ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS
Heemskerk

Zeeweg 189-191

1971 HB IJmuiden

Tel. 0255-540765

27 februari 2009

redactie@heemskerksecourant.nl

11

Wat deed Johnny de Mol
maandag in Heemskerk?
Heemskerk - Wat deed Johnny de Mol maandagmorgen met
een cameraploeg in een bus van
Connexxion tussen Castricum en
Heemskerk? Hoe vond hij het om
bij restaurant In de Kas zijn lunch
te nuttigen? En wat had dat allemaal te maken met zijn nieuwe
tv-programma Down met Johnny? Lees alles over Johnny, Mike
en André elders in deze krant.

Reeks airbags gestolen

Brand Debora Bakelaan
Heemskerk - In een flatwoning
aan de Debora Bakelaan was
dinsdagavond een grote brand.
De brandweer van Heemskerk
kreeg assistentie van het korps
uit Beverwijk.
Een aantal omliggende flatwoningen zijn ontruimd, een aantal personen heeft rook ingeademd. Salvage is ingeschakeld

voor de verdere schadeafhandeling. De brandweer kreeg de
melding omstreeks kwart over
10 ‘s avonds.
De brand was op de zevende
etage van de zogenoemde blauwe flat. De vlammen sloegen aan
de achterkant van de flatwoning
uit het pand. Drie naastgelegen
woningen moesten worden ont-

Carnaval in Heemskerk
Heemskerk - Afgelopen zaterdag was er carnaval in Heemskerk. En niet zomaar carnaval,
maar speciaal voor mensen met
een verstandelijke beperking.
Het feest werd gehouden in De

Jansheeren, locatie de Velst.
Het feest is opgezet door Stichting Recreatie IJmond, die zich al
jaren inzet voor mensen met een
verstandelijke beperking.
De ongeveer 130 gasten konden

ruimd. De brand was hevig, en
kon volgens omstanders worden
gezien in Assendelft.
De brandweer had het vuur snel
onder controle, waarna het nablussen kon beginnen.
De politie zal onderzoek doen
naar de oorzaak van de brand.
(Foto: Matthijs Hiemstra)

zich lekker vermaken met de carnavalswingers en liepen al gauw
in polonaise rond. Ze werden bijgestaan door carnavalsgroep de
Groene Kaketoe uit Alkmaar, onder leiding van Prins Victor de
achtste. Ook het Heemskerkse
dweilorkest Laa Doeje kon natuurlijk niet ontbreken!
Voor veel van de gasten is dit één
van de weinige momenten dat ze
met andere verstandelijk beperkte mensen kunnen feesten. Ze
gaan hier dan ook altijd met veel
plezier naartoe.
,,Ik zou hier eigenlijk niet weg willen’’, aldus een feestganger, verkleed als boer en druk meedoend
aan de polonaise.
Toch is het niet zeker of al deze
mensen volgend jaar weer kunnen komen. De sponsor die de
gasten elk jaar vervoert heeft zich
teruggetrokken en nu is stichting
de Rij op zoek naar nieuwe sponsors.
Geïnteresseerden kkunnen bellen met Stichtingmedewerker Annet Smit via 06-2559680. (Sander
Schipper)

Heemskerk - Bij de politie zijn
in de nacht van maandag op
dinsdag diverse meldingen binnengekomen van diefstal van
airbags uit auto’s. De auto’s zijn
opengebroken in de Annie Romeinstraat, Mina Krusemanpark, Rosa Manussingel en aan

de Herderin in Uitgeest. Het zijn
auto’s van de merken Seat, Kia,
Mitsubitsi en Mazda. De politie
stelt een onderzoek in en is op
zoek naar eventuele getuigen. Zij
kunnen zich melden bij de politie in Uitgeest/Heemskerk, tel.
0900-8844.

Klaverjassen
leren in Spectrum

’n begrip op keukengebied
Heemskerk - Altijd al klaverjassen willen leren? Maandag 2
maart is er klaverjasles in buurthuis het Spectrum aan het Lauraplein 1 in Heemskerk. De kosten zijn 2 euro. Het vindt plaats
van 13.30 tot 16.30 uur.

Houthandel Centrum
voor een ruime sortering schuifdeursystemen

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

www.nozemennon.nl
Janssen &

va n

n o ta r i s s e n

Burg. Nielenplein 2
Postbus 16
1960 AA Heemskerk
tel. (0251) 24 52 24
fax. (0251) 24 59 34
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Reiniging riolering in
deel van Heemskerk
Heemskerk - Op maandag 2
maart 2009 start de reiniging
van een deel van de hoofdriolering in Heemskerk. Deze
schoonmaakklus maakt deel
uit van een onderhoudsplan,
dat de reiniging en inspectie
van het hele rioleringsstelsel
omvat. De werkzaamheden
zullen naar verwachting ruim
twee weken in beslag nemen.
De werkzaamheden worden
uitgevoerd in bedrijventerrein
Trompet 1, het park Assumburg, Luxemburglaan, Engelandstraat, Denemarkenstraat, Beneluxlaan, Lahnstraat, Duitslandlaan, Lippestraat, Rijnstraat, Elbestraat, Wupperstraat, Wezerstraat, Saarstraat, Jan Ligthartstraat, Van der Ploegstraat, Montessoristraat, Zeelaan, Don Boscostraat, Braillestraat, van Woe-

sikstraat, Trompstraat, Spoellaan, Daltonstraat, de Visserstraat, Mozartstraat, Rousselstraat, Dukasstraat, Marquettelaan, Pijperstraat en de Diepenbrockstraat.
Bij reiniging van de riolering kan
bij sommige huizen of bedrijven
water- en stankoverlast voorkomen. Dit gebeurt dan op die
plaatsen waar de rioleringsbuizen een kleine diameter hebben
of waar het riool wat verzakt is. In
combinatie met een slechte ontluchtingscapaciteit van de huisriolering kan dit water- en stankoverlast veroorzaken. Hierdoor
kan ongerief ontstaan in het toilet of in de badkamer. De oplossing tegen stank- en wateroverlast is het deksel van het toilet te
sluiten en na afloop de kranen
even te laten lopen en het toilet
door te trekken.

Wethouder spreekt op
conferentie dierenwelzijn
Regio - Wethouder Odd Wagner
heeft vrijdag in Heiloo tijdens een
conferentie over dierenwelzijn
een presentatie gegeven over
het ‘Heemskerkse model’ als uitwerking van de Nota Dierenwelzijn Heemskerk. Het ‘Heemskerkse model’ houdt in dat er
door middel van een convenant
afspraken worden gemaakt met
de plaatselijke Dierenambulance, het Knaagdierenopvangcentrum en het Vogelasiel. De gemeente Heemskerk ziet deze organisaties als ‘gewone’ aannemers die wettelijke taken voor
het gemeentebestuur uitvoeren.
Dit geeft de organisaties de nodige financiële zekerheid en op
deze wijze zijn de organisaties
niet langer afhankelijk van onzekere subsidies. Dit model zou
gemeentebreed als modelverordening ‘uitgerold’ kunnen worden over het land. De Dierenbescherming had de conferentie
belegd voor bestuurders van gemeenten in regio Noord-Holland
Noord. Centraal stond de vraag
hoe gemeenten lokaal invulling kunnen geven aan de maatschappelijke roep om meer aandacht voor dierenwelzijn en die
kunnen omzetten in een gedegen beleid. Het doel van de conferentie was het uitwisselen van
informatie op het gebied van o.a.
dierennoodhulp en diervriendelijke alternatieven voor bestrijding van overlast van in het wild
levende dieren als bijvoorbeeld
konijnen, duiven, mollen of ganzen. Ook werd er aandacht besteed aan de wettelijke en morele plichten van gemeenten ten
aanzien van de problematiek van
bijvoorbeeld de zwerfdieren, de
opvang van zogenaamde ‘afstandsdieren’ en aan de onzekere financiële situatie van de loka-

le dierenopvangcentra.
De Dierenbescherming vindt dat
gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor welzijnsaspecten
van ‘eigen’ dieren, dat wil zeggen dieren die binnen de gemeentegrenzen leven, of het nu
om landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren of in het wild levende dieren zijn.
Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn er in de regio
Noord-Holland Noord 14 wethouders aangesteld met het onderwerp ‘Dierenwelzijn’ in hun
portefeuille. De Dierenbescherming is al langere tijd pleitbezorger voor speciale aandacht voor
dierenwelzijn op lokaal politiek
niveau en is zeer tevreden met
de opkomst bij deze conferentie. Maar liefst 9 van de 14 wethouders Dierenwelzijn in de regio Noord-Holland Noord hadden zich aangemeld voor de bijeenkomst. Daarnaast waren er
ruim 50 ambtenaren, raadsleden
en statenleden vertegenwoordigt. Ook burgers hadden zich
aangemeld.
Wethouder Odd Wagner

Wetenschapsjournalist Govert Schilling komt een kinderlezing geven
in de bibliotheek

Govert Schilling komt naar Heemskerk

Reis door het heelal
Heemskerk - De Bibliotheek
IJmond Noord is ontzettend
trots dat wetenschapsjournalist Govert Schilling naar
Heemskerk wil komen voor
een kinderlezing ter gelegenheid van het Jaar van de Sterrenkunde.
Govert Schilling geeft op zaterdag 14 maart een presentatie
voor kinderen van 9 tot 13 jaar
en hun geïnteresseerde ouders.
De lezing heeft als titel Reis door
het heelal en begint om 14.30 uur
in de bibliotheek van Heemskerk
Centrum.
Wie geïnteresseerd is in pla-

neten, de maan en de sterren,
zwarte gaten en buitenaards leven, moet beslist komen. Govert Schilling neemt de kinderen en hun ouders mee de ruimte in voor een bezoek aan Mars
en Pluto. Er wordt een kijkje genomen bij een komeet en bij een
ontploffende ster. Govert vertelt
alles over de oerknal en de geboorte van sterren.
Toegangskaarten zijn voor h 3,50
per persoon verkrijgbaar in alle bibliotheekvestigingen vanaf
maandag 2 maart.
Wie meer wil weten over Govert
Schilling kan kijken op www.allesoversterrenkunde.nl

Brandweer in actie na
storing in rookmelder
Heemskerk - De brandweer
Heemskerk rukte in de nacht
van zondag op maandag uit naar
een vermoedelijke binnenbrand
in een flatwoning aan de Ingen
Houszstraat te Heemskerk. Buren hoorden een brandalarm/CO
alarm afgaan en belden daarom
de brandweer. De brandweer is
de woning waar het alarm afging
binnengetreden door de voor-

deur open te breken. Om elk risico uit te sluiten is op voorhand
een ambulance ter plaatse gekomen. Bij controle was niemand in de woning aanwezig. In
de woning stond een rookmelder
door vermoedelijk een storing in
alarm. Deze is door de brandweer gedemonteerd.

Workshop

Belastingaangifte 2009
Heemskerk - Welzijnsorganisatie Welschap Welzijn houdt in
samenwerking met Seniorweb
IJmond-Noord de workshop belastingaangifte 2008. Hoe wordt
een digitaal belastingformulier
ingevuld, Wat is een DigiD inlogcode en hoe wordt dit gebruikt.
Deze onderwerpen komen in deze workshop aan de orde. Basiskennis van Windows XP is noodzakelijk. Dee workshop wordt
gegeven op maandag 9 maart

en op maandag 23 maart van
9.30 tot 11.30 uur in buurtcentrum Waterrijck, Lessestraat 4,
Heemskerk. Kosten voor de eenmalige workshop zijn 10 euro.
Voor meer informatie en/of inschrijven kan men bellen met
het Cursusbureau van Welschap
Welzijn tel. 0251-207725. Inschrijven kan ook bij het buurtcentrum of via de website: www.
welschapwelzijn.nl.
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VVD-fractie: ‘Bomenkap op
Stationsplein was overhaast’

V.l.n.r.: Mike Walker, Johnny Mol en André Reimes

En de groeten van Willeke Alberti

‘Zit Johnny de Mol gitaar te
spelen in mijn slaapkamer!’
Castricum - ,,Heel erg gaaf,
maar ook erg spannend.” Castricummer Mike Walker (24) heeft
samen met André Reimes (32)
uit Velserbroek een dag doorgebracht met Johnny de Mol voor
het tv-programma Down met
Johnny. Johnny de Mol volgt in
zijn nieuwe programma verschillende mensen met een verstandelijke beperking en niet alleen
met het Down-syndroom. Maandagochtend kwam Johnny de
Mol met een cameraploeg naar
Castricum waar de rockers André en Mike vol spanning op
hem wachtten.
,,Ik heb een studiootje op mijn
slaapkamer en daar hebben we
samen met Johnny muziek gemaakt’’, vertelt Mike. ,,Het was
echt lachen. Zit Johnny de Mol
lekker gitaar te spelen in mijn
slaapkamer!’’ André lacht: ,,Daarna is Johnny met ons meegegaan
de Connexxionbus in, samen met
de cameraploeg. We hebben gewoon muziek zitten maken in de
bus. Het was in de bus dat Johnny’s moeder haar zoon belde. ,,Toen kregen we de groeten
van Willeke Alberti!’’. zegt rocker
Mike blij.
André en Mike werken toe naar
een optreden met hun band Ha-

des op het podium van de Nozem en de Non tijdens de presentatie van de popcursisten van
Muziekschool Heemskerk.
Al eerder speelde de band de
zaal daar helemaal plat. Oudpopcursist Laura Muscas, die als
persvoorlichter werkt bij Veronica, was daar bij en zij heeft de
producent getipt voor het tv-programma.
De middag van de opnamedag werd er verder gespeeld in
Heemskerk met de rest van de
band. Hans Chialastri is de docent van de popcursus. Al enige
jaren werkt hij ook met groepen
met een verstandelijke beperking. ,,Zo’n popcursus is uniek’’.
vertelt hij. ,,Muzikant Jan van
der Schaaf uit Castricum werkte
destijds op de afdeling vorming
en kwam met het idee om de
popcursus ook voor deze doelgroep toegankelijk te maken. Ik
gebruik bij hen geen methodiek
zoals ik die bij andere groepen
wel gebruik. Uitgangspunt is wat
ze wel kunnen en alles wat ze in
huis hebben zo goed mogelijk te
benutten. We worden eigenlijk
een beetje vriendjes van elkaar
die samen plezier maken met
muziek. Mike en André zijn wel
grote uitzonderingen. Echt ge-

weldig hoe zij met kant en klare
ideeën aankomen.’’ Mike grapt
daarop: ,,Hans mag blij zijn dat
hij ons heeft’’.
Beide mannen hebben een uitzonderlijk talent. André mag zich
zonder meer woordkunstenaar
noemen. Naast fraaie songteksten maakt hij aangrijpende gedichten. Bovendien laat hij zich
horen in verschillende muziekstijlen; hij grunt, rapt en rockt.
,,Samen met Johnny hebben we
een nieuw nummer gemaakt en
die tekst heb ik ook geschreven.
Het heet It’s Time.’’ Mike speelt
gitaar, zingt en schrijft en componeert zijn eigen nummers. ,,Ik
maak al muziek vanaf mijn achtste. Ik heb goed naar optredens
gekeken van Nirvana en Metallica en zo, en heel veel geoefend.’’ Zaterdagavond 28 februari
is Johnny de Mol erbij als Hades
speelt en ook ‘s middags tijdens
de generale repetitie. André: ,,Wil
je trouwens ook onze drummer
Edwin noemen, Peter de keyboardspeler en Marco en Rob?
Want die horen ook bij de band.’’
De uitzending met André en
Mike is op 22 en 29 maart, in
twee delen, om 22.30 uur bij Veronica.

Internationale Vrouwendag

Heemskerk - Zondag 8 maart
wordt in De Schuilhoek in
Heemskerk de Internationale
Vrouwendag gevierd. Het middagprogramma wordt georganiseerd door de Vrouwencontactgroepen Welschap Welzijn
en het Vluchtelingenwerk. Het
avondprogramma staat in het teken van het 30-jarig bestaan van
het Vrouwenoverleg Heemskerk.
Om 14.30 uur is de opening door
Elly Cornelisse, raadslid in Uitgeest. Er zijn optredens en er

worden borden gemaakt voor
een tentoonstelling die laat zien
wat er speelt in 2009. Iedereen
kan meedoen met knipsels en
foto’s over vrouwen in 2009. Om
18.00 uur kan men voor 5 euro
deelnemen aan de gezamenlijke
maaltijd.
Bij het avondprogramma zijn
ook mannen van harte welkom.
0m 19.00 uur treedt de een Afrikaanse zanggroep op en om
20.00 uur wordt een forumdis-

cussie gehouden met het thema: Hoe denken mannen over
de vrouwenemancipatie?
Onder leiding van Gineke van ’t
Veer, wethouder in Heemskerk,
kan de zaal vragen stellen aan:
Aziz Azizi van Vluchtelingenwerk, Wouter Hoobroeckx, oud
burgemeester en ereburger van
Heemskerk, Ad Kemper, oud
voorzitter van de Rabobank en
Ruud van Zon, beeldend kunstenaar. Na afloop is er muziek
en dans.

Beverwijk - De VVD-fractie
heeft met verbazing en verontwaardiging gereageerd op het
rooien van bomen op het Stationsplein. De kap van een groot
aantal beeldbepalende bomen
was door de gemeente vooraf
aangekondigd en houdt verband
met de geplande bouw van een
nieuw stadhuis op die locatie. De
VVD-fractie beraadt zich nog of
men het voorstel voor de bouw
van een nieuw stadhuis zal steunen, gezien de onzekere financiële situatie van de gemeente Beverwijk.
De fractie wijst op het feit dat er
met de spoorwegen nog steeds
geen volledige overeenstemming
is over de bouw van het nieuwe

stadhuis. Ook menen de VVD’ers
dat de bouw van een school voor
Heliomare bij het Stationsplein
de financiële positie van de gemeente zodanig verslechtert dat
slechts door het opleggen van
grote lastenverzwaring aan de
burger van Beverwijk de investeringen op het Stationsplein kunnen plaatsvinden. Men heeft inmiddels becijferd dat een verhoging van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) met 20% nodig
zou zijn om alle kosten te kunnen dragen.
Omdat het nieuwe stadhuis er
pas in 2012 moet komen, vindt
de VVD-fractie het zeer voorbarig om nu al bomen te kappen.

Ruilmiddag voetbalplaatjes
op 4 maart bij Albert Heijn
Beverwijk/Heemskerk - De
voetbalplaatjesactie zit er bijna op. Ruim 60 miljoen zakjes
met voetbalplaatjes en 750 duizend albums vonden tot nu toe
hun weg naar talloze - jonge verzamelaars, die alles op alles
zetten om hun verzamelalbum
compleet te maken. Voor die fanatieke verzamelaars die nog
een paar voetbalhelden missen
in hun album en zelf dubbele
plaatjes hebben organiseert Albert Heijn Beverhof en Büllerlaan in Beverwijk en Kerkweg in
Heemskerk op woensdagmiddag 4 maart een ruilmiddag. Tijdens deze middag kunnen alle
voetbalplaatjesspaarders in de
winkel terecht om naar hartelust

te ruilen zo hun eredivisie verzamelalbum compleet te krijgen.
Extra plaatjes op ruilmiddag
Helemaal compleet wordt het
verzamelalbum of je droomelftal met de drie extra plaatjes die
Albert Heijn in beperkte oplage
heeft laten maken. Deze collector items worden alleen tijdens
de ruilmiddag op 4 maart weggegeven op vertoon van het Eredivisie verzamelalbum.
De
voetbalplaatjesruilmiddag
bij Albert Heijn aan Beverhof
en Büllerlaan in Beverwijk en in
Heemskerk aan de Kerkweg is
op woensdag 4 maart van 14.00
tot 16.00 uur.

Op zondag van Beverwijk naar Amsterdam

Rechtstreeks met de
draagvleugelboot
Beverwijk - Inwoners van Beverwijk kunnen voortaan iedere zondag gebruik maken van de Fast Flying Ferry, de snelle
bootverbinding naar Amsterdam. De boot vaart iedere zondag
vanaf 9 uur naar Amsterdam Centraal Station en vertrekt ieder
anderhalf uur. Shoppers en bezoekers van Amsterdam kunnen
tot 17.15 uur de boot terugnemen naar Beverwijk.
Na Velsen krijgt hiermee ook Beverwijk een directe bootverbinding met Amsterdam. Connexxion kreeg de laatste tijd veel verzoeken van inwoners uit Beverwijk of zij de boot, die mensen
naar de Bazaar brengt, mochten gebruiken om naar Amsterdam te reizen. De achterliggende reisreden voor de verzoeken
verschilt. Zo zijn er mensen die
met hun (klein)kinderen met name wilden genieten van de snelle bootreis, maar er zijn ook veel
mensen die een dagje willen
shoppen in Amsterdam. U kunt
de auto of de fiets gratis parkeren bij de ligplaats.

Vertrek vanaf de Pijpkade
De boot vertrekt van de Pijpkade, achter het Pannenkoekschip.
Een trip is niet echt duur: volwassen betalen 7,50 euro voor
een retourtje. Kinderen en senioren slechts 6,50 euro. Het plaatsen van een kaartautomaat in
Beverwijk voor de zondag is een
grote investering, terwijl de provincie en Connexxion de tarieven
juist laag willen houden. Vandaar
dat gezocht is naar een praktische oplossing: reizigers reizen met de Fast Flying Ferry naar
Amsterdam en kopen het retourtje bij de kaartautomaat in Amsterdam.
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Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

ZATERDAG 28 fEbRuARi

Programma 26 feb t/m 4 mrt 2009

CORSO CLASSIC

donderdag 20.00 uur
zondag 15.30 uur

“The Killing”

vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag, maandag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur

“Benjamin Button”

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

“Spion van Oranje”

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur
maandag 20.00 uur

“Caos Calmo”

zaterdag 14.00 uur
zondag 13.30 uur
woensdag 14.00 uur

“Kikkerdril”

vrijdag 18.30 uur
zaterdag 14.00 & 18.30 uur
zondag 14.30 uur
woensdag 14.00 uur

“BOLT (NL)”

Dorpsstraat 70 • Castricum
Tel. 0251 - 65 22 91

Eerste speelfilm Stanley Kubrick

The Killing derde classic
Films van toen op het witte doek!
Donderdagavond 26 februari en
zondagmiddag 1 maart wordt
weer een filmklassieker vertoond
in de Corso. The Killing uit 1956,
de eerste lange speelfilm van
Stanley Kubrick, een van de belangrijkste regisseurs uit de filmgeschiedenis.
Vorige jaar is met succes Corso
Classic van start gegaan in samenwerking met de Volksuniversiteit Castricum. Na Marlene
Dietrich in Witness for the Prosecution en Jeanne Moreau in Ascenseur Pour L’Echafaud, volgt
er nu een klassieker van Stanley Kubrick.
Als Johnny Clay na vijf jaar uit de
gevangenis Alcatraz komt, heeft
hij zijn leven niet gebeterd. Inte-

Romantisch Caos Clama
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
te begrijpen. Ze beginnen hun
eigen pijn en moeilijkheden aan
hem te vertellen. Langzaam ziet

Voorverkoop gestart

Rory Gallagher Tribute
van 6 t/m 8 maart
Beverwijk/Wijk aan Zee - In het weekend van 6 t/m 8 maart
wordt er in Beverwijk en Wijk aan Zee de 11de Rory Gallagher
Tibute gehouden. Op 6 en 8 maart in Muziekcafé The Rose en
op zaterdag 7 maart in café De Zon in Wijk aan Zee.
Op het programma staat dit jaar
op 7 maart allereerst om 16.30
een gitaarworkshop met uit Ierland Barry McCabe en Danny
Vlaspoel uit IJmuiden. Vooral bedoeld voor jonge muzikanten die
geïnteresseerd zijn in melodieuze muziek. Maar natuurlijk heel
leuk voor alle leeftijden om mee
te maken en deze virtuoze gitaristen van dichtbij aan het werk

te zien en meespelen, want dat
mag ook, het is een workshop,
er moet gewerkt worden. Op inschrijving kunnen gitaristen de
zojuist gedemonstreerde akkoorden meespelen. Deze middag is gratis in het voorcafé van
De Zon, tot 19.00 uur.
Daarna gaat de grote zaal open
waar het om 20.00 uur al verder

gendeel, hij heeft een plan verzonnen om in één klap heel veel
geld te roven. Met een selecte groep criminelen, wil Clay de
opbrengsten van de paardenraces stelen. Het plan zit geniaal in elkaar, maar Johnny heeft
niet gerekend op een hebzuchtige echtgenote van een van zijn
bendeleden. De klassieke misdaadfilm ‘The Killing’ (1956) was
de eerste lange speelfilm van
Stanley Kubrick, verantwoordelijk voor meesterwerken als
‘Dr. Strangelove’, ‘2001: A Space
Odyssey’, ‘A Clockwork Orange’
en ‘The Shining’. Op vertoon van
hun filmkaart krijgen de abonnementhouders van de VUcas-film
korting bij deze Corso Classicvoorstellingen.
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.
gaat met de Italiaanse band Riki
Rock & Bonus Track. Vervolgens
zal de Nederlands band Bullfrog
Taste Express het podium bestijgen.
Ter afsluiting zal Secret Agent uit
Engeland hun uitmuntende set
Rory Gallagher nummers spelen.
Aan het eind van de avond zullen
alle muzikanten nog een keer samen het podium bestijgen voor
één grote jamsession.
Kaarten voor dit jaarlijkse
spektakel zijn nu al te koop
voor 15 euro in Muziekcafé
The Rose aan de Nieuwstraat
in Beverwijk; Café De Zon aan
de Voorstraat 54 in Wijk aan
Zee of gewoon bestellen via
internet, vul het formulier in
op http://www.rorygallagher.
nl/

odin’59 (1a)-montfoort
Kennemerland (2a)-marken
FC Castricum (3a)-reiger boys
IJmuiden (3a)-DZS
opperdoes-Jong Hercules (3a)
eDo (3b)-vlug en vaardig
Hoofddorp-vvH/velserbroek (4D)
velsen (4D) -veW

- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.00
- 14.30
- 14.30

ZonDAG 1 mAART
vvSb-aDo’20 (hoofdklasse)
De Kennemers (1a)-Chabab
vitesse ‘22 (2a)-Westfrieen
De Foresters-Stormvogels (2a)
vSv (2a)-De Flamingo’s
Dem-eDo (2a)
velsen (3b)-Fortuna Wormerveer
onze Gezellen (3b)-Saenden
Purmerend-DSS (3b)
vZv-FC uitgeest (4a)
FC velsenoord (4C)-assendelft
DSK-SvIJ (4D)
Schoten (4D)-Zwanenburg
Wijk aan Zee (5C)-egmondia
Westzaan-beverwijk (5C)
Waterloo (5D)-vvc
DIoS-terrasvogels (5D)

- 14.30
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.30
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.30
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.30

Ruitersportwedstrijden
Heemskerk - Bij Ruitersportcentrum de Schimmelkroft zijn
op zondag 22 februari wedstrijden F-proeven pony’s F1, F2 en
F3 gehouden. De uitslagen zijn:
Groep F1: 1. Anouk van den Ham
op Little Beauty; 2. Shannon
Moen op Dombo.
Groep F2: 1. Jessie Schuijt op

Aboe; 2. Dylan Maas op Nemo;
3. Lisanne de Vries op Bambi; 4.
Sylvana Casu op Little Beauty.
Groep F3: 1. Zoë Linzell op Little Beauty; 2. Mike van Vuuren
op Rakker.
Het diploma F2 is behaald door
Jessie Schuijt en Lisanne de
Vries.

GEEN KRANT ONTVANGEN?
BEL: 0251-674433
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Oude toegangskaartjes gezocht
Regio - PWN is op zoek naar
mensen die nog hele oude toegangskaartjes voor het duin (van
voor 1950) in hun bezit hebben.
PWN wil die graag lenen en gebruiken voor de jubileumtentoonstelling: ‘Mien! Waar is mijn
duinkaart?, PWN viert 75 jaar
natuurbeheer’, die op 24 april
van start gaat.
Hebt u misschien nog iets liggen
in de la, een plakboek of op zolder? Laat het PWN weten en bel
met Hanneke Mesters van bezoekerscentrum De Hoep: 0251661066 of stuur een email: hanneke.mesters @ pwn.nl

In Cultureel Centrum de Cirkel

Amateurtentoonstelling
Heemskerk - Een oproep in de
krant was voldoende om een selectie te maken van zo’n 35 werken van liefhebbers van de schilderkunst en keramische beelden
voor een tentoonstelling in Cultureel centrum ‘de Cirkel’. De in
totaal 16 amateurkunstenaars

komen allen uit Heemskerk.
Er zal uiteenlopend werk te zien
zijn van zeer goede kwaliteit,
zoals de in olieverf uitgevoerde stillevens van Iet Stammes,
maar ook het werk van Chris
van Drunen met prachtige zeeen strandtaferelen zouden zo

van de Haagse School afkomstig
kunnen zijn.
De kleurrijke fantasieschilderijen
van Verena Muller verdienen ook
zeker de aandacht, die al schilderend haar inspiratie opdoet.
Ruimtelijk werk is er ondermeer
te zien van Margriet Stijger.
De expositie wordt zondagmiddag 1 maart geopend om 14.00
uur. De opening wordt verricht
door wethouder Odd Wagner. De
expositie is te zien vanaf 1 maart
tot en met 13 april op werkdagen van 10.00 tot 15.00 uur en op
zondag van 14.00 tot 16.00 uur.

Starters op woningmarkt

krijgen alle informatie
Heemskerk - Sinds ruim
een jaar biedt de gemeente
Heemskerk de mogelijkheid
gebruik te maken van een
startersregeling. Doel van
deze regeling is om de starter extra, renteloze, financiële ruimte te bieden opdat die
eerste koopwoning binnen
bereik komt!
In de aanloop en tijdens het aankoopproces komt er enorm veel
op een aspirant koper af. Vragen
als welke woning is voor mij verantwoord, welke kosten zijn er
aan verbonden, met welke partijen krijg ik gedurende het aanpagina 0
koopproces
te maken en van
welke subsidieregelingen kan ik

gebruik maken zijn dan aan de
orde van de dag.
Om nu de starter op de woningmarkt te informeren over de
startersregeling, welke stappen
er genomen dienen te worden is
besloten tot het organiseren van
Startingpoints. Deze worden diverse malen per jaar georganiseerd. Tijdens een Startingpoint
bijeenkomst worden starters volledig geïnformeerd over alle fases van het koopproces.
Het Startingpoint in Heemskerk
wordt georganiseerd door Prismaat Makelaars, Nijenhuis Assurantiën & Hypotheken en Notariskantoor Lautenbach. Tevens

is de gemeente Heemskerk vertegenwoordigd om een toelichting te geven over de mogelijkheden van de startersregeling.
De starter kan met de ontvangen
informatie met gedegen kennis
haar/zijn eerste woning aankopen!
Het eerste Startingpoint in
Heemskerk wordt georganiseerd
op woensdag 25 maart om 20.00
uur. Voor meer informatie en/of
aanmelding neem contact op
met Prismaat Makelaars (0251
262060) of Nijenhuis Assurantiën & Hypotheken (0251 258757),
of loop even bij ons binnen aan
de Kerkweg 84 (tegenover AH).

EErstE startingpoint in HEEmskErk

Woensdag 25 maart, 20.00 uur. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt
u contact opnemen met Prismaat Makelaars: 0251 - 262 060,
Nijenhuis Assurantiën & Hypotheken: 0251 - 258 757
of loop even bij ons binnen aan de Kerkweg 84 (tegenover Albert Heijn).

Bij het Kennemer Wijn- en Biergilde

Cursus bier brouwen
Heemskerk - Wie beseft dat
bieren als Meester Maerten en
Ezelenbok ontwikkeld zijn in de
brouwketel van het Kennemer
Wijn en BierGilde mag het nodige verwachten van de cursus bier brouwen die de club in
maart geeft.
Een cursus over drie vrijdagavonden: op 6, 13 en 20 maart
aanstaande, telkens vanaf 20.00
uur. De cursus wordt gegeven
in het onderkomen van het KWBG: ‘t Gildehuis, Adelaertlaan
3 in Heemskerk (Park Assumburg, tegenover bedrijventerrein
De Trompet). Aan de orde komen grondstoffen, het brouwproces, installatiekennis, en het
ontwikkelen van recepten met
het programma Brodelux. Verder kunnen de deelnemers elke avond proeven van eerder
gebrouwen bieren, terwijl ze uiteraard de nodige praktijkerva-

ring opdoen door na de drie cursusavonden zelf een ambachtelijk bier te brouwen. Een proeverij vormt enkele weken later het
slot van de cursus.
De kosten bedragen 50 euro
voor niet-leden en 25 voor leden. Daarmee betalen de deelnemers: een heldere uitleg van
drie ervaren brouwers, instructieboek, ingrediënten voor de
afsluitende brouw, proeverij en
(voor niet-leden) het lidmaatschap voor het lopende jaar. De
eerste avond komt ook het startpakket aan de orde: welke brouwattributen heb je nodig om je
eigen bier te maken?
Het maximum aantal deelnemers
bedraagt 12, het minimum 6. Inschrijving gebeurt op volgorde
van aanmelding bij Frans Koopman, secretaris van het KWBG:
ktekst@planet.nl.

Uitzending bij radio
met Ben Verduin
Heemskerk -Radio Heemskerk
en de Historische Kring Heemskerk brengen op zondag 1 maart
het programma ‘De Historische
Kring’. Deze zondagmiddag kan
geluisterd worden naar Ben Verduin, een geboren en getogen
duinkanter, en de zoon van Bertus Verduin.
Over het verleden en het heden
wordt gepraat. Voor oude, maar
ook jonge Heemskerkers belooft

het een gezellige uitzending te
worden.
De uitzending op zondag 1
maart is van 12.00 tot 13.00 uur.
De herhaling van dit programma
wordt uitgezonden op donderdag 5 maart 2009 van 16.00 uur
tot 17.00 uur.
Radio Heemskerk zendt uit op
107.4 in de ether en op 104.5
op de kabel, tevens via Internet
www.radioheemskerk.nl.

Vrijdag 6 maart in De Cirkel

Renske Taminiau met
‘Waiting tot be told’
Heemskerk - Renske Taminiau,
geen gemakkelijke achternaam,
maar wel een naam die vast veel
gaat vallen. Deze jonge Amsterdamse zangeres heeft met Waiting To Be Told een fraai debuut
afgeleverd.
Soms doet ze denken aan de
krachtige Roisin Murphy. Soms
aan de dromerige Feist. Dan
weer aan de melancholieke Joan as Policewoman. Maar boven alles blijft ze zichzelf. In het
ijzersterke Springsong barst het
voorjaar en daarmee een goed
humeur (de blazers zijn zo aanstekelijk) in alle hevigheid los.
In nummer als Waiting to be Told
en Caat (een ode aan haar tweelingzus) weet ze diep te ontroeren. Met die fraaie rust in haar
stem. Een stem zo puur als de
beste whiskey.
Vrijdag 6 maart om 20.30 uur in
het Cultureel Centrum De Cirkel, Cirkel 1, Heemskerk. Prijs:

h 9,- CJP, pas 65 en CC-pas: h
8,-. Telefonisch reserveren: 0251
- 236942. Kaartverkoop op de
avond van de voorstelling aan de
zaal. www.decirkelheemskerk.nl

00 maand 2008
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Van Duin tot Dorp
(Ron Schut)
-Aangifte werd gedaan van verduistering in dienstbetrekking
van een bedrijf aan het bedrijventerrein de Houtwegen. Men
zou een groot bederag hebben
weggehaald uit de kassa van
het bedrijf. Onderzoek wordt gedaan.
-Ingebroken werd in een woning in de wijk Commandeurs.
Tijdens de vakantie van de bewoners werd de gehele woning
overhoop gehaald en wordt een
grote hoeveelheid aan goederen
vermist, zoals computerapparatuur, audioapparatuur en geld uit
spaarpotjes.
-Een tweetal aangiftes zijn binnengekomen van diefstal vanuit
de kleedkamers bij het zwembad
de waterakkers. Het gaat hier
met name om merkkleding.
Een tip in deze is de waardevolle goederen in de kluisjes te bewaren.
Hart van Heemskerk
(Jan Groenewold)
-Op de Zaalberglaan is vorige
week dinsdagochtend bijna een
dief gepakt door twee oplettende getuigen. Eén van hen had
gezien dat een man een tas uit
een geparkeerde auto stal en
er snel mee wegfietste. De getuigen gingen samen achter de
dief aan, maar deze wist te ontkomen. Op zijn vlucht gooide hij
de gestolen tas weg. De getuigen konden even later de tas
aan de dankbare eigenares teruggeven. De dader was een
blanke magere man van ongeveer 35-40 jr oud, 1.80 tot 1.90
m lang. Hij droeg een zwarte jas
met blauw en wit op de schouders. Ook had hij een witte rugtas bij zich. Mocht u hierop aanslaan neem dan contact op met
0900-8844.
-Het kan niet genoeg gezegd
worden, maar alweer zijn er een
aantal dure fietsen gestolen die
waren uitgerust met AXA SL7 of
SL9 sloten. Deze sloten zijn gemakkelijk open te maken met
zogenaamde moedersleutels. De
politie is overigens dagelijks bezig met het opsporen van voornamelijk op deze wijze gestolen fietsen. Het lukt ook inderdaad om gestolen fietsen terug
te krijgen bij de rechtmatige eigenaars, echter in veel gevallen

Buurtteam
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blijkt er geen aangifte te zijn gedaan en dan wordt terugbezorgen wel erg moeilijk. Hierbij nog
een welgemeende tip: vervang
de genoemde AXA sloten voor
veiliger exemplaren of gebruik
tevens een deugdelijk kabelslot.
-Woensdagnacht werd er bij een
woning op de Berliozstraat zomaar een steen door de ruit gegooid. Van de dader geen spoor
te bekennen. De bewoners vragen zich dan ook verbijsterd af
waaraan zij dit hebben verdient.
-Bij de hypotheker op de Gerrit
van Assendelftstraat werd vrijdagnacht ook een etalageruit
vernield. Hoe dit is gebeurd is
niet bekend geworden.
-Bewoners van de Laan van Assumburg deden aangifte van
diefstal van vier grote getrommelde bluestonetegels uit hun
voortuin.
-Zondagochtend wilde een 80
jarige inwoonster van Heemskerk inparkeren in een parkeervak voor Multimate op de Mrt
van Heemskerckstraat. In plaats
van op haar rem te rappen gaf ze
vol gas. De wagen schoot vooruit en kwam tot stilstand tegen
de gevel van de doe het zelfzaak.
Zowel de gevel als de auto raakten behoorlijk beschadigd. Omdat aan de rijvaardigheid van de
bestuurder werd getwijfeld hebben de agenten haar rijbewijs ingevorderd.
Boven de Baandert
(Sandra Jansen &
Diana van Kekeren)
-Op vrijdag 20 februari is tussen 00.00 uur en 01.00 uur een
alcoholcontrole gehouden op de
Communicatieweg. 94 bestuurders werden gecontroleerd. Er
werden geen overtredingen geconstateerd.
-Op zondag 22 februari is er op
dezelfde locatie weer een alcoholcontrole gehouden. Ditmaal
tussen 07.00 uur en 08.00 uur. 49
bestuurders zijn gecontroleerd.
Eén bestuurder bleek teveel te
hebben gedronken en heeft een
proces-verbaal gekregen.
-In de nacht van zaterdag op
zondag 22 februari is er een inbraak geweest in een woning op
de Smalven.
-In de nacht van zondag op
maandag 23 februari bleken 4
auto’s te zijn opengebroken. De
auto’s stonden op de Rosa Ma-

Actief in Noorddorp-Kerkbeek-Commandeursde Houtwegen-Westertuinen en Heemskerkerduin.
Nieuw buurtcontract, denkt u mee?
Buurtmeldingsnummer: 256800
Voor informatie: opbouwwerker Ingrid Dudink,
tel. 253054 of duintotdorp@welschap.nl

nussingel, Mina Krusemanpark
en de Annie Romeinstraat. Uit de
auto’s zijn airbags gestolen.
-Maandag avond werd twee
maal een inbreker overlopen op
de Broersven en even later op de
Smalven. Op de Broersven zag
een bewoner omstreeks 23:25
uur iemand over de muur van
de tuin kijken. Direct is de politie gebeld. Achteraf bleek dat
het ruitje van de voordeur was
ingeslagen. Gelukkig is de inbreker niet binnen in de woning
geweest en bleef het bij een poging. De bewoners op de Smalven hoorde omstreeks 23:40 uur
wat in de woning en gingen kijken. Ze trof een inbreker in haar
huis aan. De inbreker vluchtte de
woning uit en reed op de fiets
van de bewoner weg.
Van Acker tot Burcht
(Yvonne Poppema &
Jacqueline van den Berg)
-Op maandag werd er aangifte
gedaan van vernieling. Op een
pand aan de Dirk van der Leckstraat is graffiti gespoten en er
is een brievenbus gesloopt. Dit
pand wordt gebruikt als distributiecentrum voor krantenbezorgers.
-In de nacht van zaterdag op
zondag zijn er bij vijf woningen
aan de van Hamelstraat ruiten
ingegooid. Een getuige heeft een
persoon zien weglopen bij een
van de woningen. Helaas is deze
persoon niet meer aangetroffen
in de omgeving. De politie heeft
de zaak in onderzoek.

Vijf maal
anders koken
Heemskerk - De kookcursus
‘Vijf maal anders’ is een variatie
van maaltijden uit de Oosterse
keuken. In de lessen komen de
landen Thailand, India-Pakistan,
Sri Lanka, Vietnam en Japan aan
bod. In Thailand zijn versgeplukte groente, vruchten, en aromatische kruiden bepalend. Bij de
gerechten uit India-Pakistan en
Sri Lanka moet rekening gehouden worden met zes smaken, nl.
zoet, zout, zuur, wrang, bitter en
scherp. Vietnam wordt gekenmerkt door een overvloed aan
ingrediënten en een bijna totale afwezigheid van melkproducten of aangedikte sausen. Japan
is een land met heel veel mogelijkheden om rijst en vis te combineren. De Oosterse keuken is
licht en vers, met fijn gebalanceerde specerijen en een harmonie van smaken, kleuren en texturen. De gerechten worden tijdens de lessen bereid en na afloop gezamenlijk genuttigd. Docent is Peter Kroon. De cursus
omvat 5 lessen op de dinsdag
van 18.00 uur tot 22.00 uur in
buurtcentrum De Schuilhoek en
start bij voldoende belangstelling op 17 maart. De overige cursusdata zijn: 31 maart, 14 april,
21 april en 26 mei. De kosten
bedragen 70,50 euro en voor de
ingrediënten 6,50 euro per keer.
Inschrijven via tel. 0251 207725.

De groep Sponk uit Santpoort

Zondag bij Fiddler’s
Heemskerk - De Santpoortse band Sponk speelt op zondag 1 maart in Fiddler’s Irish
Pub in Heemskerk. De Santpoorters bouwen daar hun bekende muzikale feestje met de
lekkerste nummers uit de Top2000. Natuurlijk staan ook hier
de SPONK-klassiekers Shine
On You Crazy Diamond van Pink

Floyd en Queen’s Don’t Stop Me
Now op het programma. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe
nummers ingestudeerd die hier
hun primeur beleven.
Fiddler’s Irish Pub zit aan de
Kerkweg 66 in Heemskerk. Het
optreden begint omstreeks 17.00
uur. De toegang is gratis

Kienen bij postzegelclub
Heemskerk - Maandag 2 maart
heeft de postzegelvereniging
weer een bijeenkomst in De
Jansheeren, locatie Pieter Breughelstraat 5. Er zal bij voldoende
deelname weer een rondje kie-

nen worden gehouden en verder
liggen de stuiverboeken weer ter
tafel zodat men voor een klein
bedrag de ontbrekende zegels
in de verzameling kan aanvullen.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Cursisten muziekschool
spelen mondharmonica
Heemskerk - Muziekschool
Heemskerk houdt op zondag
1 maart van 15.00 tot 18.00 uur
voor de tweede keer een mondharmonica presentatie van cursisten o.l.v. docent Bart van der
Putten in Café Lokaal in de A.
Verherentstraat te Heemskerk.
De toegang is gratis.
Dit cursusjaar wordt voor de
eerste maal afgesloten met een
eindpresentatie in een café na
een serie lessen. Er wordt repertoire gespeeld van mooie liedjes tot stomende blues. Mede-

werking wordt verleend door
de band Midlife van de muziekschool en zanger/gitarist Peter Lavell, waarmee Bart van
der Putten het Delta Blues Duo
vormt.
Op dit concert bestaat ook de
mogelijkheid u op te geven voor
de
mondharmonicacursussen
welke starten vanaf maandag 16
maart vanaf 18.00 uur t.w. de oriëntatiecursus, bluesharmonica
en de vervolgcursus. De mondharmonica’s kunnen tijdens de
les worden gekocht voor een bedrag van g 20,-.

Werk aan de riolering
Heemskerk - In de maanden maart tot en met juli wordt
er gewerkt aan de riolering van
de Promenade en de Baandert. Er wordt een bergbezinkbassin aangelegd tijdens de reconstructie van de riolering. Dit
bergbezinkbassin dient voor het
opvangen van overvloedig rioolwater bij hevige regenval, zodat
lozingen van dit rioolwater op de
Neksloot beperkt worden.
Het bergbezinkbassin komt in de
groenstrook langs de Baandert

onder de fietscrossbaan.
Tijdens de werkzaamheden
wordtl het voetpad door de
groenstrook langs de Baandert
en de fietcrossbaan afgesloten.
Bij risicovolle werkzaamheden,
waaronder plaatsen van damwanden en het hijsen van grote betonnen onderdelen voor
het bergbezinkbassin, wordt de
Baandert in het deel tussen de
Mozartstraat en de Maerelaan
afgesloten. Het verkeer wordt
omgeleid.

pagina 12

27 februari 2009

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.

Bouwvakkers op hoogwerker van brandweer
Beverwijk - Voorbijgangers blijven nieuwsgierig staan en automobilisten minderen snelheid
om te kijken wat er aan de hand
is. De bouwvakkers uit Slootdorp
kunnen er wel om lachen.Het bedrijf uit Slootdorp is op de Laan
Der Nederlanden in Beverwijk
bezig met het vernieuwen van
de kitranden in de flats. Om op
de juiste hoogte te kunnen werken wordt gebruik gemaakt van

een hoogwerker van de brandweer. Het is een oud exemplaar
van het brandweerkorps in Zoetermeer, nog geheel in de juiste
kleuren inclusief de zogeheten
BiZa stripping, hetgeen volgens
de bouwvakkers logisch is, omdat de wagen in de weekends en
nachtelijke uren wordt gebruikt
bij grote branden in Slootdorp
en omgeving. De wagen staat
dan toch op de werf en is veel

sneller ingezet dan de hoogwerker uit bijvoorbeeld Den Helder
Toch is niet iedereen gecharmeerd van de uitstraling van de
wagen. De bouwvakkers vertellen uit officiële hoek opdracht te
hebben gekregen om het uiterlijk van de wagen te veranderen.
Het brandweerlogo en de BiZa
stripping zijn namelijk beschermd en slechts voorbehouden aan de hulpdiensten.

Thema: Geweld in naam Echtpaar
maakt amok
van de bijbel en de koran
Beverwijk - In de geschiedenis
van de mensheid zijn veel voorbeelden te vinden van gelovigen
die in naam van hun geloof een
heilige oorlog voerden en ten
strijde trokken tegen de “heidenen”, vaak geïnspireerd en ondersteund door hun geloofsboeken. Dit zegt de werkgroep Moslims en Christenen.
Dr. Wieteke van der Molen(RUG)
en geestelijke Rasit Uygun zullen
op donderdag 5 maart ieder van-

Flatbewoners
in gevecht
Heemskerk - Maandag rond
01.15 uur meldde een getuige
dat er werd gevochten in een
flatwoning aan het Euratomplein.
Het bleek dat een 39-jarige bewoner was mishandeld door een
andere flatbewoner, een 27-jarige man.
De verdachte had zich al gemeld. Het bleek dat van de auto
van de verdachte al diverse ma-

uit de eigen religie op een thema-avond stilstaan bij het thema
”Geweld in de Bijbel en Koran”.
Aan het eind van de avond zal bij
de uitgang een gift worden gevraagd die bestemd is voor International federation of Red Cross
and Red Crescent Societies.
De bijeenkomst vindt plaats in de
Vredevorstkerk aan de Laan der
Nederlanden 152 in Beverwijk en
duurt van 19.45 tot 22.00 uur.
len de banden waren stuk gesneden. Hij verdacht het slachtoffer ervan hiervoor verantwoordelijk te zijn.
Nu de banden van zijn auto weer
waren lekgesneden was hij gewapend met een hockeystick
naar de woning van het slachtoffer gelopen en had de man een
paar klappen gegeven.
De verdachte is aangehouden
en ingesloten. Het slachtoffer is
voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de mishandeling en de
vernielingen van de autobanden.

Beverwijk - Een 17-jarige
Heemskerker en een 18-jarige
plaatsgenote kwamen zondagavond aan het bureau in Beverwijk en meldden dat de jongen
was bedreigd door de bestuurder van een auto.
De jongen was tijdens het fietsen
geraakt door de spiegel van de
langsrijdende auto. Ze zijn achter de auto aangefietst en hebben de bestuurder hierop aangesproken. Die werd kwaad, trok
de jongen van zijn fiets en bedreigde hem. Daarbij was de jas
van de jongen stuk gegaan.
Politiemensen zijn naar de woning van de eigenaar van de auto gegaan, een 49-jarige Beverwijker. De man probeerde de
deur van zijn woning dicht te
gooien maar gooide deze tegen
de voet van een agente.
Zijn vrouw ging flink tekeer en
beledigde de agenten. De man is
aangehouden en meegenomen
naar het bureau.
Hij bleek in het bezit van een
kleine hoeveelheid cocaïne. Dit
is in beslag genomen. De man
is na verhoor heengezonden. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

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.

RKZ start behandeling
bij acuut herseninfarct
Beverwijk - Begin 2009 zijn de
neurologen in het Rode Kruis
Ziekenhuis (RKZ) gestart met
trombolyse-behandeling bij patiënten met een acuut herseninfarct (beroerte). Trombolyse vergroot de kans op goed herstel.
Blijvende schade, zoals verlamming en moeite met praten (afasie), wordt aanzienlijk minder en
de patiënten hebben een grotere kans op het weer zelfstandig kunnen functioneren. Na een
herseninfarct tellen letterlijk de
minuten. De therapie moet starten binnen 4,5 uur na het optreden van de eerste klachten. Dit
vergt alertheid in het herkennen
van de signalen door omstanders, ambulance, huisartsen en
medisch specialisten. De Spoed
eisende hulp en de verpleegafdeling in het RKZ zijn hier volledig op ingericht.
Jaarlijks krijgen 41.000 mensen
een beroerte, waarvan het grootste deel bestaat uit herseninfarcten. Het is een van de belangrijkste oorzaken van blijvende invaliditeit. Het Rode Kruis Ziekenhuis ziet ongeveer 350 van deze
patiënten per jaar. Bij een herseninfarct is er sprake van een
afgesloten bloedvat in de hersenen. Door zuurstoftekort kunnen
hersencellen afsterven, waardoor uitval in bijvoorbeeld de
motoriek of het spraakcentrum
ontstaat.
Trombolyse-behandeling bestaat
uit het oplossen van het stolsel in
het hersenbloedvat met behulp

van medicatie. Hierdoor herstelt
de bloedstroom in het getroffen
hersengebied zich en wordt de
kans op blijvende schade verminderd.
Patiënten worden in het RKZ behandeld op een speciale strokeunit op de afdeling Neurologie.
Ze komen in aanmerking voor de
behandeling wanneer het begintijdstip van de beroerte bekend
is en de behandeling binnen 4,5
uur gestart kan worden. Bij verdenking op een herseninfarct is
het dus van onomstotelijk belang
dat snel alarm wordt geslagen.
Daarnaast mogen geen contraindicaties bekend zijn, zoals recente operaties of bloedingen en
behandeling door de trombosedienst met bloedverdunners. De
behandeling zelf duurt 1 uur. De
dagen daarna worden de patiënten intensief gecontroleerd en
volgt aanvullend onderzoek naar
de oorzaak van het infarct.

Spotjes en
gratis kabalen kunt u
ook inleveren bij
Copy Centre
J. van Deventerstraat 9
in Beverwijk
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Allround vakman Ab Jansen
niet achter de geraniums!

Drs. ing. Youness Belmalha, apotheker in Medsen Apotheek Oosterwijk

Apotheek Oosterwijk
in prachtig nieuw pand
Heemskerk - In januari 2009
is Apotheek Oosterwijk verhuisd naar een prachtig nieuw
pand aan het Europaplein 22A
in Heemskerk.
Sinds augustus 2008 is drs. ing.
Youness Belmalha, apotheker in
Medsen Apotheek Oosterwijk. In
deze apotheek worden medicijnen verzorgd voor patiënten uit
Beverwijk, Heemskerk en omgeving. Apotheker Youness Belmalha: ,,Het verzorgen van medicijnen houdt niet alleen het afleveren in, maar vooral ook de medicatiebewaking en medicatiebegeleiding. Dit betekent dat wij
van elk recept de voorgeschreven hoeveelheid en dosering
van het geneesmiddel controleren. Dit is extra belangrijk wanneer het geneesmiddel bestemd
is voor een kind, een oudere patiënt of een patiënt die meerdere
geneesmiddelen gebruikt. Soms
hebben deze groepen patiënten
namelijk een andere dosering
van het geneesmiddel nodig’’.
Aan het eind van de dag controleert apotheker Youness Belmalha, de afgeleverde voorschriften nogmaals op juistheid van
geneesmiddel en dosering. Ook
wordt er nagekeken of het geneesmiddel geen wisselwerking
heeft met eventueel andere geneesmiddelen die door dezelfde
patiënt gebruikt worden.
,,In een dergelijk geval probeer
ik samen met de arts een alternatief te zoeken of adviseer ik
om tijdelijk het gebruik van het
andere geneesmiddel te stoppen. Een goede samenwerking
met collega-zorgverleners, zoals huisartsen, is dan ook zeer
belangrijk om optimale zorg te
kunnen bieden.’’
Naast de dagelijkse medicatiebewaking en medicatiebegeleiding verleent Apotheek Oosterwijk zorg door het geven van adviezen rondom het gebruik van
zelfzorgmedicijnen en door het
organiseren van zorgprojecten
voor specifieke patiëntengroe-

pen. Apotheker Youness Belmalha: ,,Patiënten kunnen bij ons
ook hun bloedsuikerwaarde laten testen en wij geven hierover
advies. Voor patiënten die meerdere medicijnen tegelijk moeten
gebruiken en het moeilijk vinden
om de verschillende innamemomenten goed bij te houden leveren wij de medicijnen in Baxterrollen. Deze rollen bestaan uit
zakjes waarin de geneesmiddelen per dag en per innametijdstip
zijn verpakt. Dit vergemakkelijkt
de juiste inname voor de patiënten. Tenslotte krijgen patiënten die moeilijk zelf naar de apotheek kunnen komen hun medicijnen van ons thuis bezorgd’’.
Sinds januari 2009 is Apotheek
Oosterwijk verhuisd naar de andere locatie. In de nieuwe apotheek is een uitgebreid assortiment van medicijnen verkrijgbaar, die zonder voorschrift van
de arts verkrijgbaar zijn. Deze zelfzorgmedicijnen worden
meestal op eigen initiatief genomen om bijvoorbeeld hoesten,
buikpijn en hoofdpijn te verhelpen. ,,Wanneer patiënten bij ons
aan de balie vragen naar deze
zelfzorgmedicatie geven wij altijd advies omtrent het juiste gebruik en de juiste gebruiksduur.
Ook vergelijken wij de zelfzorgmedicatie met de overige medicatie om ongewenste wisselwerking tussen de verschillende medicijnen te voorkomen. Het gebruik van zelfzorgmedicatie kan
namelijk soms risico’s met zich
meebrengen en hierom is advies
hierover van belang.’’
Dag in dag uit staat het team
van Apotheek Oosterwijk klaar
voor de patiënten om hen van
de beste zorg te voorzien. Hierin wordt gestreefd naar voortdurende verbetering door optimale samenwerking met collega- zorgverleners, zoals huisartsen. Apotheker Youness Belmalha: ,,Wij hechten daarnaast erg
veel belang aan feedback van
onze cliënten. Wij gebruiken deze om onze zorgverlening te op-

Heemskerk - Na bijna 35 jaar
in loondienst te zijn geweest
als bouwvakker en onderhoudstimmerman besloot Ab Jansen het heft in eigen handen te
nemen. Op 1 maart is het zover
dat hij zijn eigen klusbedrijf start
en vanaf die datum is hij als De
Klussenier Ab Jansen beschikbaar voor alle verbouwingen, innovatie en renovatie.
Ab is ervaren en deskundig op
nagenoeg alle gebied van bouwen, verbouwen, elektra, installatiewerk, badkamers, keukens,
stuken en nog veel meer dat bijna geen klus te gek is voor hem!
Enige tijd geleden kwam de franchiseformule De Klussenier bij
Ab op zijn pad en dat bleek net
het zetje in de rug te zijn dat hij
nodig had om zijn bedrijf echt te
beginnen. ,,De Klussenier is landelijk al de organisatie met de
grootste naamsbekendheid. Ik

wil daar in deze regio een bijdrage aan leveren. De beste reclame
is nog steeds je afspraken nakomen en een perfect stuk werk
afleveren. De klanten krijgen garantie en wij zijn aangesloten bij
het VLOK, een brancheorganisatie met een onafhankelijke geschillencommissie.” Het werkgebied heeft hij al afgebakend. Hij
richt zich op particulieren maar
ook bedrijven kunnen bij hem
terecht. Als pluspunt telt dat Ab
ook de inkoop voor klanten kan
verzorgen door hen bijvoorbeeld
mee te nemen naar toonzalen.
Qua inkoop is dat ook zeer aantrekkelijk voor de klant omdat ze
profiteren van de inkoopvuist die
de ruim 200 Klusseniers gezamenlijk vertegenwoordigen. Het
uurtarief van Ab is bovendien
laag. ,,Ik sta te popelen om te beginnen.” Ab werkt vanuit zijn huis
aan de Marie Jungiusstraat 22

in Heemskerk. Hij is bereikbaar
onder telefoonnummer 0251242017 en mobiel 06-41129645,
mail naar a.jansen@klussenier.nl
of kijk op www.klussenier.nl.

Hoge kennisgraad bij
Meyran Audio Video
Bij Meyran is veel knowhow aanwezig. Eigenaar Rob Meyran en
zijn medewerkers hebben elk
hun eigen specialisme. Ze zijn
flexibel en op elkaar ingespeeld
en hebben een hoge kennisgraad opgebouwd waar de klanten van kunnen profiteren.
Alle producten worden aan huis
ingesteld. Of het nu gaat om een
topsysteem of een wat voordeligere set, het hoort gewoon bij
het servicepakket.

De specialisten van Meyran vlnr: Rein Kuipers, Ton Oostdijk en Rob
Meyran
Beverwijk - Meyran Audio Video is al 50 jaar het vertrouwde adres voor alle audio- en
videoapparatuur. Meyran levert de betere merken, waardoor er een goede prijsstabiliteit is.
Het paradepaardje bij de tv’s is
het merk Loewe en op audiogebied zijn dat de merken NAD,

Cambridge en PMC uit Engeland
met B&W luidsprekers. Deze apparatuur staat als een rots in de
markt.
,,Mensen zijn de ‘dozenschuifzaken’ zat’’, weet medewerker
Rein Kuipers. ,,Een goed contact met de zaak waar je je apparatuur koopt, heeft een grote
meerwaarde.’’ Dat blijkt ook uit
de grote klantenkring.

timaliseren’’.
Apotheek Oosterwijk, Europaplein 22A in Heemskerk, tel:
0251-245929, fax: 0251-250068,
mobiel: 06-23811383, e-mail:
apotheker@apotheekoosterwijk.
nl.

Adverteren?
Bel 0255-540765

In opdracht van de klant kunnen
er ook grotere projecten woren
uitgevoerd. Er is veel expertise in
draadloze multiroom audiosystemen van het merk Sonos. Het is
te beluisteren in de winkel.
Bij Meyran weten ze alles van
het digitaal aansluiten van het
tv-gedeelte van Ziggo. Loewe
heeft een ingebouwde decoder,
andere merken hebben een externe decoder nodig.
In de winkel aan de Alkmaarseweg 18-20 in Beverwijk staan
de producten overzichtelijk opgesteld. Door 50 jaar ervaring is
Meyran gespecialiseerd in het
samenstellen van de juiste hifi- of cinemaset. Ook voor lcd of
plasma tv krijgt men het juiste
advies op maat.
Alle reden dus om eens een
bezoek te brengen aan Meyran Audio Video, Alkmaarseweg 18-20 in Beverwijk, tel.
0251-226904.
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Cursus Windows XP
Heemskerk - In de beginnerscursus Windows XP van 8 lessen
maken de deelnemers stap voor
stap kennis met Windows XP. In
de cursus wordt onder andere
geleerd hoe er met een muis en
toetsenbord moet worden omgegaan, het werken met het besturingssysteem Windows XP en
de basis van tekstverwerken. Tevens wordt er in de cursus ken-

Kinderdisco in
Het Spectrum

nis gemaakt met internet en email. De cursus gaat van start
op donderdag 5 maart van 9.00
tot 11.00 uur in buurtcentrum De
Schuilhoek, Van Bronckhorststraat 1, Heemskerk. Cursuskosten 99 euro en voor het cursusboek 17,50 euro.
Voor meer informatie en/of inschrijven: Welschap Welzijn tel.
0251-207725.

Heemskerk - Zaterdag 28 februari is er weer een kinderdisco
van Welschap-Welzijn in buurtcentrum het Spectrum. Tijdens
de disco wordt de beste of actiefste danser beloond met een
beker die hij/zij mee naar huis
mag nemen.
Van 19.00 tot 21.00 uur zijn kinderen van 8 t/m 12 jaar van harte welkom.
De kosten bedragen 1,50 euro en een glaasje fris koop je al
voor 50 cent.
Buurtcentrum Het Spectrum is
te vinden aan het Lauraplein 1 in
Heemskerk, tel. 0251-207777.

Maandag 2 maart

Inloopavond over reeds
verbeterde Beneluxlaan
Heemskerk – Het buurtteam
Zuidbroek-Oosterwijk
houdt
maandag 2 maart van 19.30
tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst in buurtcentrum Waterrijck over de verbeterde Beneluxlaan. Buurtbewoners en andere betrokkenen of belangstellenden kunnen op deze avond binnenlopen en het buurtteam laten
weten wat zij van de verbeteringen vinden.
Vorig jaar werd het Heemskerkse deel van de Beneluxlaan heringericht om de oversteekmogelijkheden en de verkeerveiligheid te verbeteren. Dit verbeterplan voor de Beneluxlaan kwam
tot stand naar aanleiding van afspraken in het buurtcontract
voor Zuidbroek-Oosterwijk. Het

buurtteam wil deze herinrichting
nu, een jaar na de opknapbeurt
en met het nieuwe buurtcontract
in het vooruitzicht, evalueren.
Aanvullende wensen en ideeën
en andere opmerkingen worden
op deze avond verzameld. Misschien kunnen ze meegenomen
worden in het nieuwe buurtcontract voor Zuidbroek-Oosterwijk,
wat op dit moment in ontwikkeling is en op 2 juni wordt gepresenteerd.
Betrokkenen van de gemeente Heemskerk, het opbouwwerk
Welschap Welzijn en het buurtteam zijn op deze inloopbijeenkomst aanwezig om meningen
van bezoekers te horen en vragen te beantwoorden.

Kindervoorstelling
‘Annie’ in De Cirkel

Heemskerk - Midden tussen de
spullen met haar voeten in een
teiltje zit Annie. Annie is al heel
oud. Misschien wel honderdendrie. Maar soms als ze zin heeft
en alleen als kinderen haar zien,
wordt ze gewoon weer acht. Gaat
ze op visite bij de Wim-Wamreus
of bij Nicodemus Piepkajuit in de
Minervalaan in Zuid. En zegt ze
wel zes keer heel hard: “Nee”. Of
fluistert in je oor: “als je het niet
geloven wil, dan laat je het maar
hoor”. Annie is gebaseerd op de
verhaaltjes en gedichten van Annie M.G. Schmidt.

Annie is een nieuw toneelstuk
van Enne Koens, gebaseerd op
het leven en werk van Annie
M.G. Schmidt. Annie kijkt terug
op haar jeugd. Ze vermaakt iedereen met haar liedjes en versjes. Haar ouders veranderen in
Jip en Janneke. Annie speelt
hun sigaren rokende oma en laat
zichzelf zien als de ontroerende
achtjarige die zij altijd is gebleven.
Een vrolijke, dwarse voorstelling
voor iedereen die nog niet volwassen is (4+)
Zaterdag 7 maart om 14.00 uur
in het Cultureel Centrum De Cirkel, Cirkel 1 te Heemskerk. Prijs:
kinderen en volwassenen: d 5,Telefonisch reserveren: 0251236942. Kaartverkoop - indien
voorradig - op de middag van de
voorstelling aan de zaal.

Tips voor
de redactie?
bel:
0255-540765

Collectanten
Reumafonds

Het team van de Zevenhoeven

Korfbal voor basisscholen

Zevenhoeven en Anne
Frank winnen toernooi
Heemskerk - De scholen Anne
Frank en Zevenhoeven hebben
het Schoolkorfbaltoernooi 2009
gewonnen. Voorafgaand aan dit
toernooi in sporthal de Waterakkers werden er in de weken voor
het toernooi korfbal clinics op de
basisscholen gegeven. Samen
met Sportservice Noord-Holland
verzorgde de korfbal vereniging
Heemskerk speciale gymlessen.
De kinderen reageerden hier zo
enthousiast op dat er ook op de
trainingen van de korfbalvereniging een grote toeloop van kinderen ontstond. op de basisscholen korfbal clinics gegeven
Mede door deze clinics schreven zich dit jaar 24 teams van 9
verschillende scholen in voor het
jaarlijkse Schoolkorfbaltoernooi.
Korfbalvereniging CKV en haar
vrijwilligers organiseerden deze
dag. Er werd door de grote beAnne Frank team

langstelling gespeeld op drie velden. De strijd was fanatiek maar
sportief en er werd volop gescoord. In de finale van het ochtendgedeelte speelden de teams
1 en 2 van de Anne Frankschool
tegen elkaar. Team 1 van de Anne Frankschool won en zij mochten de beker uit handen van
wethouder Wagner van sportzaken in ontvangst mocht nemen.
‘s Middags werd opnieuw hard
gestreden om de beker. Uiteindelijk plaatsten de Zevenhoeven
en het Rinket zich voor de finale. Deze teams waren zeer aan
elkaar gewaagd. Een verlenging
was nodig om tot een beslissing
te komen.In de laatste minuut
van de verlenging wist de Zevenhoeven de beslissende treffer te maken en het was wederom wethouder Wagner die hen
de beker uitreikte.

Heemskerk - Het Reumafonds
komt binnenkort langs voor de
jaarlijkse collecte. Voor Heemskerk zijn nog collectanten bodig.
Het kost een paar uurtjes per
jaar. De collecte wordt gehouden
in de week van 8 maart. Wie belangstelling heeft kan een kijkje nemen op www.reumafonds.
nl of aanmelden bij de plaatselijke coördinator, J. Daas, 0251233972.

Film ‘Het zusje
van Katia’
Heemskerk - Portret van een
13 jarig meisje in Amsterdam
dat haar Russische moeder en
oudere zus Katia ‘verliest’ aan
de harde wereld van de prostitutie. Zusje blijft alleen achter
in een flat aan het IJ-plein. De
film draait zondag 1 maart om
20.00 uur in Cultureel Centrum
de Cirkel, Cirkel 1 in Heemskerk. De toegangsprijs is 5 euro,
CJP/65+ 4 euro. Reserveren kan
via www.filmhuisheemskerk.nl of
via 0251- 236942.
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Prijswinnaars puzzel januari
Deze week treft u opnieuw een
leuke puzzel in de krant. Onderstaand de prijswinnaars van vorige maand.
Een leuke verrassing van Tabaksspeciaalzaak Bekker is gewonnen door Ingrid de Buyzer
uit Heemskerk. Een cadeaubon
van Gaaf ter waarde van 20 euro door mevrouw B.M. Zoonde Ruiter. Een saunabon van
20 euro geschonken door Waterakkers is gewonnen door C.
Duin uit Heemskerk. Toegangskaarten voor de huishoudbeurs
door E. Gil Guzman uit Heems-

kerk. Twee bioscoopkaartjes geschonken door Cineworld zijn
gewonnen door J.A. Dijkstra-v.d.
Zee uit Heemskerk. Een blik rode zalm geschonken door Vishandel Henk Tol is gewonnen
door A. Mourik uit Heemskerk.
Een kennismakingsbehandeling
bij Hanneke Ontspanning & Verzoring is gewonnen door A. Serlier uit Beverwijk. Een hot stone
massage bij Centre Cosmetique
Carmen ging naar Anne Marie
Siecker uit Beverwijk. De prijswinnaars hebben reeds bericht
ontvangen.

Wat is
er te
doen

Muziek volgens jeroen in Café Lokaal, A. Verherentstraat in
Heemskerk, aanvang 21.00 uur.

89N9K99?
Vrijdag 27 februari
Internetinstructie voor beginners van 10.00 tot 12.00 uur in de
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.
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.
Klaverjassen bij voetbalvereniging de Kennemers om 20.00 uur
in de kantine in Sportpark Adrichem te Beverwijk.
Pianiste Bernd Brackman speelt
om 20.15 uur in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord.
Toegang vrij.

Zaterdag 28 februari
Oud papier inzameling door de
Lourdesactie Beverwijk van 9.00
tot 11.30 uur bij de Goede Raadkerk aan de Arendsweg te Beverwijk.
Open dag bij Tennisvereniging
de Gieteling van 10.00 tot 16.00
uur aan de Rooswijkerlaan 2a in
Velsen-Noord. Meer info: www.
tennisclubdegieteling.nl of 0251213612.
Kinderdisco in Buurthuis het
Spectrum, Lauraplein 1, Heemskerk van 19.00 tot 21.00 uur.
Leeftijd 8 t/m 12 jaar. Kosten
1,50 euro.
Optreden bij kaarslicht in de
Dorpskerk van Wijk aan Zee
door Nienke van den Berg (jazz
zang) en Frank Noom (klassiek
gitaar) om 20.00 uur. Toegang
gratis, wel collecte na afloop.

10cc
Concert van 10CC, de Britse
rockgroep, om 20.15 uur in het
Kennemer Theater te Beverwijk.
Kaarten reserveren via 0251221453 of www.kennemerthea
ter.nl
The Steamers treden op in Café Lokaal, A. Verherentstraat in
Heemskerk. Aanvang 22.00 uur.

Zondag 1 maart

Romeo & Julia (Foto: Daniël J.
Ashes)
Romeo & Julia door vijf mannen
om 20.15 uur in het Kennemer
Theater in Beverwijk. Kaarten via
0251-221453 of www.kennemertheater.nl

Postzegelbeurs bij Postzegelvereniging Castricum van 10.00
tot 16.00 uur in de aula van het
Clusius College, Oranjelaan 2a te
Castricum.
Feestelijke viering in de Mariakerk in Heemskerk om 11.00 uur
i.v.m. het 40-jarig bestaan van
Jongerenkerk Heemskerk.
Expositie in Cultureel Centrum
de Cirkel wordt om 14.00 uur ge-

opend door wethouder Wagner.
Een selectie van zo’n 35 werken
van amateurkunstenaars.
Smartlappenkoor bij het zondagmiddagpodium in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan in
Beverwijk om 14.00 uur. Voorverkoop bij Buurtcentrum het Spectrum, buurthuis Wijk aan Duin.
Toegang 3,50 euro.

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).
Voorlichtingsavond over ‘diabetes en zwaarlijvigheid, oorzaak
of gevolg?’ om 20.00 uur in het
restaurant van het Rode Kruis
Ziekenhuis in Beverwijk op de
tweede verdieping.

Woensdag 4 maart

Theatervoorstelling: musical
Kruistocht in Spijkerbroek om
14.00 en 19.00 uur in het Kennemer Theater te Beverwijk. Kaarten reserveren via 0251-221453
of www.kennemertheater.nl
Marten de Paepe met liedjesprogramma vanaf 15.00 uur in
Cultureel Café Camille, Kerkstraat in Beverwijk. Toegang vrij.
Het Lovisa Trio speelt om 15.00
uur werken van Haydn, Schumann en Sibelius in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in SantpoortNoord. Toegang vrij.
Sponk, een Santpoortse band,
treedt vanaf 17.00 uur op in Fiddler’s Irish Pub aan de Kerkweg 66 in Heemskerk. Toegang
is gratis.
Stone Def speelt vanaf 17.00 uur
in Muziekcafé The Rose, Nieuwstraat 7 in Beverwijk.
Dans/ontmoetingsavond om
20.00 uur met live muziek in De
Jansheeren, locatie De Velst in
Heemskerk.
Film ‘Het zusje van Katia’ om
20.00 uur in Cultureel Centrum
de Cirkel, Hoflaan in Heemskerk.
Toegang 5 euro. Reserveren via
www.filmhuisheemskerk.nl
of
0251-236942.
Bluesjam in Café Lokaal, A. Verherentstraat in Heemskerk, aanvang 19.00 uur.

Maandag 2 maart
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.
Inloopavond over de reeds
verbeterde Beneluxlaan van
19.30 tot 20.30 uur in Buurtcentrum Waterrijck, Lessestraat in
Heemskerk.

Dinsdag 3 maart
Recreatief tafeltennissen van
09.30 tot 12.00 uur bij Rapidity,
Kuenenplein te Beverwijk.

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.
Ruilmiddag voetbalplaatjes van
14.00 tot 16.00 uur bij Albert
Heijn in Beverhof en Büllerlaan
te Beverwijk. In Heemskerk bij
Albert Heijn aan de Kerkweg.
Israël Producten Centrum staat
van 14.30 tot 18.00 uur in kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente, Van Riemsdijklaan 1 in Beverwijk.
Beurs met kinderkleding en
speelgoed tussen 18.00 en 20.00
uur op Basisschool de Sleutelbloem, Hoflanderweg 45 in Beverwijk.

kerk. Met live muziek van Cees
Beentjes. Toegangsprijs maaltijd 6 euro. Telefonisch opgeven
kan bij Jan Limmen, tel. 0251252621.
Klaverjassen bij klaverjasvereniging Meerestein in de Grenspost aan de Van Riemsdijklaan in
Beverwijk. Zaal open vanaf 19.00
uur.
Kienen in Buurthuis Wijk aan
Duin, Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk om 20.00 uur.
Soul Brothers met disco en
soulfeest van dit seizoen om
20.15 uur in het Kennemer Theater te Beverwijk. Reserveren via
0251-221453 of www.kennemer
theater.nl

Thijs Maas met voorstelling
Eén om 20.30 uur in het Kennemer Theater te Beverwijk. Kaarten via www.kennemertheater.nl
of 0251-221453.

Vrijdag 6 maart
Open huis bij het Israël Producten Centrum, Zeeuwstraat 12 in
Velsen-Noord van 10.30 tot 18.00
uur.
Klaverjassen in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk. Aanvang 20.00 uur.

Foto: Anna Leen Louwes
Van Houts en De Ket (try out)
in het Kennemer Theater in Beverwijk om 20.15 uur. Kaarten via
www.kennemertheater.nl of bel
0251-221453.

Donderdag 5 maart
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.
Open huis bij het Israël Producten Centrum, Zeeuwstraat 12 in
Velsen-Noord van 10.30 tot 18.00
uur.
Snertmaaltijd van de gezamenlijke ouderenbonden in Heemskerk om 11.00 uur in De Jansheeren, locatie De Velst in Heems-

Urban dance spektakel om
20.15 uur in het Kennemer Theater in Beverwijk. Reserveren:
www.kennemertheater.nl
of
0251-221453.
Renske Taminiau met ‘Waiting
to be told’ (zangeres) in Cultureel Centrum de Cirkel, Hoflaan
in Heemskerk om 20.30 uur. Telefonisch reserveren: 0251236942.
Rory Gallagher Tribute met
Double Dutch Blues Project en
Rikirock & Bonustrack in Muziekcafé The Rose, Nieuwstraat
in Beverwijk. Aanvang 21.00 uur.

