaar 2008 uit Heemskerk zijn:

baller, lid van Blok Carrillion
Boys).
In de categorie sportvrouw zijn
dat: Marcella Deen, handbalster
bij eredivisionist T+A Amsterdam; Sandra van Dijk, handbalster bij eredivisionist T+A Amsterdam.
In de categorie talenten zijn
dat: Frank de Wit, judoka, lid van
Sportschool Ben Rietdijk; Irene
Kranendonk, tennis, lid van Marquette; Emma Kranendonk, tennis, lid van Marquette.
In de categorie master zijn dat:
Richard Janssens, atleet lid van
A.V. Lycurgus; Margreet Adrichem, bowlspeelster lid van De
Rink; Jack Dekker, atleet, lid van
A.V. Castricum.
In de categorie ploegen zijn
dat: meisjes D1, handbal vereniging DSS Handbal; areobicteam,
turnvereniging Toss; turnteam,
meisjes, vereniging Toss.

In de categorie sportman zijn
dat: Daan Glorie, zwemmer open
water, vereniging: Het Y Krommenie; Barry van Dijk, zaalvoet-

Radio Heemskerk zendt uit op
107.4 in de ether en op 104.5
op de kabel, tevens via Internet
www.radioheemskerk.nl.

AANLEVEREN TEKST:
Woensdag voor 12.00 uur
redactie@heemskerksecourant.nl

AANLEVEREN ADVERTENTIES:
Woensdag voor 12.00 uur

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

REDACTIE:
Anneke Araya
06-51260984
Linda Stals
06-49943440
CORRESPONDENT:
Raimond Bos

ADVERTENTIEVERKOOP:
Cees Beentjes
06-24880321
UITGAVE VAN:
IJmond pers BV
DRUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl
VERSPREIDING:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

CENTRALE ADMINISTRATIE:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Overname/kopiëren van advertenties
en/of teksten uit deze uitgave is
niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.
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Tegen koploper SVIJ

Turks

ADO meisjes C1
pakken volle winst
Heemskerk - SVIJ kwam op bezoek op De Vlotter in Heemskerk;
met negen punten los, koploper
in de poule en uiteraard zwaar
favoriet. ADO MC1 met vier afmeldingen en daardoor drie invallers uit het tweede, was er
klaar voor.
De wedstrijd in IJmuiden waar
met sneeuw en hagel met 21 werd verloren, was nog niet
vergeten. Met ongeveer 15 minuten vertraging werd gestart.
Door omstandigheden was de
scheidsrechter niet aanwezig.
Gelukkig werd dit opgepakt door
een van de ouders die bij MB1
stond te kijken, die overigens
een uitstekende wedstrijd floot.
Gemotiveerd door het extra bonussysteem, patat voor het hele meidenteam bij winst, werd
er direct fel gestart. Maar SVIJ,
niet voor niets koploper, was een
taaie tegenstander. Het spitsentrio had een paar kansen en uiteindelijk was Suzanne met een

mooie dribbel de slimste. Zij legde de bal achter de keeper in het
netje. Vrij kort daarna werd door
goed jagen van Nina de tegenstander zenuwachtig en raakte de bal verkeerd, eigen goal
2-0. Achterin stond het goed bij
ADO, Sanne stond als invaller
leiding te geven aan de verdediging alsof ze niet anders gedaan
had. Met 2-0 de rust in, wie had
dat vooraf gedacht.
Maar te vroeg gejuicht, na de
rust stond SVIJ in no time gelijk. De rust had de ADO meiden
kennelijk geen goed gedaan.
Maar veerkracht werd getoond
en veerkracht werd beloond.
Met doorzettingsvermogen en
goed voetbal brachten Nina en
Christel de stand op 4-2. Een uitstekende redding van Marleen
voorkwam dat SVIJ terug in de
wedstrijd kon komen. Drie punten in de pocket en aansluiting
bij de top drie van de poule.

Veertigjarig jubileum
JongerenKerk Heemskerk
Heemskerk - In maart 1969
werd de JKH (JongerenKerk
Heemskerk) opgericht. Deze
groep verzorgde de teksten en
liederen (“beatmissen”) in de
Laurentiuskerk en Mariakerk in
Heemskerk, destijds twee aparte parochies.
Momenteel bestaat de JKH uit
28 leden. Eens per maand verzorgt de JKH een eigen viering
in beide kerken. De leeftijd van
de koorleden loopt van 12 tot
ongeveer 30 jaar. Het koor wordt
begeleid door een combo bestaande uit een toetsenist, bassist, drummer en een gitarist. De
teksten van de vieringen worden
voor een groot deel geschreven
door de tekstgroep van de JKH.
Hierdoor is het allemaal wat minder stijfjes en plechtig, het swingt

Liever fietsen
dan stuk lopen

Uitgeest - Surveillerende agenten werden vrijdagnacht rond
03.30 uur op De Krijgsman
aangesproken door twee jongens die lopend onderweg waren naar Beverwijk. Ze vroegen
hoe ver het was en welke kant
ze uitmoesten. De agenten hebben hen de weg gewezen. Even
later zagen de agenten het duo
op een fiets rijden. Ze beweerden de fiets te hebben gevonden, maar het slot was geforceerd. De verdachten, een 14jarige Amsterdammer en een
evenoude jongen uit Hoenderloo, zijn aangehouden en mee-

Goud voor TOSS
Heemskerk - Turnvereniging
TOSS deed zaterdag mee aan
de tweede competitiewedstrijd
in een reeks van drie. Het spits
werd afgebeten door Pauline van
Wonterghem. Ze draaide een
stabiele wedstrijd met de hoogste score van 8.80 op balk. Hiermee werd ze derde in totaal.
De instapmeiden deden het ook
heel goed. Danique v.d. Meer
had een 8.50 op sprong en werd
twaalfde. Britt Klous is met een
8.45 op vloer tiende geworden.
Tessa Langendijk behaalde een
8.20 op balk en werd daarmee
vierde. Yazz Wassenaar is me-

de door een 8.95 op brug tweede geworden. Dit was een mooi
begin van het weekend.
Op zondag begon de dag met
Tamara Bleeker, zij behaalde een
9.25 op sprong. Zij is derde geworden. In de volgende wedstrijd deden drie meiden mee.
Ciena v.d. Horst begon met een
ziek lijf aan de wedstrijd, maar
deed het desondanks goed en
werd zevende. Patty Bleeker behaalde de hoogste score op brug
een 9.30. Ze is tweede geworden. Fea Sprengers is mede door
een 9.125 op sprong eerste geworden.

meer en daardoor hoopt men de
jongere generatie in de kerk aan
te spreken. Zingen is een ding,
maar daarnaast speelt gezelligheid een hele grote rol bij de
JKH. De groep heeft met ’t Home
een eigen ruimte en regelmatig
worden er activiteiten georganiseerd buiten het zingen.
Op 1 maart a.s. viert de JKH het
40-jarig bestaan. Om 11.00 uur
is er in de Mariakerk in Heemskerk een feestelijke viering. Aansluitend wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor leden
en oud-leden in de Esplanadezaal. Bent u oud-lid van de JKH
en wilt u hierbij aanwezig zijn? U
kunt zich aanmelden op reunie@
jkheemskerk.nl of kijk op de site
www.jkheemskerk.nl voor meer
informatie.
genomen naar het bureau. Daar
bekenden ze bij verhoor de fiets
te hebben gestolen. De politie is
op zoek naar de eigenaar van de
fiets. Verzocht wordt om aangifte te doen.

Rookbom
Uitgeest - Bij basisschool De
Hoop in Uitgeest werd vrijdagochtend even gedacht dat er
brand was. De brandweer van
Heemskerk is gealarmeerd om
met de autoladder uit te rukken voor een binnenbrand. Bij
aankomst bleek de rook veroorzaakt te zijn door een rookbom.
Voor de brandweer was er niets
te doen.

‘In het harnas sterven’, een gezegde uit vroegere tijden

Ria Vet in gesprek bij
Radio Heemskerk
Heemskerk - Radio Heemskerk
en de Historische Kring Heemskerk brengen op zondag 22 februari het programma ‘de Historische Kring’. ”
Deze zondagmiddag kan men
luisteren naar een gesprek met
Ria Vet over het onderwerp historisch taalgebruik. Het Kennemerlands, Heemskerks met een
vleugje West Fries, maar ook
Zaans.
Spreekwoorden en gezegden uit
vroegere tijden komen aan de

beurt. Bijvoorbeeld, in het harnas sterven.
De uitzending is zondag 22 februari van 12.00 tot 13.00 uur.
De herhaling van dit programma wordt uitgezonden op donderdag 26 februari van 16.00 tot
17.00 uur.

Heemskerk - In de cursus ‘Conversatie Turks voor beginners’
wordt de spreekvaardigheid geoefend, zodat u op een eenvoudige manier kunt communiceren. Er is veel aandacht voor de
uitspraak, de woordenschat en
de basisgrammatica. Erg handig
op vakantie, in uw werk en/of in
uw vriendenkring.
Er wordt met twee boeken gewerkt, de basisgrammatica en
een conversatieboek met cdrom. De lessen worden gegeven door Melike Öcal in buurtcentrum De Schuilhoek, Van
Bronckhorststraat 1 in Heemskerk. De cursus start bij voldoende deelname op woensdag
4 maart van 19.15 uur tot 20.15
uur en omvat 10 lessen. De cursuskosten bedragen j 47,50. Het
lesmateriaal kost g 51,-. Afhankelijk van de hoogte van het bruto gezinsinkomen, is korting mogelijk op de cursuskosten. Kijk
voor de voorwaarden bij de algemene cursusinformatie.
Voor opgave en/of meer informatie kan contact worden opgenomen met het cursusbureau
van welzijnsorganisatie Welschap Welzijn, tel. 0251-207725
of surfen naar www.welschap
welzijn.nl

Snertmaaltijd
Heemskerk - De werkgroep
Evenementen van de Gezamenlijke Ouderenbonden Heemskerk
houdt op donderdag 5 maart
haar traditionele snertmaaltijd in De Jansheeren, locatie
de Velst (vlakbij dansschool Aad
Schoorl). Aanvang 11.00 uur, de
zaal is open vanaf 10.30 uur.
De eigen kok serveert de bekende overheerlijke snert met roggebrood en spek. Ook nu kan er
weer gedanst worden op de live
muziek van de bij velen bekende
musicus Cees Beentjes.
Bij binnenkomst ontvangt iedereen twee consumptiebonnen die
tegen een kopje koffie, thee, of
een ander drankje kunnen worden ingewisseld. Er is ook weer
gezorgd voor een kleine verloting met leuke prijsjes. Om ca
14.00 uur zal deze middag worden besloten. De toegangsprijs
voor deze smakelijke en gezellige maaltijd bedraagt h 6.00.
Telefonisch opgeven voor deze
snertmidag kan bij de heer Jan
Limmen. tel. 0251-252621.

Klaverjassen
in Waterrijck

Heemskerk - Op dinsdag 24 februari wordt er geklaverjast in
buurtcentrum Waterrijck. Natuurlijk zijn er leuke prijzen te
verdienen. De aanvang van het
klaverjassen is om 19.30 uur, de
Radio Heemskerk zendt uit op entree bedraagt 2 euro.
107.4 in de ether en op 104.5 Buurtcentrum Waterrijck is te
op de kabel, tevens via Internet vinden aan de Lessestraat 4 in
Heemskerk, tel. 0251-254294.
www.radioheemskerk.nl.
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Kringloopwinkel Beverwijk
reikt cheque uit aan RUAZ
Beverwijk - Algemeen directeur
Mark Bouma van de Meergroep
heeft namens de kringloopwinkel Beverwijk een cheque ter
waarde van g 1000,- uitgereikt
aan Radio Uitzendingen Afdeling Ziekenhuizen (RUAZ). Deze vrijwilligersorganisatie verzorgt in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en in verschillende verzorgingstehuizen in de
omgeving radio uitzendingen
waarin de patiënten of bewoners
verzoekplaatjes aan kunnen vragen.
De kringloopwinkels van de
Meergroep reiken ieder kwartaal een cheque uit aan een zogenaamd goed doel in de omgeving om haar maatschappelijke betrokkenheid te tonen. De
kringloopwinkel krijgt dagelijks
goederen aangeleverd van particulieren en wil met de opbrengst
graag iets terug doen voor de
maatschappij.
Zo’n zestig vrijwilligers zijn verbonden aan de RUAZ, en zij zijn
steeds op zoek naar vrijwilligers

Film ‘in the
Valley of Elah’

om het team te versterken. Zo is
er behoefte aan mensen die de
verzoekjes op willen halen bij
de patiënten en bewoners, maar
ook in de studio kunnen zij altijd
extra handen gebruiken.
Het geld zal worden geïnvesteerd
in de realisatie van een goede internetverbinding, zodat de programmamakers legaal muziek
kunnen downloaden en achtergrondinformatie kunnen opzoeken over de artiesten. Ook het
upgraden van de huidige computers is een wens voor de toekomst.
Geïnteresseerden in een vrijwilligersfunctie bij de RUAZ kunnen
contact opnemen met vrij willigerscentrale@demeergroep.nl of
bel met telefoonnummer 0251676886 of 0251-279090. Weet u
een goed doel dat in aanmerking
zou kunnen komen voor een
schenking van de Meergroep
kringloopwinkel? Stuur dan een
mail naar info@demeergroep.
nl onder vermelding van ‘goed
doel’.

Van links naar rechts Henriette Vermeij, Ruud Klok, Nick Mosch en
Mark Bouma

Serena Stel met haar zilveren plak, rechts trainster Astrid v.d. Poll

Serena Stel wint zilver
en brons op NK minioren Praise-avond
Heemskerk - Afgelopen weekend werden voor de vierentwintigste keer door LZ 1886 de
Speedo
Jaargangwedstrijden
gehouden. In het Leidse 25 meter zwembad De Zijl komen de
beste Speedo-zwemmers van
Nederland tegen elkaar uit. Dit is
het officieuze Nederlands kampioenschap voor minioren. Voor
jongens vanaf geboortejaar 1997
tot en met 2000 en meisjes van
1998 tot en met 2000.
Er startten 254 zwemmers van
111 verenigingen. Voor Oeza uit
Heemskerk kwam Serena Stel
in actie. Op zaterdag zwom Serena een klein pr op de 100 vrij
1.11.21 waarmee ze 10e werd.

Haar tweede afstand van die
dag was de 200 vrij. In een spannend gevecht won Serena brons
in 2.31.42. Ze haalde hiermee 6
seconde van haar pr af. Deze tijd
was tevens goed voor een clubrecord. Zondag stond er voor Serena nog de 400 vrij op het programma. Haar tijd van 5.21.41
was goed voor een zilveren medaille. Ze zwom maar liefst 19
seconden sneller dan haar oude tijd en ook deze tijd was goed
voor een clubrecord. Met deze
tijden op de 200 en 400 vrij heeft
Serena zich al weten te plaatsen
voor het NJK (junioren) dat volgend jaar januari gezwommen
zal worden.

DSS veel sterker in
Noord-Hollandse derby
Koppel van de Sjoelschijf haalt eerste prijs
Heemskerk - Koppelsjoelen
wordt in iedere regio van Nederland wel een keer georganiseerd. Afgelopen zaterdag was
er een toernooi in Kuddelstaart.
Zes koppels van de Sjoelschijf
uit Heemskerk deden hieraan
mee.
Bij koppelsjoelen wordt samen
gespeeld. De eerste persoon
gooit een beurt en de andere maakt de beurt af, de punten
worden opgeteld. Samen speelt
men 30 bakken.
Gré de Graaf uit Castricum en
Jan Lippinkhof uit Heemskerk
stonden na 20 bakken al op de
eerste plaats. Ze speelden rustig

hun eigen spel en dit duo haalde in klasse G de eerste prijs met
een gemiddelde van 92.87.
Martin v.d. Heuvel en Jan Drent
haalden in klasse A de eerste
prijs met gem. 131.87 binnen.
Geïnteresseerden in het sjoelen zijn welkom op woensdagavond vanaf 1945 uur in de kantine van Odin ‘59 aan de Hoflaan
1 in Heemskerk.
Kienavond
Op 3 april is er een kienavond bij
de Sjoelschijf. Voor meer informatie kijk op de nieuwe website of mail voor vragen.

Heemskerk - Als de zoon van
oorlogsveteraan Hank Deerfield
en zijn vrouw Joan op mysterieuze wijze verdwijnt, staat hun
wereld op zijn kop. Na als soldaat enige tijd uitgezonden geweest te zijn naar Irak, is er plotseling geen spoor meer van hem
te bekennen. Samen met detective Emily Sanders besluiten beide ouders een zoektocht te beginnen.
De film draait zondag 22 februari om 20.00 uur in het Cultureel Centrum de Cirkel, Cirkel 1
in Heemskerk. De toegangsprijs
bedraagt 5 euro, CJP/65+ 4 euro. Reserveren kan via internet
www.filmhuisheemskerk.nl of telefonisch 0251- 236942.

Beverwijk - Afgelopen zaterdagavond stond de handbalderby op het programma tussen HCV’90 en DSS. Ongeveer 300 man publiek was
naar sporthal de Kinheim in
Beverwijk toe gekomen. Een
derby zorgt doorgaans voor
veel spanning en strijd, maar
dat was zaterdagavond niet
het geval. DSS was de hele wedstrijd de bovenliggende partij en speelde de wedstrijd slim uit.
DSS kwam sterker uit de startblokken en kwam meteen op een
0-5 voorsprong. Vooral de verdediging van DSS stond goed, daar
was ook de hele week op getraind. Zelfs in ondertal kon HCV
niet profiteren. En waar het gevaar bij HCV vooral moest komen
van schutter Annemiek Verduin,
was DSS over de gehele breedte
gevaarlijk. Toch kwam HCV sterk
terug tot 9-10, maar DSS bleef
rustig. Waar in voorgaande wedstrijden de onrust toesloeg, bleef
de ploeg van trainer Jovanovic

nu rustig en zette de aanvallen
geduldig en goed op. In de laatste 5 minuten van de eerste helft
kwam DSS in overtal te staan,
waar zij goed van profiteerde en
een gat van 5 doelpunten wist
te slaan. Vooral schutters Marcella Hoekstra en Rosanne Bol
hadden in deze belangrijke fase
van de wedstrijd een belangrijk
aandeel. De ruststand kwam zodoende op 10-15.
De tweede helft speelde DSS
volwassen uit en kwam de voorsprong geen enkel moment in
gevaar. De verdediging bleef
staan, ondanks het harde spel
van HCV. De ploegen hielden elkaar in evenwicht, en wisten allebei 7x te scoren, zodat de eindstand 17-22 werd. In de vorige wedstrijden lag het kwaliteit
van de bezoekende ploeg hoger, maar vandaag gaf het collectief de doorslag. Er werd zeer
slim gespeeld en daar was trainer Jovanovic zeer trots op. Door
deze nuttige overwinning neemt
DSS de vierde plaats weer over
van Olympia.

Heemskerk - Op zondagavond
22 februari om 19.30 uur zal in
de kapel van de Baptistengemeente in Heemskerk een praiseavond worden gehouden. Er
zullen op deze praiseavond veel
opwekkingsliederen gezongen
worden. Medewerking zal worden verleend door de huisband
van de baptistengemeente.
Rond 21.00 uur zal de praisavond
afgelopen zijn. Daarna is er nog
tijd om eventueel na te praten.
Uiteraard staat dan ook de koffie
en thee klaar. De toegang is vrij.
De kapel staat aan de Maerten
van Heemskerckstraat 43 (naast
het politiebureau).

Kienen in
De Stut
Heemskerk - Bij Ontmoetingscentrum de Stut wordt vrijdag 27
februari weer een kienmiddag
gehouden voor 55 plussers om
14.00 uur. De Stut bevindt zich
aan de Maasstraat 3 in Heemskerk. De kosten per kienronde
zijn j 0,80.

Kienmiddag
Heemskerk - De kiengroep van
ouderenwerk Welschap organiseert op maandag 23 februari
om 14.00 uur een gezellige kienmiddag, voor ouderen vanaf 55
jaar, in de Jansheeren locatie de
Velst in Heemskerk.
De zaal is open vanaf 13.00 uur,
de bijdrage is h 2.20 per persoon.
Minder mobiele mensen kunnen
gratis vervoer krijgen, door zich
aan te melden, bij mevr. Bets de
Boer tel. 240967.

adverteren?
Bel. 0255-540765
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Broers Van Montfoort
domineren judotoernooi
Schiedam - De broers Roel
(15) en Joep (14) van Montfort hebben het dit weekend op het sterke internationale toernooi van Schiedam
gepresteerd om tegen elkaar
in de finale te komen. Beide
broers wisten hun voorrondes
te domineren, waardoor de
eindstrijd een ‘broedertwist’
werd, die verrassend snel
werd gewonnen door Roel.
In Schiedam deden de broers
mee in de klasse tot 46 kilogram,
bij de junioren tot 17 jaar. Hoewel
Roel aan een sterke reeks bezig
is, met een derde plaats in Vlaardingen en een titel in Baarn, was
de finaleplaats ditmaal zwaarbevochten. Na een zege in de
eerste ronde kwam Roel uit tegen een sterke judoka uit Delft,
die weinig in te brengen had.
Met een verwurging won Roel,
en dit zorgde voor een halve finaleplaats. Tegen een judoka uit
Tilburg kwam Roel snel voor, en
hoewel hij de hele partij de betere was, kon hij de partij niet
voortijdig beslissen. Hij won echter wel, waardoor de finale voor
hem een feit was.
Joep had een nog iets zwaardere
loting, maar hij stak in een supervorm. Na de eerste ronde te hebben gewonnen met een zeer onorthodoxe verwurging, stond hij
in de tweede ronde tegen Mike
Cramer uit Zaandam. In Vlaardingen verloor Joep nog van deze judoka, maar ditmaal had de
Zaandammer weinig in te brengen. Binnen enkele seconden
wist Joep een aanval door te sturen naar de grond en daar een
zeer vaste houdgreep te maken,
waardoor ook deze partij gewonnen werd. Na weer een snelle ze-

Gerrit van
Weert wint
viswedstrijd

ge in de halve finale wist hij zich
te plaatsen voor de eindstrijd tegen zijn oudere broer. Waar iedereen, inclusief coach Sebastiaan Munter, rekende op een lange strijd, was het Roel die halverwege de partij een verwurging aanzette. Hoewel deze niet
meteen effect had, zette Roel genoeg druk om zijn broer te laten
afkloppen, waardoor hij een titel aan zijn erg goede reeks kon
toevoegen.
In Schiedam wist de negenjarige Mike Durge (-34 kg) zich
ook weer erg goed te profileren.
Het jonge talent van De Lange
was wederom goed voor enkele schitterende zeges, waarmee
hij zonder veel problemen naar
de halve finales kwam. Hierin
kwam hij een lange en zeer lastig vechtende judoka uit NieuwVennep tegen. Durge was echter
zo geconcentreerd dat hij zich
niet in gevaar liet brengen. Ondanks dat hij niet tot scoren kon
komen wist hij deze partij via een
scheidsrechtersbeslissing toch
te winnen, waarmee hij zich wederom voor een finale plaatste.
De finale was binnen de minuut
beslist, want Durge kon zijn favoriete heupworp weer in stelling brengen en de partij in zijn
voordeel te beëindigen.
Ook de tienjarige Max Cortie (46 kg) deed het goed in Schiedam. Na een vrijloting wist hij
zijn tweede partij via een beslissing te winnen, waarna hij zijn
halve finale met tweemaal een
half punt wist te beslissen. In de
finale kwam hij op voorsprong,
maar een inschattingsfout op
de grond kostte hem de titel. Hij
kwam in een houdgreep terecht
en werd hiermee tweede.

Roel van Montfort zet de beslissende verwurging aan in de eindstrijd
tegen zijn broer Joep. Foto door Marieke van Horssen

Regio - Hengelsportvereniging
Kennemerland uit Beverwijk viste zaterdag haar zesde wedstrijd
in de wateren van plan Ypestein
in Heiloo, waar Gerrit van Weert
45 baarzen wist te vangen en
winnaar werd. Totaal werden
door 13 hengelaars 284 baarzen
gevangen. De uitslag:
1. Gerrit van Weert, 45 stuks. 2.
Puck Talens, 37 stuks. 3. Puck
Verhart, 36 stuks. 4. Teun Kanon,
35 stuks. 5. Harrie van Dessel, 27
stuks.

Felicia Los van DEM wint
Vrij schilderen
Corus cross in Castricum bij Lucasgilde

Castricum - In de druilerige regen won Felicia Los zondag 15
februari de zesde van de zeven
wedstrijden om de Corus cross
cup 2008/2009 in Castricum.
De vijftienjarige DEM atlete legde de 4 kilometer bij de meisjes
AB en Neo senioren (geboortejaren 1990-1993) af in een tijd
van 17 minuten en 55 seconden.
Tweede in deze leeftijdscategorie werd clubgenote Naiomi Andringa in 18 minuten en 3 seconden. Bij de jongens pupillen (geboortejaren 1998-2002) moest
Alexander Soethout wederom

zijn meerdere erkennen in de
razendsnelle Haroun Benyaha.
Met zijn tijd van precies 9 minuten over 2,3 kilometer mocht
hij niet ontevreden zijn met een
fraaie tweede plaats. Hij werd op
de voet gevolgd door clubgenoten Vyron Saridin (7e) en Bryan
Tuinstra (8e).
Bij de meisjes pupillen mocht ook
Lisanne Glorie namens DEM het
zilver in ontvangst nemen. Renee van Rookhuizen werd zesde
in deze leeftijdscategorie, terwijl
Esmee Bakker genoegen moest
nemen met een tiende plaats.

Voorlichting voor Turkse
ouderen in moskee

Beverwijk - Schilderes Annemarie Rijkse geeft op donderdagmiddag 5 maart een workshop vrij schilderen bij het Lucasgilde.
Annemarie Rijkse is een kunstschilderes uit Heemstede die al
diverse workshops heeft gegeven en erom bekend staat dat zij
zelfs mensen die zichzelf talentloos achten tot goede resultaten
weet te brengen.
De workshop wordt gehouden
in het atelier van het Lucasgilde
aan het Kerkplein en is toegankelijk voor leden en niet-leden.
Deelnemers hoeven niet zelf
voor hun materiaal te zorgen, de
workshop is inclusief materialen.
Geïnteresseerden kunnen voor
deelname of informatie terecht
bij: Th. Wildenberg, tel. 239477.

Beverwijk - Niet alle allochtone
ouderen kennen de diensten en
voorzieningen op het gebied van
zorg en welzijn die er zijn in Beverwijk en Heemskerk.

Thuiskien
SV Beverwijk

Beide gemeenten bieden een
groot aantal voorzieningen voor
ouderen zoals woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen,
recreatieve- en educatieve activiteiten en diverse vormen van
zorg. Er zijn mogelijkheden om
mantelzorgers te ondersteunen
en er bestaan regelingen voor
mensen met een laag inkomen.
Men kan hulp krijgen bij het invullen van formulieren of bij het

aanvragen van huur- en zorgtoeslag.
De ouderenadviseurs van de
Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening M-K vertellen waar u terecht kunt voor deze diensten en voorzieningen en
wat zij daarin voor u kunnen betekenen.
De bijeenkomst vindt plaats op
vrijdag 20 februari a.s. om 19.00
uur in de Aksemseddin moskee,
Zweedselaan 40 in Beverwijk
Voor meer informatie: Arja Loggers SMD-MK 0251 - 229329 of
de heer ing. Seref Mumcuoglu
06-38225842.

Eigenaar gezocht Vastenactie in
van Batavus fiets De Grenspost

Hoofdcollecte
Beverwijk - De Hoofdcollecte van Nederland vond dit jaar
plaats van 2 t/m 7 februari. Ook
in Beverwijk gingen de collectanten op pad met de collectebus. Zij zijn heel erg blij met de
opbrengst, j 759,66. Geen collectant aan de deur gehad? Uw

gift is nog altijd welkom op giro 950, t.n.v. Hoofdcollecte van
Nederland, Den Haag. Wilt u volgend jaar ook meehelpen bij deze gezamenlijke collecte van het
Fonds Psychische Gezondheid
en de Hersenstichting Nederland? Bel dan L. Hoeben, coördinator in Beverwijk, tel. 0251211570. www.hoofd collecte.nl

Beverwijk - De politie heeft zaterdag om 08.45 uur bij het station op heterdaad een fietsendief
aangehouden. Het gaat om een
51-jarige veelpleger uit Haarlem.
De politie is nu op zoek naar de
eigenaar van de fiets. Het gaat
om een bruine Batavus Valencia.
Onder het zadel zat een blauw
kettingslot. De eigenaar wordt
verzocht contact op te nemen
met de politie.

Beverwijk - De Parochie van
de HH. Twaalf Apostelen houdt
op zondag 1 maart een vastenactie-dag. De eucharistieviering
begint die dag om 10.00 uur.
Van 11.15 uur tot ongeveer 14.00
uur is er een gezellige dag in De
Grenspost met koffie, thee, limonade, frisdrank, een pilsje, koek,
broodje kroket of frikadel, etc.
De bedoeling is geld in te zamelen.

Beverwijk - De uitslas van trekking van de thuiskien februari
2009 is geworden:
29, 65, 56, 27, 50, 31, 12, 54, 42,
36, 73, 89, 67, 2, 68, 24, 33, 66, 39,
16, 55, 62, 15, 13, 78, 18, 43, 90, 7,
57, 81, 17, 48, 11, 8, 80, 88, 87, 58,
79, 14, 22, 61, 35, 72, 49, 59, 4, 38,
70, 3, 84, 71, 9, 52, 44, 69, 64, 63,
75, 47, 32, 34, 83, 77, 76, 82, 40 ,
46, 25. Reservegetal 10.
Heeft u prijs bel naar Riek Gertenbach tel: 228422.
Wilt u ook meedoen met de
thuiskien trekking van april 2009
koop dan de kienvelletjes à 2,50
euro bij Petra Kuipers of Riek
Gertenbach of bel even naar tel:
211485 of 228422.

Tips voor
de redactie?
bel:
0255-540765

pagina 28

20 februari 2009

ADO wint met hakken
over de sloot van DWV
Heemskerk - Het was een benauwde overwinning die ADO
afgelopen zondag boekte op
DWV, de tegenstander die eerder
dit seizoen op een 4-0 thuisnederlaag werd getrakteerd. Maar
één doelpunt was, net als twee
weken eerder tegen Westlandia,
voldoende voor de volle winst.
ADO nam daarmee afscheid van
het rechterrijtje en kan weer omhoog kijken.
De omstandigheden waren om
chagrijnig van te worden. Een
druilerige zondagmiddag, maar
er werd eindelijk weer eens gevoetbald. In tegenstelling tot de
sportparken van enkele andere
hoofdklassers werd het hoofdveld van de Vlotter nu eens wél
geschikt geacht voor bespeling.
En dat werd hoog tijd. ADO was
een van de verenigingen met het
minste aantal gespeelde wedstrijden. Deze zondag kwam de
Heemskerkse hoofdmacht in actie terwijl AFC en Hollandia hun
thuiswedstrijden, respectievelijk
tegen VUC en Türkiyemspor afgelast zagen.
ADO-DWV werd een heel moeizaam duel. Er werd heel wat verwacht van de thuisploeg, zeker na de ruime zege die eerder tegen de opponent uit Amsterdam-Noord werd geboekt.
De score werd al na een kwartier geopend. Een listig steekpasje van Wesley Weeber bracht
Patrick Krop in scoringspositie.
Krop maakte het koelbloedig af

met een wippertje over de inglijdende DWV-keeper Okechukwu
Achonu. Zijn nauwelijks uit te
spreken naam werd, toen hij in
2002 bij ADO het doel verdedigde, ook al beperkt tot Okey (“zeg
maar Okki”). Maar dat terzijde.
ADO bleef het doel van de gasten opzoeken. De verwachting
was dat ADO de voorsprong verder zou uitbouwen. DWV bleek
echter een taaie tegenstander.
Het team van Dick Jan Ente zag
geen kans om de gasten zijn
wil op te leggen. Zelfs niet toen
DWV door een domme overtreding met 10 man kwam te staan.
Een donderspeech van trainer
Ton Pronk, die na dit seizoen
mag vertrekken van de clubleiding, bracht na de rust een gemotiveerd tiental in het veld, dat
in niets onderdeed voor de elf
tegenspelers. Eén keer werd het
echt gevaarlijk voor het doel van
Serge van der Ban, die sinds kort
de plaats onder de lat inneemt in
ADO’s hoofdmacht. Met een fenomenale redding werkte hij een
inzet weg uit de bovenhoek van
zijn doel. Deze actie zal er ook
toe hebben bijgedragen dat hij
later de bloemen mocht ontvangen van Man Of The Match. ADO
kwam vlak voor tijd ook met tien
man te staan toen Weeber tegen een tweede gele kaart aanliep. De Heemskerkse supporters slaakten dan ook een zucht
van verlichting toen de scheidsrechter affloot. Drie punten wa-

ren in de tas.
Daarmee verruilt ADO het rechter- voor het linkerrijtje en staat
het op gelijke hoogte met Hilversum, dat in een tumultueus duel
met aartsvijand Haaglandia aan
het kortste eind trok (3-2). Trainer Karel Bonsink heeft zich een
tijdlang mogen schurken aan het
idee dat zijn ploeg dit seizoen
zou meestrijden om een toppositie in hoofdklasse A. Het is aan
ADO om Hilversum a.s. zondag
een illusie armer te maken.
ADO-FC Hilversum zondag 22
februari 14.30 uur op sportpark
de Vlotter.

Castricum - Tijdens de jaarlijkse sportverkiezing van de gemeente
Castricum op vrijdagavond 13 februari heeft FC Castricum het contract verlengd met de trainers van de zaterdagselectie. De ondertekening van de contracten met Ton Snip, Marco Adema en hoofdtrainer
Mark Kranendonk gebeurde aan het begin van de live uitzending op
Radio Castricum. Zowel de trainers als het bestuur van de club spraken daarmee hun tevredenheid uit over de samenwerking en blikken
vol vertrouwen vooruit.

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. 06-57118514
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.

Corus nog enkele weken
in Museum Kennemerland
Wesley Weeber, belangrijk steekpassje.

Vragenuurtje
over Hyves
voor kinderen

Contract Mark Kranendonk
verlengd bij FC Castricum

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.

Beverwijk - Op woensdagmiddag 18 maart is er een workshop voor kinderen van 7 tot 12
jaar over Hyves in de bibliotheek
van Beverwijk. Kinderen kunnen vanaf 14.30 uur al hun vragen stellen over hun eigen Hyves pagina. Wie wil weten hoe
je je Hyves kunt pimpen, of bijvoorbeeld je vervelende vrienden
kunt blokkeren is van harte welkom.De toegang is gratis.
De workshop wordt gegeven
door Yvonne Vrijhof, ict-docente en Anja Westra, mediacoach in de bibliotheek. Yvonne Vrijhof heeft een heel duidelijk boekje over Hyves geschreven, dat tijdens de workshop te
koop is voor d 12,-. Het boekje is
voor kinderen geschreven, maar
is door ouders ook goed te gebruiken.
Kinderen die al vragen hebben,
kunnen deze van te voren mailen
via de Hyves van de Jeugdbieb
IJmond Noord. http://jeugdbiebijmond.hyves.nl Wel eerst aanmelden als lid natuurlijk.

Beverwijk - Het einde nadert van de tentoonstelling Mannen van IJzer en Staal. De tentoonstelling is nog tot en met
29 maart te zien in Museum Kennemerland. Tot nu toe hebben ruim 1.000 belangstellenden de tentoonstelling bezocht
en heeft het Museum vele positieve reacties ontvangen.
De inrichting van een deel van
de tentoonstelling roept herinneringen op: herkenbare uniformen en kledingkasten. Ook hebben mensen uit heel het land
(onder andere iemand uit Delfzijl) spullen in bruikleen gegeven. Al met al blijkt dit voor de
vele bezoekers een heel bijzondere tentoonstelling te zijn. De
reacties in het bezoekersboek
zijn zeer enthousiast. Bijvoorbeeld van een familie die tijdens
een reünie het Museum heeft
bezocht en hun eigen vader op
de foto’s herkende.
Onder de bezoekers bevonden
zich diverse scholen, waaronder
basisschool De Vrijheit de school
van Heliomare uit Wijk aan Zee.
De leerlingen hebben gewerkt
aan het project Vuur en IJzer, dat

Gratis gymles
Heemskerk - In de maanden
februari/maart/april kunnen kinderen gratis kennismaken met
de gymles op donderdag in de
Duitslandlaan van 16.00 tot 17.00
uur voor de 3 tot 6-jarigen en
van 17.00 tot 18.00 uur voor de
leeftijdscategorie 6 tot 9 jaar. In
de gymlessen voor kinderen van
3 tot en met 6 jaar komen o.a.
competitieve spelontwikkeling,
lichaamscoördinatie, zang- en

verband hield met het 90-jarig
bestaan van Corus. Ze hebben
onder andere kunstwerken gemaakt, die het Museum opnam
in de tentoonstelling.
Na 29 maart zullen de vrijwilligers van het Museum de expositie ontmantelen en ervoor zorgen
dat de geleende spullen weer bij
de eigenaren terugkomen. Dan
wordt er plaats gemaakt voor de
volgende tentoonstelling: etsen
van historisch belangrijke plaatsen in deze regio van de hand
van F.J. IJserinkhuijsen (startdatum 23 april).
Het museum aan het Westerhoutplein 1 is open op zaterdag
en zondag van 14.00 tot 17.00
uur.
dansspelletjes aan bod. In de lessen voor kinderen van 6 tot 9 jaar
staan de basisvormen van bewegen en gymnastiek centraal.
Aanmelden kan via een mailtje
naar tossheemskerk@tele2.nl.

adverteren?
Bel. 0255-540765
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Extra aandacht voor
gladde fietspaden

Moeder en zoon
aangehouden
Beverwijk - De politie heeft vorige week woensdag een 46-jarige bewoonster van de Soetemanstraat en haar 14-jarige
zoon aangehouden. Het tweetal had hun buurvrouw en haar
vriend bedreigd. De vrouw deed
dat met een schroevedraaier, de
zoon met een honkbalknuppel.
Het tweetal werd overgebracht
naar het politiebureau. Daar
werden zij later in verzekering
gesteld. De schroevedraaier en
honkbalknuppel werden in beslag genomen. De politie onderzoekt de precieze toedracht.

Klaverjassen

Beverwijk – Op woensdag 25
februari kunnen de klaverjaskaarten weer geschud worden
in Gebouw Meerestein, Van der
Hoopstraat 82 te Beverwijk. Het
begint om 20.00 uur.

Beverwijk - Reinunie verzorgt
voor de gemeente Beverwijk de
gladheidbestrijding. Zodra er
kans op gladheid is, begint Reinunie met het strooien van de
hoofdwegen en de fietspaden.
Direct daarna wordt er gestrooid
rondom bijvoorbeeld bejaardentehuizen, parkeerplaatsen en

Burgemeester op poppodium
Heemskerk - Burgemeester
Han van Leeuwen blijkt een aardig deuntje mee te kunnen spelen. Zondag reikte de burgemeester een cd uit aan de Bloes
Broers uit Beverwijk. De band
maakte deze cd ter gelegenheid
van hun 25-jarig bestaan vorig jaar. Nu konden zij het eerste

exemplaar in ontvangst nemen
in De Nozem en De Non waar de
cd ook was opgenomen. Voorafgaand speelde de burgemeester mee.
Hij bekende vijf jaar lang niet gespeeld te hebben, maar aan het
resultaat was dat niet te merken.
(Foto: Leo Tillmans)

scholen. De gladheidbestrijding
op fietspaden is belangrijk voor
de schoolgaande jeugd en daarom heeft de gemeente Reinunie
gevraagd om fietsroutes richting
scholen extra aandacht te geven,
zodat de kinderen zonder glijpartijen naar school kunnen fietsen.

Abstracte schilderijen
Beverwijk - Kunstcentrum Beverwijk toont van 19 februari
tot en met 28 maart 2009 schilderijen van de kunstenaar Bert
Braam uit Bergen.
Zij schilderijen ontstaan vanuit
emoties die betrekking hebben
op het contact tussen hem en de
dingen om hem heen. De natuur
met al zijn vormen en kleuren,
de mensen met hun uitstraling,
ze zijn van invloed op zijn belevingswereld. Zijn werk is lyrisch
abstract, erotisch, organisch.
Zijn emoties vertalen in vormen is een voortdurend proces,
vechten met de materie. Laag
over laag breng hij zijn verf aan.
Krabt wat weg, voegt weer wat
toe, krast in de verf om er daarna
weer een dunne laag eroverheen

te zetten zodat een mooie huid
ontstaat. Kleur speelt voor hem
een belangrijke rol. Tijdens zijn
vele reizen werd hij sterk geïnspireerd door het mystieke van
de omgeving. De expositie toont
een aantal abstracte werken in
acryl op doek.
De opening van de tentoonstelling is op zaterdag 21 februari
van 15.30 tot 17.00 uur.
De toegang is gratis en iedereen
is van harte welkom. De tentoonstelling van Bert Braam is van 19
februari t/m 28 maart te bezichtigen bij Kunstcentrum Beverwijk
(in Huize Westerhout) aan het
Westerhoutplein 6 in Beverwijk.
Geopend op donderdag en vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en op
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Drugs, geld en vuurwapens
in woning CH Moensstraat

Dirigent Patrice van Opstal van musicalgroep The Cast ontvangt de wisselbokaal als winnaar van het CAL
korenfestival in Castricum.

The Cast wint het CAL korenfestival
Castricum - Musicalgroep The Cast uit Castricum heeft vorige week het CAL Korenfestival gewonnen. Aan het festival op
de Brink namen zaterdag 7 februari koren deel uit Castricum,
Akersloot en Limmen. Het repertoire van de koren varieerde
van pop, shanty tot musical. De overwinning is een mooie opmaat naar de nieuwe productie van de musicalgroep, de musical THE WIZ.
Met twee optredens van twintig
minuten liet The Cast zien wat ze
allemaal in huis heeft. Enthousiasme, goede dansers, prachtige solisten en bovenal koorzang van de hoogste kwaliteit.
Het roezemoezende publiek viel
helemaal stil bij een indrukwekkend duet van Renate Rouwen
en Harry Mooij die een staande
ovatie kregen.
The Cast stak er op alle vlakken
met kop en schouders boven uit,
aldus de jury. ,,The Cast heeft de

perfecte combinatie van discipline en losheid. Wij wisten niet
dat er in onze regio zo veel talent is.’’
Dirigent Patrice van Opstal en
pianist Ruud Luttikhuizen namen
met trots de beker in ontvangst
waarmee The Cast zich een jaar
lang het beste koor van Castricum mag noemen.
Nieuwsgierig geworden?
Musicalgroep The Cast staat in
juni 2009 in het Kennemer The-

ater met THE WIZ.
Op 1 februari is de kaartverkoop
gestart voor de voorstellingen
op 18, 19 en 20 juni 2009. Voor
de kinderen is er een matinee
op zaterdagmiddag 20 juni om
14.00 uur. Voor actuele informatie: www.thecast.nl of www.kennemertheater.nl. Bestellen kan
via kaartverkoop@thecast.nl of
0251-654893/06-15150036.
Musicalgroep The Cast speelt
sinds 1990 bekende musicals
zoals Fame, Joe en Copacabana alsmede eigen producties.
De semi-professionele vereniging heeft ongeveer vijftig leden
uit heel Noord-Holland. The Cast
wordt ondersteund door een
groep trouwe sponsors en donateurs.

Beverwijk - De politie heeft vorige week donderdag in een woning aan de CH Moensstraat
ruim 20 kilo aan hennepproducten, twee vuurwapens en meer
dan 20.000 euro aangetroffen en
in beslag genomen. De politie
was in de woning voor een controle na tips over hennepteelt. Er

werden ook 170 hennepplanten
aangetroffen en in beslag genomen. Alle hennepproducten zijn
vernietigd.
De eigenaar van het geheel, een
36-jarige Beverwijker, is aangehouden en ingesloten. Tegen
de man is proces-verbaal opgemaakt.

Brandstichter
aangehouden

Weerbaarheid
voor kinderen

Beverwijk - In een woning in
de Regulierstraat is vrijdag rond
00.50 uur brand gesticht. Buren zagen de vlammen uit de
aanbouw omhoog schieten en
hebben de bewoners gewaarschuwd.
De brand kon snel worden geblust. Uit het door de politie ingestelde onderzoek bleek dat
door getuigen was gezien dat de
brand waarschijnlijk is aangestoken door een 31-jarige Beverwijker. De man is aangehouden en ingesloten. Naar zijn rol
wordt een verder onderzoek ingesteld.

Beverwijk - Bij voldoende aanmeldingen start bij Stichtign
Welzijn op zaterdag 28 febrauri
van 14.30-15.30 uur een cursus
weerbaarheid voor kinderen van
7 tot en met 12 jaar. De cursus
biedt mentale, verbale en fysieke oefensituaties. De kosten zijn
43,50 euro voor 10 lessen. Docent is Roeland Scholsberg, gecertificeerd Rots en Water trainer. Inschrijven vooraf is noodzakelijk, dit kan via de website www.welzijnswb.nl of middels
het invullen van een inschrijfformulier, verkrijgbaar via 0251220944.

De Beverwijker nu ook wekelijks op
internet: www.beverwijker.nl

