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Kringloopwinkel steunt
goede doelen met cheque
Heemskerk - Voorzitter Frank Verduin van de Vereniging
Kringloopwinkel Heemskerk kon zaterdag de vertegenwoordigers van de goede doelen van de Heemskerkse Kringloopwinkel met alle soorten van genoegen vette cheques aanbieden, in totaal g 30.500. Het was de dag van de uitbetaling van
de goede doelenpot.

Door de jaren heen zijn er door
de Kringloopwinkel al tientallen
projecten over de gehele wereld
ondersteund. Opvallend is dat de
Kringloopwinkel de laatste jaren voornamelijk aanvragen van
lokale stichtingen ontvangt, die

zich voor verre projecten inzetten.
Zoals bijvoorbeeld de Stichting
Zienderogen van Jacques Tuinder. Deze stichting biedt directe
hulp aan blinden en slechtzienden in landen waar oogziektes

en blindheid nummer één op de
lijst van de meest voorkomende ziekten staan. Hij nam een
cheque ter hoogte van g 7.450,in ontvangst.
Een ander succesvol doel is: ‘De
Stille Sterke Kracht’ in Indonesië.
Ook deze stichting ontving een
royale cheque ter waarde van h
3.400,-. Andere ontvangers zijn:
Gehandicaptenzorg in Malang,
h4.400,- een Heemskerks initiatief van de familie Verweij, ook
een Heemskerks initiatief van
de familie Ruimschoot is comité Zigeunerdorpen Hongarije h
5.800,-, de Stichting Sherp voor
hun weeshuis voor gehandicapten in Kenia h 5.350,- en tenslotte Sientje de Widt, voor Madular,
een basisschool en gehandicaptenrevalidatie in Pakistan, een
bedrag van j 4.100,- . Met het
overhandigen van deze cheques
hoopt de Vereniging Kringloopwinkel Heemskerk haar steentje
te hebben bijgedragen voor projecten in de derde wereld. De vrijwilligers zetten zich ook dit jaar
weer onvermoeibaar in voor diverse projecten.

Sporters van het jaar
turnteam. Die kwamen enthousiast het podium opgerend.
De avond werd georganiseerd
en beschikbaar gesteld door radio Heemskerk, die ook live verslag voerde.
De genomineerden waren gekozen aan de hand van hun knappe prestaties. De uitreiking werd
gepresenteerd door Freek Koster
van Radio Heemskerk. (foto: Leo
Tillmans)

Heemskerk - In een bomvolle kantine van ADO’20 werden
vorige week vrijdagavond de
Heemskerkse sporters van 2008
bekendgemaakt.
Judoka Frank de Wit won in de
categorie talenten. Hij kreeg zijn
prijs uit handen van de Heemskerkse topsschaatser Bert Verduin. Jack Dekker won met kogelstoten in de categorie Masters. Sportvrouw van het jaar

was handbalster Marcella Deen.
Zij gaf haar bos bloemen aan
haar trainster. Marcella bedankte haar trainster en familie voor
de steun.
De titel in de categorie sportman
van het jaar ging naar zaalvoetballer Barry van Dijk. Hij reageerde nuchter op zijn overwinning.
,,Ik ben erg tevreden’’. In de categorie groepen won het meisjes
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Alle gulle gevers bedankt!
Prachtig herbouwde kinderboerderij Dierendorp in
Heemskerk opent haar deuren
Ruim een jaar na de vreselijke brand op 1 januari 2008
is het zover. Kinderboerderij Dierendorp in Heemskerk
wordt op 11 maart 2009 heropend. Zonder uw hartverwarmende donatie, spontane actie of andere vorm
van ondersteuning was dit echt nooit gelukt. Reden
genoeg om alle gulle gevers hierbij bijzonder hartelijk
te bedanken voor zijn of haar bijdrage.
Wij nodigen u uit om snel te komen kijken naar de
vele nieuwe dieren en het prachtige multifunctionele
gebouw. Het open huis is op 11 maart aanstaande van
15.00 tot 17.00 uur. Maar ook op andere dagen bent u
van harte welkom van 09.00 tot 12.30 uur en van
13.30 tot 16.00 uur.

Op gestolen fiets
Heemskerk - Een 15-jarige jongen uit Heemskerk is op de Jan
van Kuikweg aangehouden omdat hij op een gestolen fiets reed.
Hij krijgt een alternatieve straf
via bureau HALT.

Tips voor
de redactie?
bel:

0255-540765

Notariskantoor
Lautenbach
Kwaliteit en Service
▲ Kerklaan 11 ▲ Heemskerk
▲ Telefoon (0251) 203 203
▲ www.notarislautenbach.nl
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
Vrijdag 6 maart
Open huis bij het Israël Producten Centrum, Zeeuwstraat 12 in
Velsen-Noord van 10.30 tot 18.00
uur.
Antiekade in Golden Tulip Heiloo, Kennemerstraatweg 425 in
Heiloo van 19.00 tot 22.00 uur.
Ook zaterdag en zondag.
Klaverjassen bij voetbalvereniging DEM om 20.00 uur in de
kantine op Sportpark Adrichem
in Beverwijk.
Klaverjassen in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk. Aanvang 20.00 uur.

Urban dance spektakel om
20.15 uur in het Kennemer Theater in Beverwijk. Reserveren:
www.kennemertheater.nl
of
0251-221453.
Viool- en pianomuziek om
20.15 uur in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord.
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.

Zaterdag 7 maarty
Zeevismarathon op de Noordpier vanaf 8.00 uur tot zondag
14.00 uur.
Rommelmarkt bij voetbalvereniging de Kennemers van 8.00
tot 13.00 uur in de kantine op
Sportpark Adrichem in Beverwijk.
Historische excursie van het
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Historisch Genootschap Midden-Kennemerland door Wijk
aan Zee,waarbij aandacht wordt
besteed aan de geschiedenis
van het zeedorp. Wandeling start
om 10.30 uur vanaf het Julianaplein bij de dorpskerk.
Antiekade in Golden Tulip Heiloo, Kennemerstraatweg 425 in
Heiloo van 11.00 tot 17.00 uur.
Ook zondag.
Stiltekring voor de vrede
van 12.00 tot 12.30 uur op de
Breestraat, ter hoogte van C&A,
in Beverwijk.
Spel- en doemiddag voor kinderen uit groep 3 tot en met 8 in
Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk van 13.30 tot
15.00 uur. Opgeven is niet nodig.
Entree 1,50 euro.
Kindervoorstelling ‘Annie’ in
Cultureel Centrum de Cirkel te
Heemskerk om 14.00 uur. Prijs
kinderen en volwassenen 5 euro. Telefonisch reserveren: 0251236942.
Rory Gallagher Tribute in Café de Zon, Voorstraat 54 in Wijk
aan Zee. Kaarten à 15 euro zijn
verkrijgbaar in Muziekcafé The
Rose aan de Nieuwstraat in Beverwijk en bij Café de Zon. Om
20.00 uur gaat de zaal open.
Beverwijk Live bij de horecabedrijven in het centrum van Beverwijk. Op acht locaties staat
muziek centrum.

Foto: Maurits van Geel
Internationale danstheater,
een muzikale en dansante reis
langs de wereldwijd verspreide
Joodse cultuur om 20.15 uur in
het Kennemer Theater te Beverwijk. Voorafgaand aan de voorstelling is er een gratis proefles
Israëlisch volksdansen. Les begint om 19.00 uur. Aanmelden
na aankoop van een kaartje bij
de kassa.

Muziek van Beethoven door
Klaas Hofstra (spel) en pianiste Regina Albrink om 20.30 uur
in het Kennemer Theater te Beverwijk.
Henkie en de hufters spelen
vanaf 22.00 uur in Café Lokaal, A.
Verherentstraat in Heemskerk.
André Valkering Boogie &
Bluesband speelt vanaf 22.00
uur in De Nozem, A. Verherentstraat in Heemskerk. Zaal open
om 21.00 uur. Entree 5 euro.

Zondag 8 maart
Fietstocht Eilandspolder (40 of
70 km). Inschrijven tussen 10.00
en 11.00 uur in het clubhuis van
IJsclub Kees Jongert in Park Assumburg te Heemskerk. Meer info: www.kennemertc.nl of 0251656254.
Antiekade in Golden Tulip Heiloo, Kennemerstraatweg 425 in
Heiloo van 11.00 tot 17.00 uur.
Rommelmarkt in Buurtcentrum
de Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord van 12.00 tot 15.00
uur. Toegang is gratis.
Beverwijk toen en nu, een inloopmiddag in gebouw Meerestein, Van der Hoopstraat 82
in Beverwijk van 14.00 tot 16.00
uur. Entree is gratis. Middag met
medewerking van Historische
Kring Kennemerland.
Internationale
vrouwendag
in Buurtcentrum de Schuilhoek, Van Bronckhorststraat in
Heemskerk. Opening om 14.30
uur. Er zijn optredens en tentoonstelling.
Avondprogramma om 19.00 uur (hier zijn mannen ook welkom) met optreden
van Afrikaanse zanggroep en om
20.00 uur forumdiscussie. Na afloop dans en muziek.
Honey Davis speelt vanaf 15.00
uur in Café Camille, Kerkstraat in
Beverwijk. Entree is gratis.
Drie fiere vrouwen en hun passie voor volksmuziek om 15.00
uur in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 in Santpoort-Noord.
Dans/ontmoetingsavond om
20.00 uur met live muziek in De
Jansheeren, locatie De Velst in
Heemskerk.
LJ bluesband speelt om 20.00
uur in Café Lokaal, A. Verherentstraat in Heemskerk.
Spaanse horrorfilm REC in het
filmhuis van Cultureel Centrum
de Cirkel in Heemskerk. Toegang
5 euro. Reserveren kan via www.
filmhuisheemskerk.nl of 0251236942.

Maandag 9 maart
Workshop belastingaangifte in
Buurtcentrum Waterrijck, Lessestraat 4 in Heemskerk. Kosten 10
euro. Inschrijven kan via 0251207725 of via de site www.wel
schapwelzijn.nl
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.
Passage, vrouwenvereniging uit
Heemskerk, houdt bijeenkomst
in De Vrijburcht, Vrijburglaan in
Heemskerk. De ‘wereldfietsers’
John Telleman en Gudy Rooijakkers vertellen over hun reizen.
Aanvang 19.45 uur.
Cabaretnight om 20.00 uur in
Café Lokaal, A. Verherentstraat
in Heemskerk.
Postzegelveiling bij de Kennemer Postzegelclub in Paviljoen Westerhout in Beverwijk om
20.30 uur. Zaal is open om 19.00
uur.

Dinsdag 10 maart
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).
De Stut bestaat 20 jaar en viert
dit met een programma voor 55
plussers.Vanaf 14.00 uur inloop
met koffie; 14.30 uur officiële
opening en feestelijk programma. Van 15.30-17.00 uur tentoonstelling bekijken onder het genot
van een hapje en drankje. Maasstraat 3 in Heemskerk.
Klaverjassen bij klaverjasclub
‘t Trefpunt, hoek Galgenweg/
Arendsweg in Beverwijk. Kosten
2 euro.

217. Kosten 3,40 euro per persoon/echtparen 6,30 euro. Meer
info: 0251-232979.
Workshop tapas maken in Buurtcentrum de Schuilhoek, Van
Bronckhorststraat in Heemskerk
van 13.00 tot 17.00 uur. Kosten 25
euro. Opgave: 0251-207725.
Klaverjassen bij klaverjasvereniging Meerestein in de Grenspost aan de Van Riemsdijklaan in
Beverwijk. Zaal open vanaf 19.30
uur.
Klaverjassen in Buurthuis Wijk
aan Duin, Wilgenhoflaan 2c in
Beverwijk om 20.00 uur.
Filosofisch diner met gebroeders Meester tijdens de Boekenweek. Aanvang 19.00 uur in Eet
en Drinklokaal De Liefhebber,
Zwaanstraat 20 in Wijk aan Zee.
Prijs 28,50 euro. Vooraf reserveren via 0251-375300.
Plien & Bianca met programma
‘Wie dan allemaal’ om 20.15 uur
in het Kennemer Theater te Beverwijk. Voorstelling is reeds uitverkocht.

Woensdag 11 maart
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.
Kinderkledingbeurs in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan
2 in Beverwijk van 9.30 tot 11.00
uur.
Middagpauzedienst in de Sint
Agathakerk aan de Breestraat in
Beverwijk om 12.30 uur.
Schapen scheren bij Kinderboerderij de Baak, Westerhoutweg 18 in Beverwijk tussen 13.30
en 16.00 uur.
Leren klaverjassen in De Jansheeren (voorheen De Werf), Pieter Breughelstraat in Heemskerk
van 13.30 tot 16.30 uur.
Pilonnentoernooi voor jongens
en meisjes van de groepen 3/4
van Beverwijkse basischolen in
de Kinheim sporthal van 14.00
tot 17.00 uur.
Kinderboerderij Dierendorp
wordt officieel geopend. Vanaf 15.00 uur open huis voor belangstellenden.
Lezing over ijsvogels om 20.00
uur in Bezoekerscentrum de
Hoep in Castricum. Toegang is
gratis. Vooraf aanmelden is verplicht via www.pwn.nl/activiteiten.
Reiki informatieavond in het
Centrum voor de Kunsten Beverwijk van 20.00 tot 22.00 uur op de
eerste etage. Toegang vrij. Aanmelden graag vooraf via 0251657580 of 06-30016054.
Kienen in gebouw Meerestein,
Van der Hoopstraat 82 in Beverwijk om 20.00 uur.

Donderdag 12 maart
Sportinstuif voor 50-plussers
van 10.00 tot 12.00 uur in Sportcentrum Heemskerk, Kerkweg

Harry Sacksioni met jubileumprogramma om 20.30 uur in het
Kennemer Theater in Beverwijk.
Prijs 19 euro.

Vrijdag 13 maart
Solo/diplomaconcert van muziekschool Heemskerk o.l.v. Daniël Strang in de zaal van de muziekschool aan de Kerklaan 1 in
Heemskerk van 19.00 tot 20.30
uur.
Kienen om 20.00 uur in het
Dienstencentrum
Watervliet,
hoek Wijkerstraatweg/Doelmanstraat.
Open klaverjasdrive bij Klaverjasclub ‘Randwijck’ in gebouw
De Hoop, Populierenlaan in Beverwijk om 20.00 uur. Opgeven
via 0251-210541.

Foto: Katinka Krijgsman
Plien & Bianca met programma
‘Wie dan allemaal’ om 20.15 uur
in het Kennemer Theater. Voorstelling is reeds uitverkocht.
Dubbelconcert Dockside en
Quality Export in de grote zaal
De Nozem en de Non, A. Verherentstraat in Heemskerk. Concert begint om 22.00 uur, zaal
open 21.00 uur. Entree 5 euro.
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Reiki info
avond

14 en 15 maart

Open huis bij de
Heemskerkse golfschool
Heemskerk - Op zaterdag 14
en zondag 15 maart is er van
10.00 tot 16.00 uur open huis
bij de Heemskerkse golfschool
aan de Communicatieweg 18 te
Heemskerk. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen en meer informatie
te krijgen.
De nieuwe cursussen starten
weer vanaf eind maart. De lessen staan onder begeleiding van
een professionele golfleraar. Er
zijn drie cursussen: de Kennismakingscursus, GVB cursus en
de Handicap-Opfris cursus. Tijdens het open huis worden interessante kortingen gegeven op
de cursussen.
Voor wie wil leren golfen, hoeven
de weersomstandigheden geen
enkel probleem te zijn gezien de
overdekte driving range. Bij de
Heemskerkse golfschool kan ie-

dereen lekker en comfortabel
het golfen onder de knie krijgen.
Door de opzet van de accommodatie van de Heemskerkse Golfclub kan de liefhebber het spel
beoefenen zonder er uren aan
kwijt te zijn.
Zeven dagen per week en onder
deskundige begeleiding, worden
zowel theorie als praktijk behandeld. Niet alleen voor beginners,
maar ook voor ervaren golfers
die hun techniek verder willen
verfijnen. Verdere informatie is
te lezen op de website.
Om een indruk te krijgen ga naar
de website www.heemskerkse
golfschool.nl klik op de 3D- tour
voor een mooie 3D-foto impressie van de golfbaan, clubhuis,
shop en oefenfaciliteiten van de
Heemskerkse Golfclub.

Blanco Milano’s liefste
wens in vervulling
Beverwijk - Gedurende de decembermaand kon iedereen die
maar wilde een liefste wens opgeven in de winkels van Blanco
Milano. Er kon van alles gewenst
worden zolang het maar een
wens betrof voor iemand anders.
Er is volop gewenst in de winkels
en alle wensen zijn dan ook stuk
voor stuk gelezen om uiteindelijk
de meest lieve wens uit te zoeken. Omdat er niet gekozen kon
worden uit de uiteindelijke top
drie is er geloot.
‘Ik zou graag willen dat mijn
zoon in het zonnetje wordt gezet
in de winkel en dat hij een nieuwe outfit krijgt, omdat hij sinds
mijn scheiding altijd heeft klaar
gestaan voor mij. Daarnaast is
hij er altijd voor zijn kleine zusje, die helemaal gek op hem is’.
Dat stond er geschreven op het
winnende wenskaartje. De wens
was ingeleverd door de moeder
van Vincent Rosic uit Beverwijk,
de jongen waar het om draait in
dit verhaal. Vincent is werkzaam
bij Corus en staat de afgelopen
drie jaar altijd klaar om zijn kleine zusje op te vangen. Hij is een
steun in de rug voor zijn moeder.

,,Een heel lieve jongen is het,’’
zegt zijn moeder in de winkel.
Vincent, die onder valse voorwendselen door zijn moeder is
meegelokt naar de winkel staat
redelijk verbaasd te kijken als hij
hoort wat de echte reden is waarom hij bij Blanco Milano staat.
Eigenaar Jorien Bakker legt hem
uit van de liefste wens en vertelt het verhaal van zijn moeder.
De verrassing is dat Vincent een
compleet nieuwe outfit krijgt van
Blanco Milano. Nadat iedereen
iets te drinken heeft, gaat Jorien
aan de slag om wat leuke dingen voor Vincent uit te zoeken.
Het zusje van Vincent, Roxanne
(3 jaar) is ook mee en vermaakt
zich prima in de winkel. Na een
uurtje passen is Vincent goed
geslaagd. Met een paar nieuwe jeans, een overhemd, T-shirt
en jas en, om het af te maken,
een boxershort en een paar sokken, gaat Vincent met zijn nieuwe outfit op de foto.
Op de vraag of haar broer er
mooi uit ziet antwoord Roxanne:
‘Vincent is lief’. En dat is nu inderdaad precies waar het hier allemaal om ging. De liefste wens
is in vervulling gebracht.

Artistieke Handen
zondag in Haarlem
Regio - Zondag 8 maart is weer
de dag van de amateur-kunstbeurs Artistieke Handen, in het
Kennemer Sportcenter te Haarlem. Honderden amateur-kunstenaars uit het gehele land tonen op deze dag van 10.30 tot
17.00 uur hun recente werkstukken. Er valt, zoals gebruikelijk
weer veel te zien en te beleven
op deze meest creatieve manifestatie van het jaar.
Artistieke Handen is een manifestatie die vanaf 1983 op verschillende locaties in het land
wordt gehouden. De manifestatie wil amateur-kunstenaars de
mogelijkheid bieden hun werk
aan een groot publiek te laten
zien en te verkopen. Amateurkunstenaars verzorgen presentaties, workshops en demonstraties op velerlei gebieden. Neem
bijvoorbeeld de fijnschilderkunst
of poppen maken, iets wat iedereen kan leren. Verder is er natuurlijk het vertrouwde aanbod
van keramiek, sieraden, loodcreaties, origami, kaarten, schilderijen, houtsnijwerk en meer alsook de nieuwste trend: scrapbooking. Stands van leveranciers van diverse hobbymaterialen vormen een mogelijkheid om
zelf met een creatieve hobby te
beginnen.
Voor de deelnemers is Artistieke

Handen de ideale plaats om buiten de familie- en vriendenkring
te laten zien wat zij maken. Ook
mogen zij hun gemaakte kunstwerken te koop aanbieden. Op
voorwaarde dat het echte kunst
is en geen seriewerk.
Voor veel amateur-kunstenaars
is dit de ideale manier hun dierbare hobby uit te kunnen oefenen. Op zo’n groot evenement
komen nu eenmaal veel bezoekers. Een uitstekende graadmeter voor het niveau waarop je als creatief hobbyist bezig bent. Vindt men je werkstukken mooi dan is er altijd wel iemand die iets wil kopen. De verkoop van amateurkunst is er om
weer financiële middelen te genereren om nieuwe materialen
en gereedschappen aan te kunnen schaffen.
Wie bij Artistieke Handen iets
aanschaft voor thuis of om cadeau te geven, die is verzekerd
van een uniek werk, waarvan er
maar één bestaat. Er is geen galerie ter wereld die zoveel variatie aan kunst in huis heeft; keramiek, sieraden, Tiffany, origami,
filigraan, houtsculpturen en nog
veel, heel veel meer.
De entreeprijs is 6,50 euro, voor
65+ 5,50 euro. Kinderen onder
de 12 jaar, onder begeleiding,
gratis, evenals het parkeren.

André Valkering Boogie &
Bluesband in de Nozem
Heemskerk - Zaterdag is in De
Nozem een optreden van de André Valkering Boogie & Blues
Band. De band speelt een grote verscheidenheid van nummers op het grensgebied van
boogie woogie, blues en rhytm
‘n blues. Pianist André Valkering
behoort tot de top van de Nederlandse boogiepianisten. Zijn
vingers vliegen razendsnel over
de toetsen, waarmee hij zijn bijnaam ‘fast fingers Valkering’ eer
aandoet. In 1970 won hij het Ne-

derlands Boogie Woogie Concours, hetgeen resulteerde in
vele opnamen en optredens. Jarenlang speelden de bandleden
met de legendarische grootheid
Rob Hoeke, totdat deze in 1999
overleed. Ook zonder Rob Hoeke mag deze ‘boogie legacy’ zich
nog steeds verheugen in een
trouwe schare trouwe fans. Meer
info: www.andrevalkering.nl.
Aanvang 22.00 uur, zaal open
21.00 uur. De entree bedraagt 5
euro.

Beverwijk - Woensdag 11 maart
van 20.00 tot 22.00 uur, geeft
Jeannette Stengs, Reiki Master,
een lezing over Reiki in Centrum
voor de Kunsten Beverwijk, aan
Kerkplein 3 te Beverwijk, op de
eerste etage.
,,Gedachtes zijn soms zo overduidelijk aanwezig dat men geen
moment van innerlijke rust en
ontspanning meer in zichzelf
kan ervaren”, vertelt Jeannette.
Bewustwording, innerlijke rust
en zelfvertrouwen zijn één van
de vele aspecten die door Reiki
versterkt worden. Door zichzelf
dagelijks te behandelen en zich
af te stemmen op deze energie
ontstaat er een ommekeer in het
bewustzijn. Reiki ondersteunt bij
het oplossen van levensproblemen door mensen weer te verbinden met het aangeboren inzicht, de eigen kracht. Genezen
door Reiki betekent meer dan
het kwijt raken van storende lichamelijke kwalen: het betekent
een warm, liefdevol contact opbouwen met je lichaam en geest,
luisteren naar hun taal en ze te
ondersteunen, in plaats van jezelf voorbij te lopen en je ziektesymptomen te negeren of te onderdrukken. Er gaat minder energie verloren aan zorgen, twijfels
en oude emotionele reactiepatronen. Daarnaast kan deze universele energie ook aan anderen
worden doorgegeven.
Een Reiki cursus wordt gegeven
op twee achtereen volgende dagen. Iedereen kan Reiki leren. De
toegang is vrij en tijdens de lezing kan men een gratis kennismakingsbehandeling ontvangen.
Gaarne vooraf aanmelden.
Voor meer informatie kan men
contact opnemen met Jeannette
Stengs, lid van de Reiki Alliance,
telefoonnummer 0251-657580 of
06-30016054, www.reikicastricum.nl of info@reikicastricum.nl.

Cursus
echtscheiding
Beverwijk - Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening
Midden-Kennemerland organiseert een cursus (echt)scheiding
voor mensen die zijn gescheiden of hun samenwoningsrelatie hebben beëindigd. De echtscheiding hoeft nog niet uitgesproken te zijn, maar de partners moeten wel apart wonen en
niet langer dan twee jaar uit elkaar zijn. Het doel van de cursus
is de scheiding te leren accepteren en te verwerken. Dit gebeurt door ervaringen met elkaar
uit te wisselen, steun te vinden
bij elkaar en van elkaar te leren.
Er wordt gewerkt aan de hand
van thema’s in negen wekelijkse bijeenkomsten van twee uur.
Start vrijdag 20 maart om 09.15
uur in wijkcentrum Prinsenhof,
Beatrixlaan 2 in Beverwijk. Kosten 10 euro. Informatie en opgeven: 0251-229329.
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Oproep aan Heemskerkers
Oplage 17.900 exemplaren.
Verschijnt iedere
vrijdag in Heemskerk.

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

AANLEVEREN ADVERTENTIES:
Woensdag voor 12.00 uur

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

Bomen en hun verhaal
Heemskerk - Heemskerk is in
de loop der jaren steeds rijker
geworden aan groen mede door
zijn grote diversiteit aan bomen.
Bomen zijn de dragers van het
groene beeld van Heemskerk.
Nu de gemeente er over denkt
hun bomenbestand terug te
brengen, willen een paar liefhebbers van bomen een aantal bijzondere bomen beschrijven die
beschermd moeten worden, of
waarover iets bijzonders te vertellen valt. Niet iedere Heemskerker, collegelid of raadslid
weet dat er op diverse plekken in
de gemeente in de loop der jaren bomen zijn geplant met een
verhaal. Bomen die teruggrijpen
naar een bijzonder moment of
bomen die een bepaalde emotie opwekken bij een aantal inwoners. Zo staan er bij het raadhuis, dat over een paar jaar zal
moeten verdwijnen, bomen die
bij speciale gelegenheden zijn
geplant en bewaard moeten blijven. Ook elders in de gemeente staan bomen met een verhaal en niet alleen in het ge-

meenteplantsoen. Huub Huneker en Nico Brantjes, beiden bekende groenmensen in Heemskerk, willen een boekje schrijven over bomen die het waard
zijn om te beschrijven en te behouden en waarover herinneringen kunnen worden vastgelegd voor de toekomst. Zij doen
dit ook om daarmee een vuist te
kunnen maken tegen de toenemende verstedelijking, de inbreiplannen en de verharding. Soms
zijn er tijdige maatregelen nodig
omdat er altijd weer bomen het
slachtoffer worden. De schrijvers
vragen aan de bewoners van
Heemskerk of zij misschien ook
een boom of boomgroep kennen waar een verhaal aan zit, dat
waard is om vastgelegd te worden. Denk hierbij ook aan bomen die geplant zijn door ouders of grootouders. Zij kunnen
contact opnemen met Huub Huneker (tel. 0251206303 ) of Nico
Brantjes (e-mail: nico.brantjes@
gmail.com). Ze komen graag bij
u langs om een verhaal aan te
horen en op te tekenen.

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

UITGAVE VAN:
IJmond pers BV

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.

Heemskerk - Na de rampzalige brand op 1 januari 2008 op de
kinderboerderij in Heemskerk is
met man en macht gewerkt om
een schitterend nieuw gebouw
neer te zetten en de kinderboerderij weer op te bouwen. De gemeente Heemskerk en woningbouwvereniging Woon op Maat
zijn er bijzonder trots op dat het
is gelukt.
Op woensdag 11 maart is de
feestelijke opening, met eerst
een officieel gedeelte voor genodigden. Vanaf 15.00 uur is
er open huis voor genodigden
en belangstellenden. Dit duurt

tot 17.00 uur. Op 1 januari 2008
woedde er een grote brand bij
de kinderboerderij. Veel dieren
kwamen om en de stal werd verwoest. Spontane sponsoracties
uit alle hoeken van de gemeente
en daarbuiten brachten een bedrag van bijna 34.000 euro bijeen. Het college verdubbelde dit
bedrag en Woon op Maat legde bij wat nog nodig was en begeleidde de bouw. Mede dankzij deze giften en sponsorgelden
staat er nu een multifunctioneel
gebouw met stallen, educatieve
ruimte, kantine en opslagmogelijkheden voor hooi.

Kleurplatenwedstrijd
van Dierendorp

ADVERTENTIEVERKOOP:
Cees Beentjes
06-24880321

DRUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

Opening kinderboerderij
Dierendorp Heemskerk

Badmintonbewijs voor
26 kinderen van Shuttle

Heemskerk - Vorige week
woensdag was een spannende
dag voor de jeugd van badminton-vereniging De Shuttle. Maar
liefst 26 kinderen hebben ‘examen’ voor het badmintonbewijs
A, B, C en D gedaan.
De spanning was van de gezichten af te lezen en de zenuwen
speelden een grote rol. Hierdoor
was het niet voor iedereen even
makkelijk om de oefeningen die
ze al zo vaak hadden gedaan
te laten zien. Maar de kinderen hebben zich er samen goed
doorheen geslagen. Geslaagd
voor badmintonbewijs A: Amber Meijer, Andrea Gaal, Charina Smeink, Dewi van As, Hicham
Elans, Isa de Boer, Ismay de Ruiter, Jasper Borsboom, Kaylee
Blankendaal, Martin Szymczyk,
Romy Alders, Rosa Zijp, Sofian
Kluft en Stefan de Kraker.
Geslaagd voor badmintonbewijs

B: Cindy Buur, Calvin Schmidt,
Danny Bregman, David Heesterbeek, Jane van Zijl en Teri
van Zijl. Geslaagd voor badmintonbewijs C: Colinda Bos, Niels
Bleeker, Ramiro ten Bras Ray
Shum en Rowan Zonneveld.
Geslaagd voor badmintonbewijs
D: Sandra Bleeker.

Kienen
Velsen-Noord - De Klaverjasvereniging Velsen-Noord houdt
vrijdag 13 maart een kienavond.
Het begint om 20.00 uur. De kosten zijn 5 euro voor drie ronden
en een staronde. Er is ook een
verloting. Het kienen vindt plaats
in het dienstencentrum “Watervliet” op de hoek van de Wijkerstraatweg en de Doelmanstraat
te Velsen.

Heemskerk – Ter gelegenheid van de feestelijke opening van
de nieuwbouw van kinderboerderij Dierendorp in Heemskerk
op woensdag 11 maart aanstaande heeft Woon op Maat een
kleurplatenwedstrijd uitgeschreven. De prijsuitreiking door
Aad Leek, directeur van Woon op Maat, vindt plaats tijdens
de feestelijke opening op 11 maart om circa 14.00 uur. De
eerste prijs is een cadeaubon van Bart Smit ter waarde van
100 euro, de tweede prijs is een cadeaubon t.w.v. 75 euro en
de derde prijs een cadeaubon t.w.v. 50 euro.
De kleurplaten zijn te verkrijgen
aan de balie van Woon op Maat,
Jan Ligthartstraat 5 te Heemskerk, bij Koop en Huur, Van Coevenhovenstraat 1 en op de kinderboerderij, Vrijburglaan 1 inHeemskerk. De uiterste inzenddatum is maandag 9 maart aan-

staande. De winnaars zullen tijdig op de hoogte worden gebracht en worden uitgenodigd
voor de opening.
Alle tekeningen worden opgehangen in de educatieruimte van
de kinderboerderij.

Tentoonstelling

De Stut bestaat 20 jaar
Heemskerk - In maart 2009 is
het 20 jaar geleden dat De Stut
haar deuren opende en een
voorzichtige start maakte met
haar activiteiten voor 55-plussers. Dinsdag 10 maart wordt gevierd De Stut nog steeds groeit
en bloeit. Het programma van 10
maart is: 14.00 uur Inloop met
koffie; 14.30 uur: officiële ope-

ning en feestelijk programma.
15.30/17.00 uur: bekijken tentoonstelling onder het genot van
hapje en drankje. De tentoonstelling is vervolgens de gehele week, tot en met maandag 16
maart, te bezichtigen tussen 9.00
en 16.30 uur. De Stut is te vinden
aan de Maasstraat 3 te Heemskerk. Telefoon: 0251-248648.
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Wat vinden de raadsleden ervan?
PvdA

Cees Beentjes

dere partij rept over “onrechtmatig”.
Als raadslid heb ik een controlerende rol. Omdat de ontwikkeling van het gebied volledig
is weggezet bij de ontwikkelaar,
die ook het risico draagt, zijn de
mogelijkheden nogal beperkt.
Vandaar dat er voor een typische
“polderoplossing” is gekozen
met een vertrouwenspersoon die
de redelijkheid en rechtmatigheid van de verschillende gegevens beoordeelt en aan de hand
daarvan zal proberen de beide
partijen bij elkaar te brengen.
De PvdA vindt de ontwikkeling
van de autoboulevard belangrijk
maar vindt het nog veel belangrijker dat hiermee ook onomstotelijk vastgesteld wordt dat hier
in redelijkheid en volgens de regels gehandeld wordt.

Controlerende taak van de
raad tussen Nelis en Drogtrop.

Pvda-fractie
Cees Beentjes

Het idee voor de ontwikkeling
van de autoboulevard aan de
Rijksstraatweg is zo’n 10 jaar
geleden vormgegeven. Na een
moeizame start lukte het toch
om een aantal automobielbedrijven te interesseren en ook bedrijven met aan auto’s verwante zaken als uitlaten en onderdelen.
Tot 2006 bleek de firma Drogtrop
geen concrete belangstelling te
hebben voor een vestiging hier.
Ondertussen werd het terrein
verder ingevuld en mede door
gebrek aan interesse vanuit de
auto-wereld, ook door andere
bedrijven (AH!!). In 2006, toen
Nelis begonnen is met de ontwikkeling van een kantoorlocatie komt er toch het signaal van
Drogtrop dat er wel belangstelling is voor een vestiging aan de
autoboulevard. Dat kan dan alleen nog op de plek waar eigenlijk kantoren bedacht zijn.
En dan begint het gesodemieter.
De gemeenteraad ziet liever nog
een autobedrijf langs de autoboulevard dan een kantoor. Op
verzoek van de gemeente toont
Nelis zich bereid om van het kantoor af te zien en mee te werken
aan de vestiging van Drogtrop,
op voorwaarde dat de reeds gemaakte kosten worden vergoed.
Dat klinkt niet onredelijk.
De koper geeft aan nog steeds
belangstelling te hebben maar
wil wel graag inzicht in de opbouw van de kosten die hij dan
extra zou moeten betalen. Ook
dat klinkt niet onredelijk. Ondertussen verstrijkt er 1,5 jaar, is er
weinig contact tussen beide partijen en blijft er onduidelijkheid
over de oppervlakte, de opbouw
van de kosten en het al dan niet
terecht toerekenen van een rentebedrag.
De ene partij heeft het over een
“gangbare praktijk” waar de an-

Heemskerk
Anders

Helma Jansen
Het zal je overkomen dat je
door omstandigheden genoodzaakt bent om van een uitkering
rond te komen. Gelooft u mij,
dit is niet makkelijk en je moet
ook heel creatief zijn om letterlijk en figuurlijk te overleven en
in deze barre tijden waar de gevolgen nog niet van te overzien
zijn, zullen er steeds meer mensen in deze situatie terecht gaan
komen!Banenverlies is al aan de
orde van de dag. Voor velen is
de toekomst onzeker, financiële problemen voor velen ,je word
er niet echt vrolijk van, financiele onzekerheid geeft stress
en wanhoop, met alle gevolgen
vandien!
Huizenverkoop is dusdanig gedaald dat hier ook de nodige negatieve ontwikkelingen zullen
ontstaan.
Mensen kunnen niet meer aan
hun financiële verplichtingen
voldoen. Nu al zijn er mensen
die van 30 of 40 euro per week

rond moeten komen. Dit is heel
beter. Statistisch gezien vloeien hier vaak echtscheidingen uit
voort en wordt de vraag naar bijstand groter en groter. Gelukkig
hebben we de voedselbank die
de mensen een reikende hand
biedt met een voedselpakket.
Nog wel!

Beric
de gemehetnen uit
teraad

GroenLinks

De bodem van de voedselbankvoorraad is in zicht en dit is een
trieste ontwikkeling. De voedselbank was en is afhankelijk van
de coulance van vele bedrijven
die hun overschotten aanbieden,
maar door de ontwikkelingen in
de IJmond hier niet meer toe in
staat zijn’
De doelgroep van de voedselbank, onder anderen oudere
mensen met een klein pensioen,
heeft het zwaar en moet vaak
over een drempel van schaamte. Ze moeten echt met de billen bloot om in aanmerking te
komen.
De cliënten van de voedselbank kunnen nog een paar weken voorzien worden, maar dan
wordt het heel moeilijk. Als je de
middelen niet hebt, kan je immers weinig beginnen. In mijn
ogen is dit een zorgelijke ontwikkeling.
Vooroordelen over deze groep
zijn er ook, maar in mijn visie
moet je eerst zelf iets ervaren
wil je meepraten en in een mand
appelen zit altijd wel een rotte!
Natuurlijk zijn er ook mensen die
boven hun stand geleefd hebben, maar dan nog, wie zijn wij
om te oordelen. Ik ben er van
overtuigd dat dit voor sommigen
een keiharde les is: ieder mens
heeft wel eens iets ondernomen wat hij beter niet had kunnen doen!
In mijn ogen moet iedere inwoner van onze gemeente als hij/
zij dit nodig heeft, geholpen worden.
Ik vind de voedselbank dan ook
een keiharde noodzaak geworden. De gemeente Heemskerk
moet naar mijn mening de voedselbank een flinke injectie doen
toekomen en ik heb er ook vertrouwen in dat deze dat zal doen
anders gaat er een hele groep
nog dieper de afgrond in. Dit
kan en mag niet!
Mijn inzet voor het blijven functionren van de voedselbank zal
dan ook groot zijn en ik zal hier
in de desbetreffende commisie
FBS (Financiën, Buurtzaken, Sociale zaken) aandacht voor vragen.
Het zal je maar allemaal overkomen, laat het niemand gegund
zijn, maar nood breekt wetten!
Helma Jansen-Dijkstra
Heemskerk Anders

Berend van Maassen
GroenLinks heeft in de raadsvergadering van februari aan het
college vragen gesteld naar aanleiding van een voorgenomen
bomenkap bij voetbalvereniging
Odin. Uit antwoord van het college blijkt dat dit nodig is voor
de aanleg van een kunstgrasveld. Wij willen bekijken of hier
nog een alternatief voor gevonden kan worden, anders willen
wij vragen of er gecompenseerd
kan worden en er nieuwe aanplant kan plaatsvinden.
Vanwege een verschil van inzicht
tussen de projectontwikkelaar
van de Waterwegen en een aspirant koper, hebben zes raadsleden vorige week (in het kader
van hoor en wederhoor) een bezoek afgelegd bij de projectontwikkelaar om meer duidelijkheid
te verkrijgen over de opbouw
van een bedrag die ontwikkelaar in rekening brengt bij de aspirant koper. Dit bezoek heeft
helaas niets opgeleverd, ondanks een voorstel van GroenLinks om een, voor beide partijen, vertrouwd tussenpersoon in
te schakelen. Naar aanleiding
van het verzoek van Heemskerk
Anders voor het instellen van
een onderzoek, heeft GroenLinks
haar eerder voorstel voorgelegd
aan het college en raad. Het college heeft dit verzoek overgenomen en zal proberen partijen bijeen te brengen met tussenkomst
van een vertrouwenspersoon.
GroenLinks heeft bij de behandeling van de samenwerkingsovereenkomst herstructurering
tweede tranche tussen de gemeente Heemskerk en Woon op
Maat extra aandacht gevraagd
voor de bouw van huurwoningen. Tevens heeft GroenLinks
extra aandacht gevraagd voor de
bouw van “betaalbare” starterswoningen en de totstandkoming
van maatschappelijke voorzieningen in de betreffende deelgebieden. De verantwoordelijke portefeuillehouders hebben

aangegeven dat hiervoor zeker
aandacht zal zijn en dat de samenwerkingsovereenkomst zich
bij uitstek hiervoor leent.
Als laatste het vaststellen van de
Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2009.
Het betrof hier slechts één wijziging. De wet biedt vanaf 0101-2009 de mogelijkheid om
een langdurigheidstoeslag aan
te vragen vanaf de leeftijd van
21 jaar. In het verleden lag deze grens op 23 jaar. Bij de herijking van het minimabeleid in
juni van dit jaar zal GroenLinks,
in samenwerking met het cliëntenplatform, bezien in hoeverre
de Verordening langdurigheidstoeslag dient te worden aangepast. Vanwege de verhuizing van
Heemskerk naar Beverwijk heeft
VVD-raadslid Rens Kerssens afscheid van de raad genomen. Wij
wensen Rens en zijn gezin veel
geluk, maar verliezen een gewaardeerd collega.
Berend van Maassen
GroenLinks

CDA

Cees van der Roer
Het CDA stelde tijdens de raadsvergadering van 26 februari vragen aan het college.
In de krant had een artikel gestaan over 170 mensen die in
Castricum worden opgeleid om
levensredder te gaan worden
en in staat zijn om de defibrillator te bedienen. Hiervan zullen er
17 worden geplaatst. Het is van
levensbelang dat bij een acute
hartstilstand het slachtoffer zo
spoedig mogelijk, in ieder geval
binnen 6 minuten, met behulp
van deze apparatuur kan worden
geholpen en mogelijk gered kan
worden. De overlevingskansen
nemen aanzienlijk toe, hoe eerder hulp hoe beter.
In Twente schijnen hierbij positieve resultaten te zijn geboekt.
Binnen onze buurtteams is de
vraag ook uitgezet om deze ap-
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paratuur aan te schaffen, betaald
uit het buurtbeheerbudget, maar
dat is er niet van gekomen.
De CDA-fractie vindt het in het
kader van de volksgezondheid
een goede taak van de overheid
om de aanschaf van de apparatuur en opleiding van bijbehorende hulpverleners op zich te
nemen.
Het CDA heeft daarom de volgende vragen gesteld:
Hoe staat het college er tegenover om ook in Heemskerk deze levensreddende apparatuur
aan te schaffen en opleiding van
hulpverleners te faciliteren?
Indien u hier positief over bent,
wilt u de buurtteams daarbij betrekken?
Het college heeft bij monde van

Van Duin tot Dorp
(Ron Schut)
-Afgelopen zaterdagnacht werd
er voor de zoveelste maal een
spiegel van een auto getrapt. Deze keer op de Spoellaan. Hier zal
de nodige aandacht voor zijn.
Hart van Heemskerk
(Jan Groenewold)
-Van dinsdag op woensdag is ingebroken in een woning aan de
Constantijn Huijgenstraat. De
dader is binnengekomen door
eerst een ruit van de voordeur
in te slaan. De laatste tijd zijn er
meer voordeurruiten ingegooid
of ingeslagen en werd er al of
niet ingebroken. Inmiddels is er
een verdachte met een dergelijke werkwijze op heterdaad aangehouden. De overeenkomende
aangiftes van inbraken dan wel
vernielingen van de laatste tijd
worden thans onderzocht op zijn
betrokkenheid.
-Donderdagochtend werd bij de
C1000 een 16-jarige jongen betrapt op diefstal van een aantal
broodjes. Hij werd door de bedrijfsleiding aangehouden en
overgedragen aan de politie. Hij
moet naar bureau HALT.
-‘s Avonds zijn bij de C1000 aan
vier jongens en een meisje een
gele kaart uitgereikt wegens het
veroorzaken van overlast. De gele kaart is een waarschuwing. De
volgende keer krijgen ze de rode
kaart, oftewel een bekeuring.
-Een drietal horecabezoekers
heeft vrijdagnacht in het centrum een bekeuring gekregen
wegens wildplassen.

wethouder Odd Wagner positief
gereageerd en zegde toe een en
ander te willen onderzoeken.
Cees van der Roer
CDA-raadslid

VVD
Je kan geen krant openslaan of
je wordt geconfronteerd met de
kredietcrisis. Je wordt er moedeloos van. Gaat de werkeloosheid
oplopen? Is het van lange of van
korte duur? Geen econoom kan
er een helder en duidelijk antwoord opgeven. Mijn oom Trienus zou zeggen: “Economie, een
studie die geschrapt moet worden op de universiteiten. Met uitspraken van een econoom kan je
geen plannen trekken”. Ik houd

-In het speeltuintje tussen de
Gounodstraat en de Schubertstraat veroorzaakte zaterdagmiddag een hanggroep overlast
door de boel te vervuilen. Het
groepje heeft vervolgens onder
het toeziend oog van de agenten
de hele speelplaats opgeruimd.
-Afgelopen weekend is de apotheek bij de C1000 aan de Maerelaan ondergekliederd met
graffiti. De jongelui die dit hebben gedaan beseffen kennelijk
niet hoeveel ergernis dit teweegbrengt. Op de plek was al extra politietoezicht wegens allerlei vormen van overlast. Nu rest
alleen nog maar het trekken van
het bonnenboekje.
-Zaterdagmiddag werd op het
Burgemeester Nielenplein de
portemonnee van een oudere
dame gestolen. Om zich te verplaatsen was de vrouw afhankelijk van een booster. De portemonnee werd in een onbewaakt
ogenblik uit het mandje van de
booster gestolen.
-Bij een fietsencontrole op de
Maerten van Heemskerckstraat
troffen agenten een 16 jarige Beverwijker aan met een gestolen
Gazelle damesfiets.
De fiets bleek een paar dagen
eerder met behulp van een moedersleuteltje te zijn gestolen.
Bij nader onderzoek troffen de
agenten in de schuur van zijn
ouderlijke woning een tweede
gestolen fiets aan.
Ook in dit geval bleek het om
een fiets met een gemakkelijk
te openen AXA SL7 of 9 slot te
gaan.

me hier maar even aan vast. Ik
word hierin nog eens gesterkt
door de heer Maarten van Rossum. Hij gaf recentelijk aan dat
we moeten afwachten. Wij hebben er niet veel invloed op. Het
kan morgen slechter gaan of beter. Er bestaat geen deskundigheid over een crisis.
Dan maar weer terug naar de lokale politiek. We wachten af wat
de recessie voor gevolgen heeft
voor Heemskerk. Op dit moment nog niet, maar in de loop
van 2009 zullen we meer inzicht
krijgen.
Dat we er wat van zullen merken
staat vast. Ik heb er vertrouwen
in dat het huidige gemeentebestuur adequaat zal reageren op
mogelijke negatieve ontwikkelingen. De VVD zal er kritisch op
toezien.
Zuidbroek-Oosterwijk
en
Broekpolder
(Gerrit van der Pijl)
-In de nacht van 24 op 25 februari is een aggregaat gestolen uit
een (enigszins afgelegen) bouwkeet aan de Tolweg.
-Op woensdag 25 februari is er
tussen 17.45 uur en 18.10 uur een
zwarte Gazelle damesfiets, type
Orange gestolen op de Luxemburglaan.
-Op 26 februari is er een (langdurige) snelheidscontrole gehouden op de Tolweg tussen de
Hoflaan en de Communicatieweg. Van 09.45 uur tot 12.45 uur
werden in totaal 2258 voertuigen
gecontroleerd op hun snelheid.
574 bestuurders reden te hard.
Hoogstgemeten snelheid was 90
km/uur (!).
-In de avond/nacht van 25 op
26 februari zijn de banden van
een fiets lek gestoken. Enige tijd
daarvoor zou dat ook bij 4 andere fietsen al gebeurd zijn, volgens de melder.
-Terwijl de aangever/melder aan
het trainen was op het voetbalveld is uit de kleedkamer zijn
portemonnee gestolen. Daarin zat een ID-pas, een bank- en
zorgpas.
-Op vrijdagavond 27 februari
is er ook een snelheidscontrole
gehouden tijden de avonduren.
Tussen 19.15 uur en 21.15 uur
werden 1169 voertuigen gecontroleerd. 209 bestuurder reden
te hard. Hoogstgemeten snelheid was 100 km/uur.
Boven de Baandert
(Sandra Jansen)
-In de nacht van donderdag 26
op 27 februari is er ingebroken in
een auto op de Deukelven. Door
de dader is een raam ingeslagen
en zijn er goederen uit de auto
gestolen. De eigenaar heeft aangifte gedaan. Eventuele getuigen
worden verzocht te bellen met
de politie: 0900-8844..

Beric
de gemehetnen uit
teraad

Ik wil bij deze ook even stil staan
bij het vertrek van Rens Kerssens.
Doordat Rens verhuisd is naar
Beverwijk, mag Rens geen deel
meer uitmaken van de Heemskerkse raad. Zeer jammer, wij als
VVD zullen zijn deskundigheid
missen. Zijn relativeringsvermogen, zijn scherpte, zijn financiële
deskundigheid. Ik kan doorgaan.
De genoemde kwaliteiten kunnen nu in Beverwijk aan het oppervlak komen. Misschien komt
het dan toch nog goed.
Ik heb een aantal maanden geleden gevraagd om reacties en
vragen van de lezers. Tot op heden is er nog niets bij ons aangekomen. Ik wil hier toch weer
aandacht voor vragen. Ons email
adres is: anjaturenhout@kpnplanet.nl

Aalt Bruinekool,
raadslid VVD

Brandweeroefening in
school Jan van Kuikweg
Heemskerk - De brandweer
hield dinsdagavond een grootschalige oefening in het sinds
enkele
weken
leegstaande
schoolgebouw aan de Jan van

Kuikweg. De oefening was opgezet door de brandweerposten
van Beverwijk, Heemskerk en
Uitgeest. Het oefenthema was
het optreden van de brandweer

Schaakvereniging Excelsior
Heemskerk - Het gat dat Machiel Nouris in de vorige competitieronde sloeg tussen hemzelf en Paul Lieverst is wat kleiner geworden. De koploper remiseerde afgelopen maandag tegen Servee de Jong, terwijl Paul Lieverst won van Frans
Koopman. Walter van Koppen
wist met twee pionnen meer niet
verder te komen dan remise tegen Evert Schmit; niettemin een
knappe prestatie. Verder was het
een goede avond voor vader Willem en zoon Jos Dekker: beiden
wonnen hun partij.
De uitslagen: S de Jong - M

Nouris remise; F Koopman - P
Lieverst 0-1; R Eisenberger - S v/
d Wouw 1-0; P Bosch - T Waanders 0-1; E Schmit - W van Koppen remise; M Duin - C Zwemstra remise; H Kos - T Bleijendaal 0-1; D Kruiper - J Clarijs 10;
H van Essen - L Witte 0-1; T de
Vries - J Dekker 0-1; R v Hoof W Dekker 0-1; J Verhoeven - P
Klok 0-1; H de Jong - J Ruis 10;
G Klein - J Potters 1-0; A Otten
- R de Haan remise; R Rusche
- W Spanjaard 0-1; E Hendriks
- T Bosch remise; A Nielen - P
van Tongeren 0-1; C Verhoog - B
Mulder 1-0; M van Tol - F Pouw
0-1; G Limmen - R de Jong 1-0.
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‘Klimaatneutraal rijden,
is dat ook iets voor u?’
Regio - Richard Bloedjes van
Univé Verzekeringen en Hypotheken brengt de lezers iedere maand op de hoogte van interessante weetjes en bruikbare tips op financieel en verzekeringsgebied. Want: ,,Juist in deze
onzekere tijd merk ik dat er veel
behoefte is aan heldere en onafhankelijke informatieverschaffing in mijn vakgebied. Als er lezers zijn die onderwerpen hebben waarvan zij meer willen weten, kunnen zij mij dat gerust laten weten.”
Richard heeft onlangs een zeer
modern en milieubewust elektromobiel, de Twike Active, verzekerd. Richard vertelt: ,,Dit
brengt mij op het onderwerp
klimaatneutraal rijden. Steeds
meer mensen maken zich wel
eens zorgen over het milieu en
willen een bijdrage leveren aan
milieubesparende
activiteiten.
Maar om hier de auto voor te laten staan, gaat hen vaak wat te
ver. In het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen
hebben wij daarom een innovatief ‘groen’ concept ontwikkeld.
Wie zijn auto bij ons heeft verzekerd, kan voor slechts 9,95 euro
per jaar de CO-uitstoot van zijn
autobrandstof compenseren met
de Univé ClimaCount Visa Card.”
Hoe gaat dat in zijn werk? ,,De

brandstof wordt betaald met de
UnivéClimaCount Visa Card, een
creditcard waaraan een methodiek voor klimaatcompensatie is
gekoppeld. Op basis van de betaling wordt de CO²-uitstoot berekend. Deze wordt 100% gecompenseerd, bijvoorbeeld door
de aanplant van nieuwe bomen.”
Wie betaalt wat?
,,De compensatie van de CO²uitstoot wordt betaald uit het ClimaCount fonds. Het eerste jaar
biedt Univé de ClimaCount Visa Card gratis aan. Men betaalt het eerste jaar dus alleen
de eigen brandstofkosten. Vanaf het tweede jaar wordt, naast
de brandstofkosten, 9,95 euro
voor de ClimaCount Visa Card
berekend. Verder kost de compensatie niets extra’s. De creditcard wordt vrijwel overal in Nederland en in het buitenland geaccepteerd.”
Compensatieprojecten
RePay International, de organisatie achter de ClimaCount Visa Card, staat garant voor de
CO²compensatieprojecten. Via
de website www.rijgroen.nl is het
mogelijk aan te geven in welke
compensatieprojecten men wil
investeren. Hierbij gaat het niet
alleen om de aanplant van bo-

“Benjamin Button”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

“Spion van Oranje”
men, maar ook om duurzame
energie, kleinschalige projecten
en energiebesparing.
,,Het groen rijden-concept voorziet in de behoefte om een bijdrage te leveren aan het milieu zonder dat men het gemak
en comfort van de auto hoeft te
missen”, vervolgt Richard. ,,Natuurlijk is de auto zo min mogelijk gebruiken het allerbeste.
Maar vaak heeft u de auto gewoon nodig en kan u op deze
manier toch iets betekenen voor
een schoner milieu. Voor vragen
of meer informatie zijn alle belangstellenden welkom in onze
winkel.”
Univé Verzekeringen & Hypotheken is in Heemskerk te vinden op
de Maerelaan 6, tel: 0251-657075
en in Limmen op de De Drie Linden 1, tel. 072-5053581.

hun trekken. De collectie omvat onder meer antiek huisraad,
ambachtelijk gemaakt in velerlei stijlen, waaronder Art Deco, Jugendstil lampen, kristallen
kroonluchters of olie- en koetslampen, Friese staartklokken,
Engelse en schotse staande horloges, kristal en glas, porselein
en aardewerk, tinnen, koperen
en bronzen voorwerpen, lampen,
oude kaarten, prenten en gravures, schilderijen, goud, zilver en
edelstenen, verzamelvoorwerpen
en curiosa. Op zaterdag is het
mogelijk antiek en kunst gratis
te laten taxeren. Op de Antiekade is informatie voorhanden over
restauratie en onderhoud van
antiek. Ook worden fraaie kunsten antiekboeken aangeboden.
Bij de stand van Palet Kunstmagazine ontvangt de bezoeker het magazine ter waarde van
6,75 euro geheel gratis. De openingstijden zijn vrijdag van 19.00
- 22.00 uur, zaterdag en zondag
van 11.00 - 17.00 uur. Toegangsprijs 7,50 euro, CJP/65+ 6,00 euro. Kinderen tot zestien jaar onder begeleiding van volwassenen gratis. Het adres is Kennemerstraatweg 425 in Heiloo. Kijk
ook op www.antiekade.nl.

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

“Valkyrie”
zaterdag 14.00 uur
zondag 14.30 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)”

Valkyrie
Valkyrie is een oorlogsthriller van
Bryan Singer met Tom Cruise als
een Duitse officier die het Nazi regime wil stoppen door een
bom te plaatsen in Hitlers bunker. Kolonel von Stauffenberg is
een trouwe legerofficier die van
zijn land houdt, maar met afgrijzen heeft moeten toezien
tot welke gruweldaden Hitler in
staat is. Terwijl hij herstelt van de
verwondingen die hij in de strijd
heeft opgelopen, sluit Stauffenberg zich in 1943 aan bij een al
langer bestaande burgerlijke anti-Hitlersamenzwering. Deze bestaat uit een groep mannen die
tot de hoogste machtsregionen
heeft weten door te dringen. Ze
bedenken een listige strategie
om Hitlers eigen noodplan (operatie Valkyrie) te gebruiken, dat
hij heeft gemaakt om de regering te stabiliseren in het geval
van zijn overlijden. De mannen
plannen een moord op de dictator met het doel zijn Nazi-regering omver te kunnen werpen.

Dorpsstraat 70 • Castricum
Tel. 0251 - 65 22 91

Kikkerdril

Jubileumeditie Antiekade
in Golden Tulip Heiloo
Heiloo - Voor antiekliefhebbers
en verzamelaars van oude sieren gebruiksvoorwerpen en curiosa wordt voor de zestigste
keer de Antiekade gehouden, de
grootste antiekmarkt van NoordHolland. De Antiekade wordt gehouden van vrijdag 6 tot en met
zondag 8 maart in Golden Tulip
Heiloo.
Vanwege het jubileum wordt de
beurs geopend op vrijdag om
20.00 uur door Jean Thomassen.
Jean is kunstschilder en schrijver van tien boeken. Een van zijn
schilderijen, het kleinste olieverfschilderij ter wereld, werd opgenomen in het Guinnes Book of
Records. Wie de leeftijd van een
antiek zilver object raadt, maakt
kans op een waardebon van zestig euro te besteden op de beurs.
Hiervoor kan men terecht bij de
stand van Uitgeverij Arti.
De Antiekade is een sfeervol en
gezellig evenement om mooie
antieke meubelen en andere
unieke, interessante oude objecten te vinden bij nieuwe én oude vertrouwde deelnemers. Liefhebbers van oude meubelen,
klein antiek, sieraden, verzamelen designobjecten, kunst en curiosa komen hier volledig aan

Programma 5 mrt t/m 11 mrt 2009
donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur

Kikkerdril is een kinderfilm waarin het jongetje Max op zoek gaat
naar kikkerdril voor zijn broer
Jannes, wiens amandelen worden geknipt. Jannus wil dat Max
kikkerdril voor hem meeneemt
naar het ziekenhuis, anders zal
hij nooit meer praten.
Max loopt weg en gaat in de natuur op zoek naar kikkerdril. Onderweg komt hij Jesse tegen
die dierenverpleegster wil worden. Max vertelt haar over zijn
zoektocht en Jesse besluit met
Dressed in Red, een beeld van
deelnemer Joop Koopman uit Uitgeest.

Berging in brand
Heemskerk - De brandweer
Heemskerk werd zaterdag om
02.25 uur gealarmeerd voor een
binnenbrand aan het Bachplein.
Omdat er meerdere meldingen
bij de meldkamer binnenkwamen
ging er een aantal voertuigen op
pad. Bij aankomst waren er niet
echt vlamverschijnselen te zien.
Na verkenning is er een kleine
brandhaard in een berging gelokaliseerd en geblust met een hoge drukstraal. Er is nog geventileerd en daarna is de brandweer
richting kazerne gegaan.

Scooterdief
aangehouden
Beverwijk - De 16-jarige eigenaar van een bromfiets die in
december was gestolen in Driehuis, zag zaterdagmiddag in een
hal van de Beverwijkse Bazaar
zijn bromfiets staan. De bromfiets was in een andere kleur
overgespoten maar de jongen
herkende zijn eigendom aan diverse kenmerken. Politiemensen
hebben de bromfiets in beslag
genomen. Een 18-jarige Heemskerker die bij de bromfiets had
gestaan was in het bezit van
de sleutel van de bromfiets. De
Heemskerker is aangehouden

hem mee te gaan. Ze vallen van
het ene avontuur in het andere:
ze zien een rups die gek loopt,
ontmoeten een weesjongen die
hen leert koeien te melken, een
meisje dat varkens aait en ze komen oog in oog te staan met een
vos en een hert! Lukt het Max en
Jesse ook om kikkerdril te vinden?
op verdenking van diefstal of heling. Hij is meegenomen naar het
bureau. Daar vertelde hij verschillende verhalen maar bekende uiteindelijk de bromfiets
zelf te hebben gestolen, samen
met een vriend. Hij was bezig de
bromfiets om te bouwen. De politie onderzoekt of de verdachte
meer diefstallen heeft gepleegd.
Tegen hem wordt proces-verbaal
opgemaakt.

Adverteren?
Bel 0255-540765
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Op 28 maart in Alkmaar

Ineke Brinkmann en het
communiceren met dieren

Regio - Ineke Brinkmann is dierencommunicator, coach voor
mens en dier. Zij heeft jarenlang
een opleidingscentrum gehad,
gespecialiseerd in intuïtieve ontwikkeling. Zij coacht mensen op
het gebied van hun persoonlijke
en spirituele ontwikkeling.
Sinds enkele jaren heeft zij zich
ook gericht op telepathische
communicatie met dieren. ,,Dieren zijn meesters in intuïtieve
communicatie, houden onvoorwaardelijk van hun baasjes en
hebben nooit een oordeel,” verklaart ze haar liefde voor dieren. ,,Soms hebben dieren gedragsproblemen. Daar is vaak
wat aan te doen, maar dan moet
je wel weten wat er in het dier
omgaat.“

,,Als dierencommunicator maak
ik via een foto contact met het
dier en vertaal ik gevoelens, gedachten, ervaringen en behoeften van het dier. De dieren vertellen dan over zichzelf en hun
achtergrond, over hun gezondheid, over wat hun zorgen baart,
en geven ons boodschappen en
adviezen, waardoor zij ons een

spiegel voorhouden en ons anders tegen zaken kunnen laten
aankijken. Want veel misverstanden tussen mens en dier ontstaan door onwetendheid”, zo
zegt Ineke. ,,Door deze communicatie met het dier kom ik achter de oorzaak van het probleem
waardoor er iets aan gedaan kan
worden.’’
Dierenbezitters kunnen voor een
consult contact opnemen met Ineke Brinkmann. Bovendien geeft
zij workshops en trainingen.
Ineke: ,,Iedereen kan leren communiceren met zijn of haar dier.
Sterker nog, iedereen kan het al!
Het is een kwestie van herkenning en bewustwording. Ik leer
deelnemers aan de workshop
hun intuïtie weer te gebruiken
in het contact met hun dieren.”
Ineke Brinkmann is te bereiken
via haar website www.communicatiemetdieren.com of telefonisch via 075-6411573. Op 28
maart geeft ze in Alkmaar een
workshop communicatie met
dieren en op de website vindt
men haar volledige voorjaarsprogramma .

Ineke Brinkmann: ,,Veel misverstanden tussen mens en dier ontstaan
door onwetendheid.’’

Sponsor estafetteloop
Den Helder–Maastricht
Regio - De Runningmates, een
groep enthousiaste lopers en begeleiders uit de regio doen mee
aan de sponsor estafetteloop
van Den Helder naar Maastricht.
Aan deze loop is een goed doel
verbonden en wel Mappa Mondo, een initiatief van het Nederlandse Rode Kruis.
Mappa Mondo is een gespecialiseerd medisch gezinsvervangend tehuis waar kinderen jonger dan 18 jaar en met een levensbedreigende ziekte, dag en
nacht met kunde en liefde worden opgevangen. Kinderen die
op dit moment veelal in ziekenhuizen verblijven omdat ze geen
ouders of verzorgers meer hebben die voor hen kunnen zorgen.
Maar ook voor kinderen van wie
de ouders deze zorg niet meer of
niet geheel op zich kunnen nemen.
De loop begint zaterdagmorgen 28 maart om circa 4.30 uur
in Den Helder en eindigt op 29

Krantendepot in brand

ningmates hebben hiervoor al
een aantal keren specifiek getraind zodat het aan de voorbereiding niet zal liggen. Overigens
is de eerste wissel na de start uit
Den Helder om circa 9.30 uur op
de parkeerplaats van de voetbalvereniging ADO’20 in Heemskerk. Het zou fantastisch zijn als
er mensen zijn om de lopers aan
te moedigen.
Donaties zijn natuurlijk van harte
welkom op bankrekeningnummer 47.87.99.632 t.n.v. N.J.C.M.
Vonk te Heemskerk o.v.v. Mappa Mondo 2009. De lopers betalen zelf inschrijfgeld van waaruit
alle kosten worden betaald. De
sponsorbijdrage gaat dan ook
volledig naar Mappa Mondo.
Een aantal werkgevers en relaties van de Runningmates maar
ook een aantal Heemskerkse ondernemers hebben er nu al voor
gezorgd dat de 1.500 euro grens
is gepasseerd.

Doorrijder op Alkmaarseweg

Beverwijk - De politie is op zoek
om
ventileren.
naartemensen
die getuige zijn geweest van een aanrijding tussen
een bestelauto en twee fietsters,
die plaatsvond op de Alkmaarseweg zaterdagavond. Rond 20.23
uur reden twee meisjes op de
fiets over de Alkmaarseweg afkomstig vanuit het centrum van
Beverwijk. De meisjes, een 15jarige en en 16-jarige Beverwijkse, fietsten op de fietsstrook
naast elkaar, en reden in de richting van Heemskerk. Ter hoogte van de Alkmaarseweg nummer 227 werd een van de fiet0255-540765 sters door een bestuurder van
een witte bestelauto/-bus van
achteren aangereden. Hierdoor

Heemskerk – -Een brandende
sigarettenpeuk in een afvalemmer was vrijdagnacht vermoedelijk de oorzaak van een brand
in het krantendistributiecentrum
aan de Regerstraat. De Heemskerkse abonnees bleven de volgende dag verstoken van hun
ochtendkrant. De brandweer
had het vuur snel onder controle,
maar had nog enkele uren nodig

Adverteren? Bel

maart op het Onze Lieve Vrouwe plein in Maastricht om circa
15.00 uur. Er wordt dag en nacht
doorgelopen door twee teams
hardlopers van ieder zes personen. Een team loopt 60 km, onderverdeeld in stukken van circa twee kilometer per persoon,
waarna het volgende team het
stokje overneemt voor de volgende 60 km. Op deze manier
wordt de afstand van 426 kilometer overbrugd.
Naast de hardlopers bestaat ieder team uit een fietser, een verzorger, een masseur en een auto
met chauffeur.
De organisator van het team
Runningmates is Esther Raateland. Esther is lid van de Kennemer Loopgroep en heeft een
aantal lopers enthousiast weten te maken om deze monstertocht te lopen. Het is een fysiek
zware tocht, deels in het donker en over soms smalle paadjes
en door weer en wind. De Run-

kwamen beide fietsters ten val
en raakte het 15-jarig meisje gewond aan haar handen en voeten. De bestuurder van de witte bestelauto of bestelbus is na
de aanrijding doorgereden zonder zijn identiteit kenbaar te maken. Op de plaats van de aanrijding bleef de rechterbuitenspiegel van de bestauto/-bus achter.
De politie is op zoek naar de bestuurder van de bestelauto/-bus
en naar getuigen die deze aanrijding hebben gezien, of meer weten over dit ongeval. Zij worden
vriendelijk verzocht contact op te
nemen met basisteam IJmondNoord via 0900-8844.
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Wie jarig is trakteert

Wereldwinkels
veertig jaar
Beverwijk/Heemskerk - Veertig jaar geleden ging de eerste
Wereldwinkel ter wereld open:
en wel in Nederland, in Breukelen. Nu, 40 jaar later, zijn er bijna 400 Wereldwinkels. 12.500
vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor fairtrade en verkopen prachtige cadeauartikelen. En dat is een cadeautje voor
de makers. Zij verdienen op deze manier een inkomen en zijn
zo in staat een beter bestaan
op te bouwen. De Wereldwinkel
wil ook alle klanten bedanken.
Daarom staan Wereldwinkel Beverwijk en Heemskerk boordevol
leuke aanbiedingen. Want wie
jarig is, trakteert.
Eén van de succesverhalen van
40 jaar Wereldwinkels komt uit
Brazilië. Het is het verhaal van
Nilza Bezerra. Ooit begon zij als

zelfstandige en nu geeft ze leiding aan een groep van 60 vrouwen. Zij woont in de stad Gravatá en maakt ‘bonequinha’, gelukspoppetjes. Al jaren een veel
verkocht product in de Wereldwinkel. Door het grote succes van de poppetjes zijn deze vrouwen onafhankelijker geworden en zijn ze beter in staat
om hun gezin te onderhouden
en een betere toekomst te bieden. De vrouwen maken de poppetjes thuis. Zo kunnen ze werk
en gezin goed combineren. Door
het succes vraagt ook de lokale Braziliaanse markt naar de gelukspoppetjes. Als je een ‘bonequinha’ op je hart draagt, geeft
het gezondheid. Met een ‘bonequinha’ in je portemonnee, geef
je minder geld uit. En heb je een
‘bonequinha’ in je broekzak, dan

ontvang je veel passie. Dit verhaal staat symbool voor de Wereldwinkel: al 40 jaar passie voor
fairtrade.
Wereldwinkels en Fair Trade
Shops verkopen niet zomaar cadeaus. Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens
fairtrade criteria ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier de
kans een beter bestaan op te
bouwen. De bijna 400 Wereldwinkels en Fair Trade Shops maken hiermee duidelijk dat het in
de wereld ook anders kan. Dat
armoede wél bestreden kan worden. Al 40 jaar lang. Koop je een
cadeau in één van deze winkels,
dan draag je daaraan bij.
Tot ziens in de winkels aan de
Breestraat 15 in Beverwijk of
Maerelaan 5 in Heemskerk.

Cursus Griekse
keuken

St. Patricksday in Heemskerk

Dubbelconcert Dockside
en Quality Export
Heemskerk - Vrijdagavond 13
maart vieren de Heemskerks Ierse band Dockside en de Beverwijkse folk/punkband Quality Export St. Patrick’s Day in Heemskerk in de grote zaal van de Nozem en de Non. Het overheerlijke Guinnes zal van de tap verkrijgbaar zijn waardoor de feestvreugde tot ongekende hoogte zal stijgen. De zaal gaat om
21.00 uur open en het concert
zal om 22.00 uur beginnen. Entree 5,00 euro.
Quality Export, ook wel The Q.E’s
genoemd, spelen folk/punkrock.
Traditionals in een stevige, feestende, rockende versie worden
afgewisseld door eigen liedjes.
Natuurlijk met als inspiratie traditionele folkmuziek. De band
is nu zo’n 7 jaar bezig in de formatie met Michiel, Paul, Joris en

Frank. Het laatste jaar spelen ‘the
lads’ met groot succes door heel
Nederland, vaak genoeg ondersteund door accordeonist Aad
en violiste Sjanneke.
André, Marleen, Marc en Jos van
Dockside weten met hun Iers getinte muziek te raken en te vermaken. Ze hebben een reputatie
opgebouwd in het vertolken van
ballades uit de rijke Ierse historie, afgewisseld met drink- en
strijdliederen. Terugkerende thema’s zijn de zee, het vissersbestaan en heimwee naar Ierland.
Ierse dansmuziek komt ook aan
bod in de vorm hornpipes, jigs
en reels. Alles op eigen Dockside wijze gearrangeerd. Met accordeon, gitaren, viool, contrabas trekt Dockside in de provincie en daarbuiten aandacht.

Heemskerk - Na het volgen van
de cursus Griekse keuken, is het
maken van de heerlijkste traditionele gerechten uit Griekenland een koud kunstje. De ingrediënten moeten zelf worden ingekocht zodat de grootte van de
maaltijden zelf bepaald kan worden, afhankelijk van het aantal personen waarvoor gekookt
gaat worden. De cursus staat
onder de deskundige leiding van
de Griekse Litsa Beekman en
wordt gegeven in de vernieuwde keuken van Buurtcentrum De
Schuilhoek, Van Bronckhorststraat 1, Heemskerk. Bij voldoende deelnemers gaat de cursus
van start op maandag 16 maart
van 19.30 tot 21.30 uur. Cursuskosten 56 euro voor zes lessen.
Voor meer informatie: Cursusbureau Welschap Welzijn, 0251207725. Inschrijven kan bij het
buurtcentrum of via de website:
www.welschapwelzijn.nl.

Paasworkshop
Anne-Floor
Heemskerk - Woensdagavond
18 maart en op 1 april houdt Anne-Floor Bloemiste paasworkshops. De creatie wordt een ‘gespleten ei’, twee helften styropor,
bekleed met mos, voorjaarsbloemen en lege eitjes. De workshop
is van 19.45 tot circa 21.45 uur in
buurtcentrum de Evelaer, Luttik
Cie 35 in Heemskerk. De kosten
zijn 22 euro, inclusief materiaal,
koffie, thee en een versnapering.
Voor info/opgave: 06-21408968
of 0251-200955, na 16.00 uur, of
e.mail: anne-floor@hetnet.nl.

Het speeltuinhek schilderen

Maatschappelijk betrokken ondernemen:

Klussen gezocht
Beverwijk/Heemskerk - De Vrijwilligerscentrale BeverwijkHeemskerk is op zoek naar organisaties die klussen hebben
die door vrijwilligers opgeknapt zouden kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan: het opknappen van een club- of
buurthuis, activiteiten met bewoners van een woonzorgcentrum, klussen bij een sportvereniging of het ontwikkelen van
een folder voor organisaties, enzovoorts. De vrijwilligerscentrale gaat op zoek naar groepen vrijwilligers die deze klussen kunnen klaren in het kader van Maatschappelijk betrokken ondernemen.
Steeds meer bedrijven en instellingen willen hun maatschappelijke betrokkenheid tonen en
zoeken naar mogelijkheden hieraan uiting te geven. Een mogelijkheid is om het personeelsuitje
eens anders in te vullen, en zich
belangeloos in te zetten voor
mensen of instellingen die wel
wat hulp kunnen gebruiken. Op
deze manier worden teambuilding en vrijwilligerswerk op een
unieke manier gecombineerd.
De ervaringen van de bedrijven
die via Vrijwilligerscentrale Beverwijk - Heemskerk vrijwilligerswerk voor organisaties hebben
verricht zijn buitengewoon positief. Het samenwerken met collega’s in een andere omgeving en
voor een heel ander doel blijkt
goed voor de onderlinge collegialiteit. Deelnemers zijn enthousiast dat ze op deze manier hun
steentje kunnen bijdragen.
Vrijwilligerscentrale Beverwijk/
Heemskerk vervult de makelaarsrol tussen bedrijven en
maatschappelijke organisaties
door het bij elkaar brengen van
de verschillende partijen en hen
te adviseren en te ondersteunen.
Maatschappelijke organisaties

kunnen veel zelf doen en dat gebeurt vaak met de vaste vrijwilligers. Maar met de – incidentele – extra inzet van medewerkers
uit het bedrijfsleven is het mogelijk om wat extra activiteiten te
organiseren. Goed voor de maatschappij, fijn voor de betrokkenen. Er is eigenlijk geen enkele
beperking aan de mogelijkheden
die maatschappelijke organisaties aan de bedrijven bieden.
Als maatschappelijke organisatie kunt u aangeven of uw mogelijkheden heeft voor groepen
vrijwilligers. De antwoordstrook
kan worden gedownload via de
site of men kan bellen op telefoonnummer 0251-676886.
Als u zich vanuit uw bedrijf wilt
oriënteren op de mogelijkheden
van vrijwilligerswerk door uw
medewerkers, dan kunt u contact opnemen met Vrijwilligerscentrale Beverwijk - Heemskerk,
telefoonnummer 0251-676886,
email info@vrijwilligerswerkgewoondoen.nl of via de site www.
vrijwilligerswerkgewoondoen.nl.
De menukaart met een kleine
greep uit het aanbod en de aanmeldformulieren kunt u downloaden via de site.

Bromfiets in brand gevlogen
Heemskerk - De brandweer
Heemskerk is zondagavond gealarmeerd voor een brommer in
de brand op de Baandert. De
oorzaak is onbekend.
Door oplettende omstanders is
de brommer zeer adequaat geblust. De schade was nihil. Er

waren voldoende blusvoorzieningen aanwezig omdat de brommer bij het tankstation stond. Dit
was dan ook voor de brandweer
reden om snel ter plaatse te zijn.
Voor de brandweer verder niets
dan een nacontrole te doen.
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Passie voor tennis

BLTC Westerhout houdt
open dag op 28 maart
Beverwijk - Zaterdag 28 maart
houdt BLTC Westerhout een
open dag. Van 14.00 tot 17.00 uur
kunnen geïnteresseerden het
park bezoeken om een indruk te
krijgen van de tennisvereniging.
Op een aantal banen van het
park laat men op een leuke manier de verschillende kanten van
de tennissport zien. Voor iedereen die het ook zelf even wil proberen is er begeleiding van een
professionele trainer. Rackets
en tennisballen zijn op de banen
aanwezig. Speciaal voor de kinderen wordt er een ‘mini field’ ingericht.
BLTC Westerhout introduceert
dit jaar het crisisabonnement.

Bewust van de huidige financiële situatie wordt een abonnement aangeboden van f 99,.
Niet alleen krijgt een nieuwe
speler voor dit bedrag de toegang tot het mooie park Duinwijck, daarnaast is hij of zij meteen verzekerd van deelname aan
een groot aantal interne clubtoernooien. Ook dit jaar zijn de
vrijwilligerscommissies weer enthousiast in hun aanpak!
U ziet, het zou bijna zonde zijn
om niet te spelen. Kom kijken op
28 maart en laat u overtuigen.
Meer informatie en een indruk
van het park is te vinden op de
site: www.bltcwesterhout.nl

Fotocursussen Leafmyer
van hoog niveau
Regio - Bij de IJmuidense
beeldspecialist Leafmyer kunt u
een uitstekende fotocursus volgen. ,,Mensen met een digitale
spiegelreflexcamera kunnen hun
hart ophalen, want wij garanderen binnen 4 uur totale controle
over de camera door het middel
van het FCP (Foto Categorie Protocol), een revolutionaire praktijk gerichte lesmethode die door
ons zelf is ontwikkeld en gepatenteerd,” aldus docent en fotograaf Karl Bannov die bekend
werd door zijn foto’s in toonaangevende Lifestyle & Fashionmagazines.
,,Door deze lesmethode leer je
zeer snel werken met de parameters als Diafragma, Sluitertijd, ISO-snelheid en het AF (Autofocus systeem), normaal doe je
daar minimaal maanden tot jaren over. We krijgen regelmatig cursisten die elders een cursus hebben gevolgd, maar er zijn
er maar weinig waarbij je kunt
merken dat ze de basisprincipes
binnen de fotografie beheersen.
Zo lang je die principes niet beheerst leer je nooit goed fotograferen, en blijf je altijd worstelen met onscherpe, bewogen of
slecht belichte (avond) foto’s zo
simpel is het! Wij zeggen altijd: je
moet het gezien en geprobeerd
hebben, pas dan kun je het beheersen want fotograferen leer
je niet door te lezen maar door
te doen!”
,,Kijk een professionele fotograaf
stelt eerst zijn camera in op de
omstandigheden waarin hij of
zij fotografeert zoals s’ middags
s’ avond , binnen of buiten, voor
stilstaande of bewegende objecten,’’ vervolgt Bannov. ,,Dit doe
je altijd in een bepaalde volgorde anders loop je toch weer tegen moeilijkheden aan. Ons FCP
(Foto Categorie Protocol) is een
soort stappenplan die je precies
vertelt wat je moet vanaf het mo-

ment dat je de camera aanzet.
Vervolgens geeft het exact aan
in welke categorie de foto behoort die jij wilt maken. Het enige wat je dan hoeft te doen is de
stappen te volgen van de desbetreffende categorie, en de foto
kan nooit meer mislukken,’’ aldus Bannov.
,,De techniek is veel makkelijker
dan het lijkt, maar het gaat erom
hoe je het doceert! Onze jongste cursist was maar liefst 9 jaar
en zelfs zij slaagde er na 4 uur
in zelfstandig volgens het FCP
handmatig te fotograferen. Wij
geven garantie op de lesmethode, iemand die de techniek niet
na 4 uur beheerst mag gratis
mee totdat alles duidelijk is.’’
Dat dit na 200 cursisten nog niet
gebeurd is geeft de effectiviteit
aan van de lesmethode. Maar
liefst 85 procent van de deelnemers doet ook mee aan de vervolgcursus waarbij er dieper op
de techniek wordt ingegaan en
ook andere parameters worden
behandeld als witbalans, belichtingscompensatie, flitscompensatie en aspecten als vervorming, compositie, perpectief, en
tegenlicht.
Wat ook opvalt is de zeer lage
prijs van maar 50 euro inclusief
BTW waarbij ook de drankjes inclusief zijn!
Op 7, 21 en 28 maart is er weer
een Basis Cursus Fotografie en is
geschikt voor iedereen met een
spiegelreflexcamera ongeacht
het merk!! De groep bestaat uit
maximaal 10 personen.
De cursus wordt gehouden in
IJmuiden en duurt van 12.00 uur
tot 16.00 uur, exacte locatie krijg
je bij aanmelding.
Wil je ook graag een cursus bijwonen? Bezoek de website op
www.leafmyer.nl of stuur een
email met je gegevens naar info@leafmyer.nl,

Huisartsen BEVERWIJK,
Heemskerk, VelsenNoord, Wijk aan Zee
en Castricum
Avond-, nachten weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot
08.00 uur en van zaterdag
08.00 tot maandag 08.00
uur: Huisartsenpost Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis,
Vondellaan 13 in Beverwijk)
alleen volgens telefonische afspraak: 0251-265265.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur.
CAD (Consultatiebureau Alcohol en Drugs)
Spoedgevallen: tel. 072-5272800.
AA (Anonieme Alcoholisten)
24 uur per dag bereikbaar: tel. 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.

Spreekuur voor
gehandicapten
Beverwijk - In buurthuis Wijk
aan Duin is vrijdagmiddag van
13.30 tot 15.30 uur spreekuur
van de belangenbehartiging gehandicapten, ouderen en chronisch zieken in het kader van de
sociale wetgeving en Wmo-voorzieningen.
Wie vragen heeft over de AWBZ,
Wmo en hulpmiddelen, of hulp
nodig heeft bij het invullen van
formulieren of het opstellen van
bezwaarbrieven, kan terecht op
het spreekuur.
Het spreekuur wordt gehouden door personen die speciaal
zijn opgeleid om goed te kunnen
helpen.
Buurthuis Wijk aan Duin is te
vinden aan de Wilgenhoflaan 2 c
te Beverwijk.

Tips voor
de redactie?
bel:
0255-540765

OEZA zwemt vijfde Waterhoornbokaal
Hoorn - Afgelopen zaterdag
vond in zwembad de Waterhoorn te Hoorn de vijfde Waterhoornbokaal plaatst. Negen
verenigingen hadden zich voor
dit toernooi ingeschreven. Oeza
kwam met negen zwemmers aan
de start. Er waren verschillende
klassementen.
Voor de minioren was er het minioren klassement over de 50m
vrij, 50m rug en 50m school. Bij
de junioren het wisselslag klassement 50m vrij, 100m en 200m
wissel en er was een vrije slag
klassement bestaande uit 50m,
100m en 200m vrij.
Bij de minioren 2/3 mix zwommen Shira de Haan (‘00) en

Kaylin Stel (‘01) hun afstanden.
Shira zwom persoonlijke records
op de 50m rug en de 50m school
en werd totaal vierde. Kaylin
zwom op alle drie de afstanden
een persoonlijk record en won
het klassement. Zij ging met een
gouden medaille naar huis.
Bij de jongens minioren 4,5,6
zwom Mitchell van Dijk (‘99) een
persoonlijk record op de 50m
school en een goed klassement.
Bij de meisjes minioren 4,5 en
junioren 1 zwommen Suzanne
Ivens (‘99), Serena Stel (‘98) en
Tessa van Langeraar (‘97) hun
klassement. Suzanne en Tessa zwommen persoonlijke records op de 50m vrij en de 50m

rug. Serena zwom rond haar persoonlijke records en won daarmee het klassement en ging ook
met goud naar huis.
Bij de meisjes junioren 2/3 stonden Anne Groen en Roos Vredenburg aan de start. Deze
meiden zwommen het wisselslag klassement. Op de 50m vrij
zwommen beiden en mooi persoonlijk record. Anne zwom op
de 100m en 200m wissel ook een
persoonlijk record.
Bij de jongens junioren 1 tot en
met 4 zwom Barry Kleijne ook
het wisselslag klassement. Met
drie persoonlijke records zwom
hij naar een bronzen medaille in
het eindklassement.

