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Daders overval
Uitgeest gepakt
Uitgeest - Na een uitgebreid
onderzoek heeft de politie drie
Amsterdammers van 20, 30 en
40 jaar aangehouden die verdacht worden van de overval op
een groothandel aan de Molenwerf in Uitgeest op 5 mei 2008.
Bij de overval werd één van de
medewerkers neergeschoten. In
het belang van het onderzoek wil
de politie geen nadere mededelingen doen. Het trio zit vast.

Dodelijk bedrijfsongeval
Heemskerk - Een 35-jarige man
uit Heemskerk is zaterdagochtend om het leven gekomen bij
een ongeval op het terrein van
een bedrijf aan de Strengweg.
De man is door nog onduidelijke reden met zijn hoofd tussen
de laadklep en een vrachtwa-

gen vast komen te zitten. Collega’s van de man troffen hem
rond 11.30 uur aan. Hij was toen
echter al aan zijn verwondingen
overleden. De arbeidsinspectie
stelt een onderzoek in naar de
toedracht van het noodlottig ongeval.

Wethouder Odd Wagner opende de tentoonstelling maandagochtend

Wereld Express in Heemskerk
Heemskerk – Leerlingen uit
groep 7 en 8 van een aantal Heemskerkse basisscholen gingen deze week naar de
Wereld Express. Een educatieve tentoonstelling over arm
en rijk, eerlijke handel en ontwikkelingssamenwerking. De
expositie was ondergebracht
in een mobiele trailer achter
het raadhuis.

Wethouder Odd Wagner opende
de tentoonstelling maandagochtend. Hij sprak de kinderen van
groep 7a van basisschool Anne Frank toe. In zijn toespraak
haalde de wethouder aan dat hij
hoopt dat de kinderen door deze
tentoonstelling een goede indruk
krijgen van omstandigheden in
de (derde) wereld en besef van
de millenniumdoelen. Verder benadrukte hij het open staan en
jezelf verdiepen in materie of de
situatie van een ander voordat
je gaat oordelen. De Wereld Express is een twaalf meter lange
trailer met daarin een bijzondere
tentoonstelling over arm en rijk,
over eerlijke handel en over ontwikkelingssamenwerking. Ook
het eten van insecten, het snoepen van bijen in chocola, koeien
die zoveel subsidie krijgen dat ze
een vliegreis om de aarde zouden kunnen maken en geluk zijn

onderwerpen die in de Wereld
Express behandeld worden.
Wereld Express is geen tentoonstelling in de traditionele zin van
het woord. Met behulp van een
routekaart voerden de kinderen

zelfstandig opdrachten uit. Ze
worden uitgedaagd om antwoorden te bedenken, meningen te
geven en oplossingen te zoeken.
De Wereld Express is een project
van de Stichting Vredeseducatie.

Notariskantoor
Lautenbach
Ook in verpleeghuis Meerstate was een stembureau ingericht
(Foto: Leo Tillmans)

Heemskerk kiest ...
Heemskerk - In Heemskerk
hebben vorige week 2.909 inwoners de gang naar de stembus gemaakt om te kiezen voor
het Europees Parlement. Eigenlijk waren het er meer, maar
een aantal stemgerechtigden
had geen geldig legitimatiebewijs en mocht daarom niet stem-

men. Vooral ouderen blijken zich
niet altijd te kunnen legitimeren
en zij moesten dus onverrichterzake terug naar huis. Senioren op
leeftijd hebben vaak geen rijbewijs of reisdocument meer, als ze
al in staat zijn om pasfoto’s te laten maken en naar het gemeentehuis te gaan.

Kwaliteit en Service
▲ Kerklaan 11 ▲ Heemskerk
▲ Telefoon (0251) 203 203
▲ www.notarislautenbach.nl
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Donkeyrunners volbrengen de RopaRun
Heemskerk/Beverwijk - Het
Roparun team 210 Donkeyrunners heeft hun “avontuur voor
het leven” volbracht. Hieronder
hun verslag.

Op maandag 1 juni om 14.57 uur
is er op de Coolsingel in Rotterdam een einde gekomen aan het
eerste avontuur voor het leven
van het Beverwijkse en Heemskerkse team 210 Donkeyrunners
als deelnemer aan de Roparun
2009. Na 516 km hardlopen en
fietsen in 46 uur en 13 minuten, door acht lopers en vijf fietsers in estafette, van Parijs naar
Rotterdam, met ondersteuning
van masseurs, chauffeurs, kok
en teamcaptain was de eindstreep bereikt. Ook dit jaar was
het weer een spektakelstuk van
de bovenste plank die vooral in
België en Nederland regelmatig
voor kippenvel zorgde. De start
was zoals voorgaande jaren iets
boven Parijs in het plaatsje Dug-

ny (Parc La Gouneuve) en zou
voor de Donkeyrunners om 16.45
uur plaats vinden. We hadden de
nacht voorafgaand aan de Roparun in Creil doorgebracht, zodoende hadden we nog een rustig nachtje vooraf.
Zaterdagmiddag waren we op
tijd op het Parc La Gouneuve en
konden wij even rustig rondkijken wat er allemaal aan ondersteunende voertuigen binnenkwam van andere teams, dan
waren wij maar mager uitgerust
met twee personenbusjes en een
camper. Na inschrijven en ophalen van de chip zijn wij met het
startende team de traditionele
pastamaaltijd gaan eten. Langzamerhand liep de spanning wat
op omdat het tegen 16.00 uur
ging lopen de tijd dat de eerste
vijf teams gingen starten. Het aftellen begon en daar gingen zij
precies op tijd van start en richting Rotterdam. Ons team ging
zich langzamerhand klaarmaken

voor onze start. Elkaar veel succes gewenst en ook bij ons aftellen en daar gingen wij.
Onze twee teams zouden per
team 55 km lopen in stukken
van 1500 meter per loper en er
was om de 110 km verzorging
en eten en kon er geslapen dan
wel ontspannen worden voor zolang het duurde. Er zijn stukken
waar auto’s geen ondersteuning mogen geven en die stukken worden dan ook door de lopers gefietst om dan te wisselen
met de loper. Vooral in het begin van de Roparun en de laatste
80 kilometer in Nederland komt
dat voor. De stukken van 55 km
worden afgelegd in ongeveer
4,5 uur waarna het andere team
gaat lopen. Zondagmiddag 31
mei ging team 1 terug van 1500
meter naar 1200 meter per beurt
van de loper omdat het dermate
warm was dat er kortere stukken
gelopen moesten worden.
Het is tevens zo dat hoe dich-

ter je bij Nederland komt het
steeds leuker wordt om deelnemer van de Roparun te zijn. Met
name plaatsen als het Belgische
Zele (Motto: Zele is Oranje) en
de Nederlandse plaatsen als Ossendrecht (Motto: op de Franse
toer) Klaaswaal, Oud-Beijerland
hebben er alles aan gedaan om
ons warm te onthalen en te stimuleren om door te gaan, je
krijgt daar een behoorlijke boost
van (en kippenvel). Je moet het
meemaken en over je heen laten komen zo, mooi allemaal. De
laatste kilometers, na een lekkere opfrisactie in het zwembad
van Bergen op Zoom, mochten
dus alleen lopend en fietsend
afgelegd worden met nog twee
wisselplaatsen bij Dintelmond en
Klaaswaal. In Klaaswaal stonden
nog extra fietsen voor ons klaar
zodat het hele team, behalve drie
chauffeurs, het laatste stuk mee
konden maken. En eindelijk na
46:13 uur ging team 210 Don-

keyrunners over de finish. We
hadden een gemiddelde snelheid opgegeven van 11,1 km en
wij kwamen uit op 11,17 km.
Al onze teamleden, Harry, Jan,
Marga, Agnes, Hans, Peter 2x,
Rinus, Arthur , Erwin, Frans,
Remco, Miranda, Henny, Mike,
Esther, Martin, Ancella en Maarten hebben een prestatie van
formaat neergezet. De Roparun
is een loop voor het goede doel
en wel om het leven van kankerpatiënten te veraangenamen onder andere door het aanbieden
van vakanties of het bijkomen
in hospices na chemokuren en
daar hadden de Donkeyrunners
ook geld voor opgehaald door
diverse acties te doen. Het bedrag dat aan de stichting Roparun wordt overgemaakt zal om
en nabij de 6300 euro liggen en
dat is een goed resultaat voor de
eerste keer. (Het team 210 Donkeyrunners)

Gevonden/Ver
Gevonden/
Verloren

Ruitersportwedstrijden
Heemskerk - Uitslagen Schimmelkroft wedstrijd F-proeven
pony’s F1, F2 en F3 van 7 juni
2009.
Groep: F1
1 Lara van der Krogt op Little
Beauty
2 Meghan Bijster op Dombo
3 Maud Halewijn op Minnie
Groep: F2

1 Naomi van Schelt op Timmie
2 Irma Hoekstra op Bambi
Groep: F3
1 Lisanne de Vries op Blacky
2 Anne de Wit op Dash
3 Romee Kiebert op Minnie
Het diploma F2 is behaald door
Naomi van Schelt, Kaylee Blankendaal, Kim Kiebert, Eva van de
Wetering, Celine Fijen,

Prijzen bij Wereldwinkel

Heemskerk - Savei Welp, Karianka Klijn en Yiliël Sloep hebben
een prijs gewonnen bij de Wereldwinkel in Heemskerk. Zij deden mee aan een kleurwedstrijd
van de Wereldwinkel die in het

kader van World Fair Trade dag
was georganiseerd. Op 6 juni
werden de drie winnaars van de
kleurwedstrijd bekend gemaakt
en kregen hun prijs – een werelds presentje – uitgereikt.

Van links naar rechts boven: Jolanda Rabbers coach, Maartje Welboren, Shelly vd Kolk, Suzanne Admiraal, Amber de Kruiff, Lois Goedhart,
Suzanne v Zijl. Beneden: Larissa de Bruin, Mirella Rabbers, Kaylee Verwoert en Charlotte Admiraal.

Meisjes Leonardusschool
naar NK schoolvoetbal
Heemskerk - Afgelopen zaterdag hebben de meisjes van de
Leonardusschool zich weten te
plaatsen voor het NK schoolvoetbal. Om 8.00 uur vertrok de
bus met speelsters, coach, ouders, leraren en supporters naar
Nieuwegein, waar dit weekend
verschillende voetbalfinales werden gespeeld. Ook was er de finale van het schoolvoetbal van
het district west 1 van de KNVB.
Nadat de meiden zich warm
hadden gelopen begon de eerste
poulewedstrijd, tegen de Dreef
uit Haarlem. Dit viel niet mee, de
meisjes van de Dreef waren fysiek wat sterker, en kwamen dan
ook met 1-0 voor. Maar gelukkig
schoot Suzanne Admiraal even
daarna de 1-1 mooi in de kruising. Dit was tevens de einduitslag. De daarop volgende pou-

le wedstrijd moest minimaal met
twee doelpunten verschil gewonnen worden, wilden de Leonardus meisjes naar de finale gaan.
Deze wedstrijd verliep beter dan
de eerste en werd met 2-0 gewonnen. De finale was bereikt,
het was nu al één groot feest. In
de finale wachtte de fysiek heel
sterke tegenstander, Hof ter Weide uit Utrecht. De wedstrijd ging
vrij gelijk op, maar echte gevaarlijke kansen aan beide kanten
waren er niet. Wel was de wedstrijd vrij hard, de tegenstanders
waren behoorlijk groter dan de
meisjes van de Leonardus. Desondanks bleef het 0-0. Er moesten penalty’s genomen worden.
De eerste drie penalty’s, genomen door Suzanne Admiraal,
Shelly v.d. Kolk en Suzanne van
Zijl, gingen er prima in. Ook de

Politie IJmond-Noord,
Beverwijk/Heemskerk
Verloren van 31 mei-6 juni:
-Zwart lederen portemonnee
met diverse pasjes
-Rond gouden horloge
-Zilveren schakel ketting
-Zwarte dames portemonnee
met diverse pasjes
-Gouden zegelring met steen
-Groen kinderrugzakje
-Bruine bril
-Blauwe en groene portemonnee met diverse pasjes
Gevonden van 31 mei-6 juni:
-Bruin horloge
-Zwarte fiets
-Blauwe fiets
-Grijze fiets
-Grijze fiets
-Blauwe/gouden fiets
-Grijze fiets
-Rode fiets
-Zwarte portemonnee
-Zilverkleurig horloge
-Rode etui
-Zwarte portemonnee
eerste twee penalty’s van Hof
ter Weide gingen erin. De derde
penalty van de tegenpartij werd
gestopt door keeper Lois Goedhart. De spanning werd al groter,
maar het geluk was aan de zijde
van de Leonardusschool. Kaylee Verwoert en Mirella Rabbers
schoten hun penalty’s er keurig
in. Het NK was bereikt. Wat een
feest barste er toen los. De meisjes gaan nu op 17 juni naar de
KNVB in Zeist, en worden ‘s ochtends met een bus van de KNVB
opgehaald. Er zijn nu nog zes
scholen uit elk district over in de
race naar het NK.
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
Vrijdag 12 juni
Dorpskerk aan het Kerkplein
1 in Heemskerk is in de zomermaanden juni, juli en augustus
elke vrijdagmiddag open voor
publiek van 14.30 tot 16.30 uur.
Anja van der Ploeg zal van 14.45
tot 15.15 uur het Knipscheer-orgel bespelen.
Dubbelconcert van de zangeres Olga Zinovieva en pianist
Sergey Smirnov om 20.15 uur
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg in
Santpoort-Noord.

Zaterdag 13 juni
Inzameling oud papier bij
Korfbalvereniging Heemskerk.
Van 9.30 tot 12.00 uur inleveren
bij de container op de Vrijburglaan bij de Kinderboerderij in
Heemskerk.
Eloy zieken- en ouderendag in
de Agathakerk aan de Breestraat
te Beverwijk vanaf 10.00 uur. Opgave: 0251-215094 (di t/m vr.
van 9.00-12.30 uur) of per mail:
secretariaat@planet.nl
Gaaf Kennemerlandtoernooi
(tennis) gaat van start op Sportpark Westerhout, Zeestraat, Beverwijk.
Open tuindag (ook zondag) van
amateurvereniging Tot Ieders
Genoegen op tuincomplex Bickershof van 10.00 tot 16.00 uur
aan de Noorddorperweg 20 in
Heemskerk.
Huifkartocht in het Noordhollands Duinreservaat. Starttijden:
10.30 en 12.45 uur vanaf parkeerterrein Geversduin, aan de
Rijksstraatweg in Heemskerk.
Aanmelden verplicht via 09007966288 of www.pwn.nl/activiteiten. Kosten 8,50 euro per persoon incl. consumptie.
Open Dag bij de Reddingsbrigade op het strand van Heemskerk van 11.00 tot 15.00 uur.
Kinderdag in centrum van Beverwijk met tal van activiteiten
op de Breestraat, Nieuwstraat
en Begijnenstraat van 12.00 tot
16.00 uur.
Circus Althoff staat op het Willem Alexanderplantsoen in Beverwijk. Voorstelling om 15.00
en 19.30 uur. Kaarten in voorverkoop bij Vivant Casu, Plantage 130, Beverwijk; Handgraaf,
Breestraat 17, Beverwijk; Primera Broekpolder, Gildeplein 10,
Heemskerk.
Presentatie popcursus van

12 juni 2009
muziekschool Heemskerk op het
poppodium van De Nozem, A.
Verherentstraat in Heemskerk
vanaf 21.00 uur. Toegang 2 euro.
Beach Party met de band 5th
Avenue in Café Sport aan de
Alkmaarseweg te Beverwijk,
vanaf 21.00 uur.

Zondag 14 juni
Kofferbakmarkt op de Dorpsweide van Wijk aan Zee. Info:
0251-241349.
Toerfietstocht van de Kennemer Toerclub (35, 65, 105 of 135
km). Inschrijven kan via www.
kennemertc.nl Vertrek vanaf IJsclub Kees Jongert, Adelaertlaan
5 in Heemskerk.
Straatvoetbaltoernooi Rafael
van der Vaart bij BVV de Kennemers op Sportpark Adrichem in
Beverwijk. Toernooi begint om
09.30 uur tot ca. 17.45 uur. Uiteraard is Rafael er weer de hele dag bij.
Atelierroute in Beverwijk, Velsen-Noord en Wijk aan Zee van
10.00 tot 17.00 uur. Een poster/
brochure met plattegrond is op
het halen bij het Kennemer Theater, de openbare bibliotheek,
Beverwijkse boekhandel, café Camille in Beverwijk en bij de
Kop van WAZ en Sonnevanck in
Wijk aan Zee.
Tentviering
(oecumenische
dienst) om 10.00 uur in de tent
op de Dorpsweide van Wijk aan
Zee.
Paranormale beurs in Velserduin, Velserduinplein 3 in Ijmuiden van 11.00 tot 17.00 uur. Entree: 5 euro.
Open tuindag van amateurvereniging Tot Ieders Genoegen op tuincomplex Bickershof
van 11.00 tot 16.00 uur aan de
Noorddorperweg 20 in Heemskerk.
Wijn en Kaas preuvenement
van de Wijcker Kookclub in de
tuin rondom de Bollenschuur
aan de Kuikensweg 20 in Beverwijk. Prijs 35 euro per persoon.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Verlinden Wijnen op de Wijkerbaan,
bij ‘t Boshuys op de Zeestraat en
bij Bourgondisch Lifestyle op de
Plantage.
Voorstelling ‘Tassen’ gespeeld
door Toneelgezelschap Vriendenkring om 14.00 uur in Buurtcentrum de Schuilhoek, Van
Bronckhorststraat 1 in Heemskerk. Toegang is 5 euro.
Circus Althoff staat op het Willem Alexanderplantsoen in Beverwijk. Voorstelling om 14.00
uur. Kaarten in voorverkoop bij
Vivant Casu, Plantage 130, Beverwijk; Handgraaf, Breestraat
17, Beverwijk; Primera Broekpolder, Gildeplein 10, Heemskerk.
Lezing in Fort Veldhuis over
de organisatie en stelling van
het Duitse luchtafweergeschut
(Flak) in Nederland, gedurende
de Tweede Wereldoorlog. Aanvang 14.00 uur in Fort Veldhuis
aan de Genieweg 1 in Heemskerk.
Slotconcert van Zigeunerorkest Bagdalo om 15.00 uur in ‘t

Mosterdzaadje,Kerkweg 29 in
Santpoort-Noord. Toegang vrij.
Groove Dance Rock vanaf
16.00 uur in Strandpaviljoen de
Instuif te Wijk aan Zee.
Dans/ontmoetingsavond met
live muziek in De Jansheeren,
locatie de Velst in Heemskerk.
Aanvang 20.00 uur.

Maandag 15 juni
Open
rapidkampioenschap
van Heemskerk bij Schaakvereniging Excelsior. Aanvang 20.00
uur in Buurthuis de Werf, Pieter
Breughelstraat in Heemskerk.
Deelname is gratis.
Ontmoetingsavond bij Ypsilon
voor familie, partners, vrienden
van mensen met schizofrenie of
een psychose. Aanvang 19.45
uur bij GGZ aan de Wilhelminastraat 1 in Beverwijk.

Dinsdag 16 juni
Recreatief tafeltennissen van
09.30 tot 12.00 uur bij Rapidity,
Kuenenplein te Beverwijk.
Ontmoetingsochtend voor senioren 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 (Agnes).
Film ‘The Art of Motion’ draait
om 20.15 en 21.15 uur in
de Strandbios Wijk aan Zee
(strandopgang Relweg bij Heliomare). Kaarten reserveren (4 euro): tel. 06-28230380.

Woensdag 17 juni
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.
Ruilbeurs van Lubberdingen in
speeltuin Kindervreugd, Huiderlaan in Beverwijk van 13.00 tot
16.00 uur. Toegang is gratis.
Slagwerkavond leerlingen van
Achim Feine van de Muziekschool Heemskerk van 19.00 tot
21.30 uur in De Nozem, A. Verherentstraat in Heemskerk.
Voorspeelavond van de gitaarleerlingen van Leny Roggeveen
van de Muziekschool Heemskerk van 19.00 tot 20.00 uur in de
zaal van de muziekschool aan de
Kerklaan in Heemskerk.

Donderdag 18 juni
Klaverjassen bij klaverjasvereniging Meerestein in de Grenspost aan de Van Riemsdijklaan in
Beverwijk. Zaal open vanaf 19.30

uur.
Open huis bij Iber Lengua Taal
en Cultuur BV, Zaanenstraat 18
in Haarlem van 19.00 tot 21.00
uur. Zie ook www.iberlengua.nl
Ook zaterdag 20 juni.
Voorspeelavond van de gitaarleerlingen van Jos Wieberinck
van de Muziekschool Heemskerk van 19.00 tot 21.00 uur in de
zaal van de Muziekschool aan de
Kerklaan in Heemskerk.

Vrijdag 19 juni
Dorpskerk aan het Kerkplein
1 in Heemskerk is in de zomermaanden juni, juli en augustus

elke vrijdagmiddag open voor
publiek van 14.30 tot 16.30 uur.
Voorspeelavond zang klassieke leerlingen van Liesbeth v.d.
Brink van Muziekschool Heemskerk van 19.00 tot 22.00 uur in de
zaal van de Muziekschool aan de
Kerklaan in Heemskerk.
Dorpsfeest in Velsen-Noord.
Opening om 19.00 uur met optredens van diverse bands uit
Velsen-Noord: No One, Iris,
Worst Case, Sixty-Six, The Pack.
Tot 24.00 uur. Rond het Stratingsplantsoen.
Summer of Comedy van Veronica. Deze eerste show is met Javier Guzman in strandtent Aloha op de Noordpier van WIjk
aan Zee. Toegang is gratis. Vanaf 20.30 uur.

Provinciebestuur stapt op

‘GS overtrad eigen regels’
Provincie - Het voltallige college van Gedeputeerde Staten van
de provincie Noord-Holland, met
uitzondering van de Commissaris van de Koningin, is op woensdagochtend 10 juni opgestapt.
Aanleiding is de uitslag van het
onderzoek door een speciale
commissie over de affaire met de
IJslandse bank, Landsbanki. De
commissie die de kwestie onderzocht, oordeelde hard over GS.
Volgens de onderzoekers over-

trad GS de eigen financiële regels. De provincie maakte vorig jaar bovendien inschattingsfouten na signalen over de ontwikkelingen op de geldmarkt. De
provincie heeft met de actie 98
miljoen euro verloren.
Commissaris van de Koningin
Borghouts blijft wel aan, omdat zijn positie als benoemd bestuurder een andere is dan die
de gekozen gedeputeerden.

Dommelsingel

Onbegrip bij gemeente
over ingezonden brief
Beverwijk - De ingezonden
brief over de staat van onderhoud aan de Dommelsingel, die
vorige week in deze krant werd
geplaatst, heeft geleid tot onbegrip in het stadskantoor. Dat
blijkt uit een gesprek met wethouder Maarten Dijkshoorn
(wijkzaken) naar aanleiding van
de aanklacht. In de brief werd de
gemeente Beverwijk verweten
dat de gemeente nog steeds de
Dommelsingel niet heeft aangepakt, nadat hier tijdelijke maatregelen werden genomen voor
de reconstructie van de Laan
der Nederlanden en de aanleg
van de tunnel bij de Spoorsingel. Dijkshoorn vindt de klacht
onterecht, te meer daar er al een
compleet plan voor de hele wijk
op tafel ligt.
Volgens de wethouder is de
briefschrijfster op de hoogte geweest van deze plannen. ,,De
plannen zijn bekend, bovendien is er een informatiebijeenkomst geweest waarin de plannen zijn toegelicht’’, merkt de
wethouder op. Het verbaast hem
echter vooral dat men zich met
een klacht als deze niet naar de
gemeente richt, maar in plaats
daarvan direct publiciteit via de
media zoekt. Dijkshoorn: ,,Bij
ons meldpunt voor klachten over

de openbare ruimte (telefoonnummer 0251 256260, red.) zijn
geen klachten over de situatie in
de Dommelsingel binnengekomen.’’ Juist via dit nummer of via
het formulier op de website van
de gemeente zouden dergelijke
klachten volgens de wethouder
moeten worden doorgegeven,
zodat ze gemeld staan en adequaat afgehandeld kunnen worden. Via de wijkcoördinator laat
Dijkshoorn contact leggen met
de briefschrijfster, een gebaar
om de communicatie weer op
gang te brengen. (Raimond Bos)

Vandaal
aangehouden
Beverwijk - Politiemensen hielden woensdag omstreeks 04.30
uur een 26 jarige Roemeen aan.
De man had, nadat hij het ziekenhuis was uitgezet, op de Vondellaan overal tegenaan getrapt.
Nadat hij was weggelopen richting het station gooide hij daar
alle hekken en verkeerspaaltjes
om. Hij is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau
en ingesloten.
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I ngezonden
brief

VVD verbijsterd over PvdA
Verbaasd, nee zelfs verbijsterd
heeft de VVD kennis genomen
van de stukken en ingezonden
brieven van de hand van de Partij van de Arbeid.
De stukken over topsport, de
sportvelden en Handbalvereniging DSS.
Grote kopppen: “Topsport trekt
meer leden aan” en “Heemskerk
moet topsport koesteren” hebben ons van de ene verbazing in
de andere doen rollen.
Een stukje historie: 22 mei 2008
vond de eerste bijeenkomst
plaats over sport in de commissie WSO. Een bewogen vergadering, zeker in het licht van de dames van DSS handbal. Deze vereniging (het zal u inmiddels niet
zijn ontgaan) wil graag een eigen sporthal. De dames kwamen
het pleidooi van hun vereniging
kracht bijzetten. Zij beoefenen
volgens eigen zeggen topsport
en dat verdient de aandacht en
steun van de gemeente.
Hoewel de commissie vol was
van begrip, heeft zij er die avond
unaniem voor gekozen geen
topsport te ondersteunen maar
breedtesport. Sport was immers
een middel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en
geen doel op zich. Sport moet
bijdragen aan het welbevinden
van mensen, het stimuleren van
sociale contacten, de zogenaamde civil society. Zoveel mogelijk mensen moeten we aan het
sporten krijgen.
Inmiddels zijn we een jaar verder
en praten we over het accommodatiebeleid, dat niet geheel los
gezien kan worden van de sport,
maar wat veel meer behelst dan
alleen sport.
Tijdens de besprekingen over
het accommodatiebeleid en de
bespreking van het plan van de
PvdA over het door hun ingediende initiatief over de verplaatsing
van de sportverenigingen in park

Assumburg kwam, wederom
handbalvereniging DSS ter sprake. Zij heeft nog steeds niet de
gevraagde (of gewraakte) sporthal, die zij naar eigen zeggen nodig heeft voor het beoefenen van
het dames handbal. Omdat zij
op topniveau meedoen moeten
zij extra trainen en de zaalhuur
loopt aardig in de papieren. Buiten trainen en wedstrijden spelen kan niet meer op topniveau.
Voor het beoefenen van deze
sport op topniveau is een eigen
zaal nodig waar zij naar hartenlust kunnen trainen op tijden die
zij zelf wensen. Daarom is het
lastig de zaal te delen met andere verenigingen.
En nu? Nu pleit de Partij van de
Arbeid, samen met de voorzitter van DSS voor een eigen zaal.
Dat siert de club, want zij zijn, terecht, trots op hun topmeiden. In
die trots heeft de voorzitter ons
ook steeds verteld dat het wel
degelijk topsport is wat zij beoefenen. Ook de PvdA kopt in de
kranten met de “topsport” van
DSS.
De definitie van topsport is nog
niet vastgesteld in de commissie. De vicevoorzitter van DSS cq
de voorzitter van de PvdA vertelt
ons nu dat DSS geen topsport
beoefent, maar breedtesport is.
Naar onze mening siert het de
PvdA niet dat zij nu zij aan zij
staan met DSS. Simpelweg omdat zij, in die bewuste vergadering van 22 mei, net als de andere commissieleden zich ervan
bewust waren dat we geld maar
één keer kunnen uitgeven en dat
we daarvoor dus zoveel mogelijk mensen aan het sporten willen krijgen in plaats van een kleine club topsporters. Dat is wat is
afgesproken en dat is waar de
VVD voor blijft staan!
Daniëlle v.d. Haagen
VVD-fractie Heemskerk

Oplage 17.900 exemplaren.
Verschijnt iedere
vrijdag in Heemskerk.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-540765
Fax 0255-518875

Open Tuindagen bij TIG
Heemskerk - Tuinvereniging
TIG stelt ook in 2009 weer haar
tuinen open. Op 13 en 14 juni
zijn er op het tuincomplex Bickershof van amateurtuinvereniging Tot Ieders Genoegen (TIG),
weer de jaarlijkse “Open Tuindagen”. Het tuincomplex is op
die dagen vrij toegankelijk voor
het publiek om een wandeling
te maken en te genieten van
de diverse moestuinen en bloementuinen, maar ook een fuchsia, kruiden, cactus of vijvertuin
hoort daarbij. De tuinders geven volop uitleg over de tuinen
en een aantal amateurtuinders
van Bickershof en de Akermaat
tonen ook hun andere hobby’s.
Dit jaar zijn er 35 tuinen opengesteld en kunnen de bezoekers
genieten van hobby’s als aquarelleren, courgettesoep maken,
spinnen, stiptekeningen van platenhoezen, keramiek, beeldhouwen of aardewerk beschilderen.
De kantine vormt het middelpunt
van alle activiteiten. Daar zijn
hapjes, drankjes en informatie

over de vereniging verkrijgbaar.
Voor de kinderen van 8 tot 12
jaar wordt er op het tuincomplex een puzzeltocht gehouden.
Daarbij gaat men er wel vanuit
dat de kinderen door hun ouders
of opa en oma begeleid worden.
Natuurlijk is er voor de kinderen
een glas limonade in de kantine.
Aan het eind van de tweede dag
worden de drie beste puzzelaars
beloond met een leuke prijs. De
prijs wordt, indien de puzzelaar niet meer aanwezig is, bekend gemaakt via radio Heemskerk en in dat geval aan huis gebracht. Tevens is er voor de kinderen een springkussen aanwezig. Radio Heemskerk zal op 13
juni aanwezig zijn om een live
verslag te maken.
De Open Tuindagen zijn te bezoeken op zaterdag van 10.00
uur tot 16.00 uur en op zondag
van 11.00 tot 16.00 uur. Het tuincomplex Bickershof is te vinden
aan de Noorddorperweg 20 te
Heemskerk.

Anne Kornman wint NK
Heemskerk - Anne Kornman
van turnvereniging TOSS uit
Heemskerk is afgelopen weekend in Haarlem Nederlands
Kampioen, eerste divisie Jeugd,
niveau 5, geworden.
Zij bleek bestand tegen de
hooggespannen verwachtingen
en turnde een sterke wedstrijd,
waarbij vooral haar brugoefening fors hoger scoorde dan die
van al haar concurrentes.

Ook Tamara Bleeker van TOSS
was goed voor een medaille. Zij
bleek de beste turnster op zowel
brug, sprong als vloer. Als gevolg van twee valpartijen van de
balk belandde zij uiteindelijk op
een toch nog zeer verdienstelijke
derde plaats.
Desi Hoogwerf tenslotte, werd
middels een stabiel geturnde
wedstrijd zesde bij de Junioren,
niveau 4.

Heemskerk - Op zondag 14 juni is er in het luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis aan de Genieweg 1 te Heemskerk, op de
grens van Heemskerk en Assendelft, een lezing over de organisatie en stellingen van het Duitse luchtafweergeschut (Flak) in
Nederland, gedurende de Tweede Wereldoorlog.
De lezing wordt gegeven door
Jon van der Maas, die zeer des-

kundig is op dit gebied en auteur is van diverse boeken over
de Tweede Wereldoorlog.
De lezing begint om 14.00 uur
in de presentatieruimte van het
museum. Het museum zelf is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Toegang: Volwassenen 2,50, kinderen van 8 tot 12 jaar 1,50, kinderen jonger dan 8 jaar gratis,
houders van een Veteranenpas:
gratis.

www.heemskerksecourant.nl
Project ‘Smerige liefde’
op Kennemer College Lezing in Fort Veldhuis
over Duits afweergeschut
Heemskerk - Op het Kennemer College aan de Plesmanweg loopt momenteel het project ‘Smerige Liefde’. Het project is door het Jongeren Informatie Punt (onderdeel van Stichting Welzijn Beverwijk) in samenwerking met GGD Kennemerland ontwikkeld, met als doel
tieners meer bewust te maken
van de kenmerken van een gezonde relatie en de gevaren van
een loverboy.
In het lespakket krijgen de brugklasleerlingen voorlichting door

middel van educatieve opdrachten, rollenspelen en oefeningen
waarbij er aandacht geschonken
wordt aan onderwerpen als liefde, het aangeven en respecteren van grenzen, veilig internetten en de problematiek van loverboys/lovergirls.
‘Smerige liefde’ wordt afgesloten
met de theatervoorstelling “Nancy & haar loverboy” gespeeld
door Theatergroep a la Carte.
Het project is financieel mogelijk gemaakt door de Rotary Club
Beverwijk.

openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur
aanleveren teKst:
Woensdag voor 12.00 uur
redactie@heemskerksecourant.nl
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Groene lintjes uitgereikt
Heemskerk - De Kringloopwinkel, het buurtteam Boven de
Baandert en wethouder Leo van
der Kolk hebben een groen lintje ontvangen van GroenLinks
Heemskerk/Uitgeest. De onderscheiding werd zaterdag voor
de tweede keer uitgereikt. Een
groen lintje wordt toegekend aan
Heemskerkers die zich op positieve wijze inzetten voor duurzaamheid en milieu: mensen die
hun nek uitsteken voor het doel
dat ze nastreven. De huldiging is
gekoppeld aan Wereldmilieudag:
5 juni 2009. GroenLinks wil met
de uitreiking van groene lintjes
het onderwerp milieu en duurzaamheid op een positieve manier in het nieuws brengen.
Kringloopwinkel
Ieder jaar uitstel is ieder jaar een
besparing op de verwijderingskosten. Natuurlijk wordt ook
door de Kringloopwinkel zelf behoorlijk wat verwijderd en naar
de ReinUnie gebracht. Lang niet
alles wat wordt binnengebracht
is verkoopbaar. Maar dat gebeurt door de Kringloopwinkel
op een nette manier, d.w.z. zij
brengen de afgekeurde spullen
zelf naar de Rein Unie en daar
wordt het zo veel mogelijk gescheiden gestort. Door dit schit-

terende concept wordt een grote bijdrage wordt geleverd aan
de bewustwording van mensen
als het gaat om hergebruik, om
het milieu. Daarom ontvangt de
Kringloopwinkel een groen lintje. Frank Verduin nam het lintje
in ontvangst.
Buurtteam Boven de Baandert
Het buurtteam Boven de Baandert o.a. bestaande uit Steffie Hobby, Han Thierry en IJpie
Slijm, heeft in haar buurtcontract
het project Duurzaamheid in de
wijk opgenomen.
Samen met de gemeente, Milieudienst IJmond en Stichting
Welschap Welzijn organiseert
het team – onder het motto ‘Loop
warm voor het milieu’ - een aantal acties om de buurt duurzamer te maken.
Zo werd er op zaterdag 9 mei
een Milieumarkt georganiseerd,
waar bezoekers konden kennisnemen van verschillende duurzame producten en organisaties
uit de eigen gemeente. Zo kon
men zich laten informeren over
zelf wijn, kaas, bier en yoghurt
maken, over bijen houden en
over wol spinnen. Men kon ook
informatie krijgen over het Energie Prestatie Advies en over zon-

nepanelen.
Samen met de gemeente heeft
men ook de proef met Autodate in buurt Boven de Baandert.
Het idee is dat de beschikbaarheid van zo’n deelauto (Greenwheels) voor veel bewoners reden is om hun tweede auto op te
doeken, en misschien zelfs hun
eerste auto.
Door al deze acties verdiende
buurtteam Boven de Baandert
een groene onderscheiding.
Wethouder Leo van der Kolk
De afgelopen jaren heeft Leo van
der Kolk laten zien dat milieu bij
hem in goede handen is.
Als je de afgelopen raadsperiodes terug kijkt heeft deze Heemskerker in de gemeente Heemskerk, vanuit zijn positie, velen initiatieven genomen
om het milieu te beschermen en
duurzaamheid als vanzelfsprekend te benoemen.
Dit beleid heeft hij met verve
verdedigd in het college en gemeenteraad. Leo is zelf een fervent fietser en wandelaar. Hij
schuwt het experiment niet, zoals
de kleine windtribunes die huishoudens en bedrijven van eigen
energie moeten gaan voorzien.
gegeven dat een ieder aan gaat
los van politiek.

Fietsvierdaagse Heemskerk
Heemskerk - Van maandag 3 t/
m donderdag 6 augustus wordt
de 36ste Heemskerkse Fietsvierdaagse verreden. De werkgroep
‘Fiets’ van Buurtcentrum het
Spectrum heeft weer vier geweldige routes uitgezet door Kennemerland en omstreken.
De start is iedere dag bij Buurtcentrum het Spectrum, waar da-

gelijks de 25, 40 of 60 kilometer
wordt verreden. De kosten bedragen s 6,- voor 4 dagen of s€
2,- per dag. Kinderen t/m 12 jaar
rijden mee voor half geld.
(Voor-) inschrijven
Om mee te kunnen rijden, moet
men zich wel inschrijven. Dit kan
bij de voorinschrijving op vrijdag
31 juli van 18.00 tot 20.00 uur of

zaterdag 1 augustus van 10.00
tot 12.00 uur. Vanzelfsprekend
kan men ook inschrijven op de
dag van vertrek. Zowel het inschrijven, als het starten tijdens
de fietsvierdaagse begint om
9.00 uur.
Buurtcentrum het Spectrum is te
vinden aan het Lauraplein 1 in
Heemskerk, tel: 0251-207777.

Regio - Bij de Dierenambulance Kennemerland zijn deze week
de onderstaande meldingen binnengekomen:

-Kater gecastr, cypers rood, witte
snuit en bef, 12 jaar (Beverwijk)
-Parkiet groen met geel, onderkant wit is geringd (Heemskerk)

Vermist:
-Poes cypers met lapjeskleuren,
wit naast neus, 10 jaar (Heemskerk)
-Poes, kruising pers, grijs/crème,
klein van stuk, 8 jaar (Heemskerk)
-Kater gecastr, cypers grijs, witte bef, buik, poten en iets op kop
(Heemskerk)
-Kater gecastr, cypers grijs, witte
buik en poten, schuw (Uitgeest)
-Poes, cypers grijs, witte poten
en bef met een grijs vlekje (Beverwijk)
-Poes lapjes, 11 jaar (Heemskerk)
-Poes, cypers grijs/zwart met
bruin (Akersloot)

Gevonden:
-Kitten cypers grijs/zwart rechter achterpoot cypers rood (Beverwijk)
-Kitten cypers rood, korte staart
(Beverwijk)
-Kat, rood, witte pootjes en bef
(Castricum)
-Parkiet, blauw half gekortwiekt
(Beverwijk)
-Krielkip bruin (Heemskerk)
-Cavia, zwart met iets bruin en
wit (Beverwijk)
-Tamme rat, bruin met wit
(Heemskerk)
Voor inlichtingen: Dierenambulance Kennemerland, tel. 0251215454.

Twee koplopers bij Open
Heemskerks Kampioenschap
Heemskerk - Na één avond en
drie schaakronden spelen staan
twee personen nog ongeslagen bovenaan: titelverdediger
Machiel Nouris en Jaap Schol.
Daarachter volgen vier spelers
op een half punt: clubkampioen
Paul Lieverst, Henk Bult (die zijn
zomerse comeback kracht bijzette met een remise tegen eerst-

genoemde), Charly Zwemstra en
Ronald Maat. Daarop volgt een
peloton van een tiental spelers
met twee punten.
Na deze eerste avond in De Werf
(waaraan 36 spelers meededen)
volgen er nog twee waarin de
sterksten elkaar treffen om het
uiteindelijke kampioenschap.

Medailles op NK turnen
Heemskerk - Afgelopen weekeinde zijn Heemskerkse turners
in de prijzen gevallen bij de finale NK turnen in Zwijndrecht.
Zaterdag 6 juni was de meerkamp finale. Matt Vink instap 10,
Stef Duijn instap 9, Thom Bakker
pupil 9 en Quinten Sevinga pupil
7 behaalden mooie resultaten.
Matt Vink werd 8ste, Thom Bakker 5de, Stef Duijn en Quinten
Sevinga behaalden beiden een

bronzen medaille. Op zondag 7
juni kwamen de mannen uit als
toestelspecialisten. Stef Duijn
lukte het net niet een medaille te winnen. Matt Vink won een
bronzen medaille op vloer.
Thom Bakker behaalde een
bronzen medaille op het onderdeel ringen.
Quinten Sevinga behaalde zilver op rek en drie keer goud op
vloer, ringen en brug.
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Botdichtheidsmeting

Risico op osteoperose
door velen onderschat
Regio - Botontkalking is een
botaandoening waarbij het botweefsel zodanig is verminderd
dat al bij een geringe belasting
een heup- of polsfractuur of inzakking van de rugwervels kan
ontstaan. De Nederlandse bevolking vergrijst. Momenteel hebben ruim 800.000 Nederlanders
osteoporose. In ons land krijgen
één op de drie vrouwen en één
op de acht mannen boven de 55
jaar te maken met osteoporose
Jaarlijks zijn in ons land 16.000
heupfracturen, 16.000 polsfracturen en 14.500 wervelfracturen
het gevolg van botontkalking. Elk
jaar komen er 83.000 osteoporotische fracturen bij. Dit betekent
dat er nu al iedere 6 minuten een
Nederlander wat breekt als gevolg van botontkalking.
De helft van deze fracturen betreft personen van boven de 50
jaar. Helaas wordt 35% van de
fracturen van 50-plussers niet
op osteoporose gecontroleerd.
Of iemand osteoporose krijgt,
wordt grotendeels bepaald door
de conditie van de botten, de zogenaamde botdichtheid, rond
het vijfendertigste levensjaar.
Osteoporose is een aandoening
die zich pas laat zien wanneer
het meestal te laat is. Men gaat
krimpen of breekt, na een val,
een pols of een heup.
Met een botscan bestaat de mogelijkheid om in een vroeg stadium botontkalking op te sporen; 80% van de mensen weet
niet dat ze het hebben, omdat ze
hier nooit op onderzocht zijn. Dit

is niet alleen een probleem bij
vrouwen maar ook bij mannen.
Om te voorkomen dat men osteoporose krijgt, is het van essentieel belang vroegtijdig een botmeting te laten doen om de botgesteldheid vast te stellen, zodat
maatregelen genomen kunnen
worden om de botdichtheid zoveel mogelijk te behouden.
In de volgende situaties is het
raadzaam een botdichtheidsmeting te laten doen:
•vrouwen in de overgang; zeker
vrouwen die vroeg in de overgang zitten
•als botontkalking in de familie
voorkomt
•bij gebruik van bepaalde medicijnen zoals corticosteroïden
(prednison of prednisonachtige stoffen, maar ook laxeermiddelen)
•bij geen of weinig lichaamsbeweging
•bij bepaalde aandoeningen zoals schildklier, astma, reuma, diabetes, bepaalde darm- en huidziekten
•wanneer u veel koffie of alcohol
drinkt of weinig calcium via de
voeding binnenkrijgt.
Woensdag 17 juni vindt er in samenwerking met het Osteo Care
Center een botmeting plaats bij:
Good For You Beverwijk (tegenover de ANWB in de Beverhof)
Een botmeting kost 35 euro.
Men krijgt dan een rapport met
een persoonlijk advies.
Voor meer informatie en/of afspraak: Good For You , Beverhof
20, Tel: 0251-225594

Snelheidsdisplays langs
weg doorslaand succes
Beverwijk - De snelheidsdisplays, die sinds enige tijd in Beverwijk worden ingezet, zijn een
doorslaand succes. Dat vertelde
Rob Reijners, teamleider Beleid
en projecten van de gemeente Beverwijk woensdagmiddag
in het programma “Pistoletje
Duijff” van Radio Beverwijk. De
gemeente heeft twee displays ter
beschikking, die op steeds wisselende locaties worden ingezet. Volgens Reijners gaat van de
displays een preventieve functie
uit, automobilisten trappen vaker
op de rem als ze worden geconfronteerd met hun snelheid.
Dat de displays een succes zijn
in Beverwijk, blijkt wel uit het feit
dat de locaties voor plaatsing in
de rest van dit jaar al zijn ingepland. De plaatsing geschiedt
in overleg met de wijkcoördinatoren van Beverwijk. Op basis
van de geregistreerde gegevens

Jeugdsportpas Heemskerk

Sportieve kinderen bij
tennispark Assumburg
Heemskerk - De JeugdSportPas
in Heemskerk, uitgevoerd door
Sportservice Kennemerland, is
op dit moment bezig met het
derde blok van de JeugdSportPas van dit schooljaar. In totaal
zijn bijna 300 kinderen aan het
kennismaken met een sport naar
keuze. Het totaal aantal kinderen
wat dit schooljaar aan de 3 blokken JSP meedeed is 890. Dit betekent dat alle kinderen erg enthousiast blijven over het kennismaken met een sport via de
JeugdSpotPas.
Opvallend veel kinderen hadden zich dit derde blok aangemeld voor tennis. Op tennispark Assumburg was het met

95 kinderen een drukte van belang. De eerste ‘proefles’ duurde 2 uur en was direct een project voor verschillende CIOS studenten. De kinderen gingen in
groepjes langs alle banen waar
ze verschillende tennisspelletjes
deden. De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 van de Heemskerkse basisscholen vonden vooral
het slaan met een ‘echt’ tennisracket tegen een ‘echte’ tennisbal erg leuk.
Voor de groepen 3, 4 en 5 was
er ook weer volop keuze. Kiezen tussen yoga, hockey, sportaerobics of gym is moeilijk, het
is allemaal leuk om kennis mee
te maken. De groepen 6, 7 en
8 konden tafeltennissen, hoc-

kan de gemeente Beverwijk bekijken in hoeverre aanvullende
snelheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Ook is gebleken dat er
bij de gemeente Beverwijk minder klachten over te hard rijden
binnenkomen sinds de displays
in gebruik zijn genomen. (Raimond Bos)

Tips voor
de redactie?
bel:

0255
540 765

Paranormale beurs
IJmuiden - Zondag 14 juni vindt
de paranormale beurs van Samma Saya weer plaats in IJmuiden. Het Zesde Zintuig, Char,
Derek Ogilvie en andere programma’s op televisie maken dit
soort beurzen bijzonder aantrek-

kelijk. Ook deze keer is er weer
een verscheidenheid aan mediums, paragnosten in IJmuiden bij
elkaar te vinden en zal er wederom voor iedereen een persoonlijk advies of spiritueel handvat te vinden zijn in een van de

keyen of naar de les zefverdedigingssport.
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de JSP in het
schooljaar 2009-2010 al weer in
volle gang. Natuurlijk probeert
menweer een veelzijdig aanbod
samen te stellen in samenwerking met verschillende sportverenigingen. Aan het begin van het
schooljaar 2009-2010 ontvangen
alle leerlingen van de Heemskerkse basisscholen weer een
algemene folder en het aanbod
van de sporten van Blok 1. Dit
blok gaat van start na de herfstvakantie van 2 tot en met 29 november 2009.
Houd ook de informatie op de
website in de gaten: www.sportservicekennemerland.nl.
Voor
vragen over de JeugdSportPas
kan contact worden opgenomen
met Ciska Koops telefoon 0251256858 of ckoops@sportservicekennemerland.nl
te consulten. Het is een kleine
beurs voor iedereen die vragen
heeft met betrekking tot relatie,
gezondheid, werk of voor mensen die gewoon interesse hebben in deze materie en ermee
willen kennismaken.
In een gemoedelijke, ontspannen sfeer kan men een consult
krijgen waarbij men diverse vragen kan stellen aan een van de
deelnemende spiritueel en paranormale hulpverleners.
Gewoon rondkijken kan natuurlijk ook. Zo kunnen er onder andere paragnosten, helderzienden, magnetiseurs, tarotkaartleggers, hypnotherapeuten, auratekenaars, gidszieners en -tekenaars, reikimasters en pendelaars aanwezig zijn. De beurs
vindt zondag plaats in Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3 in IJmuiden. Openingstijden zijn van 11.00 tot 17.00 uur.
De entree bedraagt 5 euro. De
consulten kosten niet meer dan
12,50 euro per persoon. Kinderen onder de 11 jaar zijn gratis,
mits onder begeleiding.
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Afsluitingen bij 28ste
Corus-Marquetteloop

Heemskerk Anders wil
inzage van declaraties

Heemskerk - Op zondag 21 juni vindt de achtentwintigste Corus-Marquetteloop plaats. In
verband hiermee wordt op deze dag tussen 06.00 uur en 16.00
uur een aantal wegen en weggedeelten voor het doorgaande
verkeer afgesloten. Ook zijn er
busomleidingen.

Heemskerk - De fractie van
Heemskerk Anders wil inzage in
de declaraties van burgemeester Jaap Nawijn. Aanleiding is
een artikel in een dagblad waarin men zegt onderzoek gedaan
te hebben naar het declaratiegedrag van 37 burgemeesters.
Hieruit zou naar voren zijn gekomen dat Nawijn een bedrag van
9.637,16 euro over het vorig jaar
heeft gedeclareerd, oftewel zo’n
800 euro per maand.
Gerard Wouters van Heemskerk

Het gaat om de Noordermaatweg, de Noorddorperweg, het
gedeelte van de Kerkweg, gelegen tussen de Marquettelaan en
de Rijksstraatweg, het gedeelte
van de Marquettelaan, gelegen
tussen de Rijksstraatweg en de
Mozartstraat, de Mozartstraat en
het gedeelte van de Breedweerlaan, gelegen tussen de Professor ten Doesschatestraat en de
Noordermaatweg.
Ook de buslijnen kunnen geen

doorgang vinden op de Marquettelaan. Deze lijnen worden omgeleid via de Starweg en Rijksstraatweg v.v. De volgende bushalten komen daarbij tijdelijk te
vervallen: Ruysdaelstraat en Marquettelaan nabij ingang Château
Marquette, nabij de Kerkweg en
nabij de Rijksstraatweg. Lijn 74
kan in verband met de Marquetteloop niet bij verpleeghuis
Meerstate komen. Deze buslijn
zal gaan keren op de rotonde
Breedweerlaan / Professor ten
Doesschatestraat / Maerelaan /
De Zevenhoeven. De volgende
halten komen te vervallen: Professor ten Doesschatestraat ter
hoogte van de Aletta Jacobsstraat en ter hoogte van de Mozartstraat, verpleeghuis Meerstate. De afsluitingen en busomleidingen worden om 16.00 uur
weer opgeheven.

Zondag toerfietstocht
Heemskerk - De Kennemer
Toerclub houdt zondag 14 juni
de Kennemer Classic, een twee
sterren toerfietstocht vanuit
Heemskerk. Deelnemers kunnen
kiezen uit afstanden van 35, 65,
105 of 135 kilometer. De 35 kilometer is bij uitstek geschikt voor
gezinnen, maar ook is de tocht
gekeurd voor handbikers. Alle
afstanden zijn volledig gepijld,
maar men krijgt ook een route-

beschrijving mee. Alle tochten
starten met dezelfde route, maar
op verschillende tijden tussen 8
en 12 uur ‘s morgens. Inschrijvingen via www.kennemertc.nl.
Op deze website staat meer informatie, zoals onder andere ook
de exacte starttijden en inschrijfprijzen per afstand. Deze toertocht gaat van start bij IJsclub
Kees Jongert, Adelaertlaan 5,
Heemskerk.

Kinderen
beschilderen
afvalbakken
Heemskerk - Op initiatief van
de Reinunie en de buurtteams
van Acker tot Burcht en Boven
de Baandert hebben kinderen
van basisscholen afvalbakjes beschilderd.
Het gaat om de Otterkolken en
de Burchtweijt. Kunstenaar Ruud
van Zon heeft het project begeleid.

Zoon steelt
portemonnee en
pinpas van vader
Heemskerk - De politie heeft
donderdagmiddag rond 17.15
uur op het Westerheem een
38-jarige man uit Beverwijk
aangehouden. Hij had even
daarvoor, na een korte worsteling met zijn vader, diens
portemonnee en pinpas weggenomen. Hij was daarna de
woning uit gevlucht.
Een oplettende getuige had gezien dat de verdachte via het balkon de woning was binnengegaan. Hij wachtte de verdachte
buiten op. Na een korte worsteling wist de verdachte te ontkomen. Politieagenten hielden hem
even daarna aan. Hij moest mee
naar het politiebureau en krijgt
proces-verbaal.

V.l.n.r. Calvin Tichelaar (E7), Mart Deijle (E5), Miguell Martin Hildago (E3), Fabian Bais (E4), Axel van Wendel (E2), Teie Dam (E1), Jesse van der Haar (E9), Stefan Visser (E8), Tin Tiemstra (E10) en Lars
Speek (E6).

Miguell Hildago winnaar
penaltybokaal bij Odin
Heemskerk - Omdat penalty’s heel beslissend kunnen
zijn, wordt er bij de E-jeugd van
ODIN ‘59 gespeeld om de penaltybokaal. Elk team heeft z’n eigen penaltykoning naar de finale
mogen afvaardigen. In die finale stonden de E-junioren tegen-

over Barry van Dijk, de keeper
van eerste team. Miguell Martin
Hildago mocht zich uiteindelijk
dé penalty-koning van de E-junioren noemen, hij wist Barry het
meest te passeren.
Op de foto poseren de penaltykoningen met Barry.

Anders vindt het zijn controlerende taak om deze declaraties
aan een zorgvuldige beschouwing te onderwerpen.
En omdat de burgemeester zich
eind vorig jaar in een huurappartement in de gemeente Heemskerk heeft gevestigd, zouden
reiskosten voor woonwerkverkeer niet meer in de declaraties
voor mogen komen. Daarom wil
Heemskerk Anders ook inzage
in de gedeclareerde reizen in de
eerste helft van 2009.

Vissen
Heemskerk - De derde wedstrijd van oudere vissers van
HSV Kennemerland werd gehouden in de Ringvaart bij de Beverwijkse Bazaar. De wedstrijd werd
gewonnen door de enige vrouwelijke deelneemster, mevrouw
Kanon, die alle mannen met 33
stuks de baas was. Op de tweede plaats kwam haar man Teun
met 21 stuks en 3de met 20
stuks Andre van Pel, de 4de en
5de plaats Harry van Dessel en
Evert Blansjaar met elk 17 vissen.
De 12 deelnemers vingen samen
171 vissen. De grootste, een brasem van 42 cm, gevangen door
Toon Colonello.

Steun voor het KIKAkinderfonds van Odin
Heemskerk - Op de familiedag
van ODIN ‘59 werd er ook nog
iets gedaan voor een goed doel.
Dit jaar was het voor het KIKAkinderfonds.
Uiteindelijk kon Kevin Kruithof,
die samen met Frits Kramer dit
initiatief uitgewerkt heeft als stu-

dieproject voor hun opleiding, de
vertegenwoordiger van het KIKA-fonds een bedrag van f 900
overhandigen. Later viel dit bedrag nog d 50,- hoger uit. Zo
werd een geslaagde familiedag
in meerdere opzichten een goede dag.

‘Klever’ ziet eigen gedrag terug

Surveillance met video
Uitgeest - Politieagenten van
de onopvallende videosurveillance-auto hebben dinsdagochtend het verkeer gecontroleerd
in Kennemerland.
Hierbij werd een automobilist
gevolgd vanuit Uitgeest, die diverse malen aan het ‘kleven’

was op zijn voorgangers. De videosurveillanten hebben de bestuurder aan de kant gezet en
hem de videobeelden laten zien
van zijn eigen gevaarlijke weggedrag.
De bestuurder kreeg een proces
verbaal voor het kleven.

Vogelfeest in De Hoep
Castricum - Op zaterdag 13 juni is er van 13.00 tot 15.00 uur
een workshop voor kinderen in
bezoekerscentrum De Hoep. Vogels staan centraal. In de workshop worden kleurrijke en grappige vogels geschilderd. Er wordt
gewerkt met acrylverf op schildersdoek van 40 x 50.
De gemaakte werken worden tij-

delijk tentoongesteld in de benedenruimte van De Hoep. Het
is bedoeld voor kinderen van 7
tot 12 jaar. Er mogen maximaal
12 kinderen meedoen. Docent is
Annelies Vessies.
Aanmelden via de website
www.pwn.nl of bel naar het bezoekerscentrum De Hoep tel.
0251-661066.
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Sport- en speldagen
voor basisscholieren
Heemskerk – Op maandagochtend 22 juni en dinsdagochtend
23 juni worden in Sportcentrum
de Waterakkers van 08.30 uur tot
12.00 uur de Sport- en Speldagen gehouden voor leerlingen
van de groepen 6 en 7 van de
Heemskerkse basisscholen.
Dit jaar doen in totaal 790 kinderen van 12 Heemskerkse basisscholen mee aan de sport en
speldagen 2009. In het zwembad
worden negen activiteiten georganiseerd zoals vlottrekken, glijbaan glijden en waterbasketballen. In de sporthal of het veld
buiten kunnen de kinderen deel-

nemen aan nog eens negen activiteiten. Hier kunnen ze zich wagen aan supertwister, loopwedstrijden, een hindernisbaan en
verspringen. Ook wordt er een
potje siamees voetbal gespeeld.
Sportiviteit, teamwerk en de medewerking van vele vrijwilligers
maken de Sport- en Speldagen
jaarlijks tot een groot succes.
Sportservice Kennemerland die
in opdracht van de gemeente
Heemskerk de sport en speldagen coordineert, wenst de organisatoren, vrijwilligers en natuurlijk alle deelnemers weer sportieve dagen toe.

Deelnemers popcursus
op poppodium de Nozem
Heemskerk - Op het podium
van de Nozem en de Non zullen zaterdag 13 juni vijf popcursusbands van de Muziekschool
Heemskerk zich presenteren.
Al sinds jaar en dag organiseert
de Muziekschool Heemskerk onder leiding van Hans Chialastri
driemaal per jaar een popcursus. Een cursus bestemd voor iedereen die ooit in zijn leven wel
eens zou willen optreden op een
écht podium in een échte band
en waarin de beginselen worden bijgebracht van het maken
van popmuziek. In twaalf weken tijd worden er door de cursisten twee eigen nummers geschreven en gespeeld tijdens de

afsluitende presentatie op zaterdag 13 juni.
Vier nieuwe cursusbands en een
‘oudgediende’ gaan zichzelf presenteren. Het publiek kan zich
gaan vermaken op de poprock
van Piece of Cake, meezingen
met Spring!, skanken op de regioska van de Heemskenkers,
bluesrocken met The Hairy Debbies en smartlappen op Meuk.
Na afloop van de presentatie kan
er tot diep in de nacht gedanst
worden op de klanken DJ Yawix.
De popcursus presentatie vindt
plaats in de Nozem op 13 juni,
aanvang 21.00 uur. De toegang
bedraagt s 2,00.

Buitenconcert van Corus
Orkest op Nielenplein
Heemskerk - Het volledige Corus Orkest zal op zaterdagmiddag 20 juni acte de presence geven met een buitenconcert op
het Burgemeester Nielenplein in
Heemskerk.
Achtereenvolgens treden het
leerlingen- en opleidingsorkest
onder leiding van Agaath Schouten, het Corus Symfonisch Blaasorkest onder leiding van Hennie
Ramaekers en de Corus Bigband
‘The Swing Masters’ onder leiding van André Elders voor u op.
Het opleidingsorkest zal ook een
aantal nummers samen met het
Symfonisch Blaasorkest en met
de Bigband uitvoeren. Op die
manier kunnen de veelal jonge
muzikanten van het opleidingsorkest wennen aan het samen
spelen in het grote blaasorkest.
Ook voor het Blaasorkest zelf is
het een leuke ervaring.
Met de presentatie van alle orkesten hoopt Corus Orkest te
laten zien dat er altijd plaats is

voor beginnende en ervaren muzikanten om in een van de orkesten mee te spelen. Samen met de
muziekscholen in de omgeving
wordt dan ook hard gewerkt om
het muzikale niveau van het Corus Orkest op peil te houden en
verder te verhogen.
De muziekstukken die zullen
worden gespeeld vormen samen
een veelkleurig boeket. Het opleidingsorkest speelt onder andere de Sunshine Samba. Daarna neemt het Symfonisch Blaasorkest het over met werken als
‘The Elvis Selection’ en ‘Bohemian Rhaspody’. Afhankelijk van
het weer is een Spaanse Dans
ook op zijn plaats en ook een
mars mag niet ontbreken. Tot
slot zal de Bigband het concert
afsluiten met spetterende dansmuziek.
Het buitenconcert begint om
14.30 uur. Neem strandstoel en
koelbox mee en kom genieten
van een gratis middag muziek
met het Corus Orkest.

De korfballers van Heemskerk senioren 1 met staand v.l.n.r. Maaike Rotteveel, Mirjam Fatels, Wendy Dekker, Brenda Beentjes. Geknield: Arthur Duineveld, Niels Duineveld, Mark Sloof, Mike Fatels, Renco Rook
en Jan Louw.

Korfballers sluiten seizoen
af met een kampioenschap
Heemskerk - De korfballers senioren 1 van Heemskerk speelden afgelopen zaterdag tegen
WWSV2 hun allerlaatste wedstrijd. Inzet was voor beiden
het kampioenschap van de 6e
klasse. Heemskerk moest winnen, terwijl de ploeg uit Wijdewormer aan één punt genoeg
had.In een spannende wedstrijd wist Heemskerk het eerste punt te scoren en liep daar-

na uit naar een comfortabele
6-2 voorsprong. Echter WWSV
kwam langzaam terug naar een
7-5 ruststand. In de tweede helft
waren de doelpunten schaars en
liep de spanning verder op. Uiteindelijk werd het enkele minuten voor tijd 9-8 en moesten de
Heemskerkers alle zeilen bijzetten om de overwinning en daarmee het kampioenschap veilig te
stellen. Topscorer bij Heemskerk

Sociaal Raadslieden
Wist u dat als je langer dan zes
maanden ziek bent geweest de
kans groot is dat je dan alsnog
recht hebt op vakantiedagen of
op uitbetaling ervan. Je moet
echter wel zorgen dat dit recht
niet vervalt!
Wat is er aan de hand?
Een Europese rechter heeft
een uitspraak gedaan die misschien de Nederlandse wet in
jouw voordeel opzij zet. Volgens
de Nederlandse wet bouwt een
zieke werknemer na een half
jaar geen vakantiedagen meer
op. Het gaat dan om onafgebroken ziekte, waarbij onderbrekin-

gen van minder dan een maand
niet meetellen. Het Europese Hof
van Justitie heeft onlangs geoordeeld dat dit niet is toegestaan.
Te weinig vakantiedagen
Iedereen heeft recht op minimaal
vier weken vakantieopbouw per
jaar (parttimers bouwen naar rato vier vakantieweken op), ook
werknemers die langer dan zes
maanden ziek zijn. Dit heeft tot
gevolg dat aan langdurig zieke
mensen waarschijnlijk te weinig vakantiedagen zijn toegekend. Deze mensen hebben dus
recht op die extra vakantiedagen of – als hun dienstverband

Persleidingbreuk bij
Golfterrein Heemskerk
Heemskerk - In de loop van
maandagmiddag 8 juni is een
persleidingbreuk geconstateerd
bij het golfterrein in aanleg aan
de Communicatieweg in Heemskerk. Naar de oorzaak wordt nog
gezocht. Zodra deze bekend is
wordt de breuk zo snel mogelijk
hersteld.
Het afvalwater dat door de persleiding gaat wordt omgeleid naar
de
rioolwaterzuiveringsinstal-

latie Westpoort in Amsterdam.
De sloot in de omgeving van de
breuk is afgezet waardoor het
laatste beetje afvalwater zich
niet verder verspreidt. Dit water
wordt verwijderd door tankwagens en afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Beverwijk. Om dit veilig te kunnen
doen werd tijdelijk de Communicatieweg in Heemskerk gedeeltelijk afgesloten.

was Mike Fatels die op snelheid drie keer met een doorloopbal en van afstand ook een keer
scoorde.
Met dit kampioenschap komt na
44 jaar een einde aan korfbalvereniging Heemskerk die volgend seizoen samen met het Beverwijkse Watervliet verder gaan
als HBC (Heemskerk Beverwijk
Combinatie).
eindigt – op uitbetaling daarvan.
Ben je werknemer, dan verloopt
de aanspraak op vakantiedagen
na vijf jaar.
Stel je rechten veilig!
Wilt u weten wat u moet doen,
neem dan contact op met de
Sociaal Raadslieden binnen uw
gemeente. Sociaal Raadslieden Heemskerk, Balie Zes, Carel
van Manderstraat 55 in Heemskerk, tel. 0251–257157, fax 0251 –
257156, email smdheemskerk@
madi-mk.nl, website www.madi-mk.nl

Bridgen
Heemskerk - Op maandag 7
september start in het sportcentrum aan de Kerkweg om 19.30
uur een bridgecursus voor beginners bij Bridgeclub de Commandeurs. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor aanmelden
of informatie: Hans Veken 0251253348 hansveken@casema.nl
of Carla Pel 06-24302221 e-mail:
cmpel@online.nl

Adverteren?
Bel 0255-540765
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Gevolgen kredietcrisis
op z’n hevigst in 2011
Heemskerk - Overheden moeten sneller betalen. Dat zou bedrijven al een stuk helpen om het
hoofd boven water te houden.
Nu moeten ondernemers soms
maanden wachten tot ze hun
geld krijgen voor verleende diensten. Een opmerking van Wim
Burghout, uitbater van De Nozem en De Non, op de discussiebijeenkomst over de kredietcrisis
in de IJmond. GroenLinks, PvdA
en FNV hadden deze avond met
financiële steun van de VVD georganiseerd. Iedereen was vorige
week donderdagavond welkom
in De Non, waar ook de verkiezingsuitslag op groot scherm te
volgen was, maar echt druk was
het niet. Toch kwamen er zinnige
onderwerpen aan bod. Na een
rondje vragen bleken de aanwezigen nog weinig van de crisis te
merken. Als je je baan nog hebt,
is er weinig aan de hand, was de
conclusie. Ook de jongeren zeiden er nog niets van te merken.
Pieter Schoonderbeek, adviseur bij het Mobiliteitscentrum
IJmond, schetste een beeld
van hoe het er momenteel voor
staat. Steeds meer bedrijven komen in problemen. Er zijn er
zelfs die het vakantiegeld niet
meer kunnen uitbetalen. Bedrijven willen hun betalingsproblemen vaak niet naar buiten brengen, omdat de bank dan mogelijk niet thuis geeft bij het aanvragen van krediet. Het Mobiliteitscentrum IJmond is in het leven geroepen om mensen aan
het werk te houden. Er wordt alles in het werk gesteld om vacatures in kaart te brengen voor
mensen die hun baan verliezen.
In de provincie Noord-Holland
komen er elke maand 100 bedrij-

ven bij, die deeltijd-WW aanvragen voor totaal gemiddeld 2.500
werknemers, weet Schoonderbeek. De detailhandel ligt zowat
stil, meubels worden bijna niet
meer verkocht, maar ook sommige notarissen, makelaars, de
transportsector en metaalbedrijven verkeren in nood. Sinds oktober vorig jaar zijn er in NoordHolland 150% meer faillissementen uitgesproken dan het jaar ervoor. Steeds meer mensen raken
werkloos en dat, terwijl er in de
zorg mensen nodig zijn. Schoonderbeek vindt dat er iets op gevonden moet worden om het
verschil in salaris te overbruggen, zodat mensen in de zorg
willen gaan werken. Afhankelijk
van het arbeidsverleden hebben
mensen een aantal jaren recht
op een werkloosheidsuitkering.
,,Je kunt ze in die tijd ook aan
het werk zetten en compenseren
met de WW-gelden.’’
Wim Burghout, uitbater van De
Non merkte op dat hij het een
vreemde zaak vindt dat Corus
zijn werknemers in deze tijden
van crisis een winstdeling van
10% uitkeert, terwijl er ook medewerkers in deeltijd-WW zitten.
,,Waarom verbindt de overheid er
zo weinig spelregels aan?’’ vroeg
hij zich af. FNV-vakbondsbestuurder Jan Berghuis zei dat dat
een afspraak was in de CAO.
Bert Zonneveld van de FNV bij
Corus beaamde dat: ,,Het is onderdeel van het salaris en het is
slechts 10% van de totale winst.’’
Volgens Berghuis moet de kredietvoorziening van het middenen kleinbedrijf op niveau gehouden worden. Daar zit de werkgelegenheid. De CAO’s lopen nog.

Na de zomervakantie zal de crisis pas in volle omvang toeslaan.
Het is stilte voor de storm, en dat
heeft met angst voor de banken
te maken die de kraan dichtdraaien, weet Jan Berghuis.
Bert Zonneveld vertelde dat de
800 arbeidsplaatsen die Corus
per 1 april 2010 wil laten verdwijnen hoofdzakelijk door ouderenregelingen geëffectueerd zullen
worden. Hij vond dat ook de grote bedrijven in leven gehouden
moeten worden, anders zijn de
kleine ook weg.
Wethouder Odd Wagner is van
mening dat het ergste van de
kredietcrisis nog moet komen.
Mensen hebben recht op een
werkloosheidsuitkering en pas
als dat afloopt, melden ze zich bij
de gemeente. ,,Wouter Bos heeft
30 miljard aan de banken gegeven en dat moet ergens weggehaald worden. In 2011 zullen we
dat merken.’’ Wagner pleitte voor
een samenwerking tussen overheid, bonden en werkgevers om
gezamenlijk een plan te ontwikkelen om mensen te scholen.
,,Als de economie weer aantrekt
zijn er opgeleide werknemers
nodig. Daar moet je nu al op inspelen.’’
Ook in de horeca wordt de crisis in meer of mindere mate gevoeld. De natte horeca moet inventief omgaan met kosten, zo
bleek uit het relaas van Burghout, uitbater van De Non. ,,We
bundelen de krachten. Zo besparen we 1.000 euro per jaar
op energiekosten door met een
groep energie af te nemen. Ook
wijn inkopen gebeurt gezamenlijk, het volume is groter en dan
krijg je ook meer korting. Nie-

Vlnr: Roel Berghuis, FNV-vakbondsbestuurder bij de NS, Pieter
Schoonderbeek van het Mobiliteitscentrum IJmond, Gespreksleider
Jaap van Aanholt en Bert Zonneveld van FNV bij Corus

mand durft méér geld voor een
consumptie te vragen.’’
Aan het eind van de discussieavond opperde Jan Berghuis om
jongeren aan leer/werkplekken
te helpen. Er zijn zeker 1.000 van
deze plaatsen beschikbaar in de

IJmond. Daarvan is hooguit de
helft bezet. Het plan viel in goede
aarde bij de aanwezige raadsleden van de PvdA en VVD.
Nu maar afwachten of er ook
daadwerkelijk actie wordt ondernomen. (Anneke Araya)

Europese verkiezingen

Adverteren?
Bel 0255-540765

PVV populair in Heemskerk

Man trapt deur
in bij ex-vrouw
Velsen-Noord - Een bewoonster
van de Wijkeroogstraat meldde maandagmiddag dat haar ex
voor de deur stond en dat hij de
deur intrapte. Toen de agenten in
de straat kwamen was de man al
weg maar bleken de deur en het
kozijn flink beschadigd. De bewoonster vertelde dat de man
haar ook had bedreigd. Agenten
hebben naar de man gezocht en
vonden hem na enige tijd op het
station. Hij is aangehouden en
meegenomen naar het bureau.
Daar is proces-verbaal tegen
hem opgemaakt.

Gesprekleider Jaap van Aanholt hoort van de jongeren dat zij nog niets
van de kreditcrisis merken

De post van de Reddingsbrigade op het strand van Heemskerk

Open dag bij Reddingsbrigade
Heemskerk - Er is mooi weer
voorspeld voor zaterdag 13 juni en een bezoekje aan de open
dag van de Reddingsbrigade
is dan ook een leuk uitsptapje.
Tussen 11.00 en 15.00 uur geeft

de reddingsbrigade demonstraties van hun activiteiten op het
strand en in de zee. Ook zal er
een ledenwerfactie zijn. Iedereen
is van harte welkom om zaterdag
richting strand te fietsen.

Heemskerk - De Partij voor de
Vrijheid van Geert Wilders heeft
in Heemskerk de meeste stemmen gekregen. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, op 4 juni, stemde 21 procent van de Heemskerkers op de
PVV. Dat zijn 2.015 stemmen.
Of de populariteit van de PVV ook
in de gemeenteraadsverkiezingen stand houdt, hangt er vanaf
of deze beweging een plaatselijke afdeling op gaat richten. Nu

is die er nog niet. Tweede partij
werd het CDA met 18,8 procent
(1.804 stemmen), gevolgd door
de PvdA met 14,2 procent en de
VVD met 10,9 procent. D66 enGroenLinks behaalden respectievelijk 9,9 en 9,6 procent van
de stemmen.
In totaal gingen er in Heemskerk
9.062 van de 29.209 kiesgerechtigden naar de stembus. Een opkomstpercentage van 32,9 procent.

Gratis kabalen kunt u ook
inleveren bij Bruna,
Europassage 2, Heemskerk
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SV Beverwijk: een
voetbalclub met traditie
Beverwijk - SV Beverwijk bestaat sinds 19 maart 1919 en
heeft in haar bestaan al heel
veel sportieve talenten voortgebracht. Ondermeer Arthur Numan en Michel Doesburg zijn bij
Beverwijk hun loopbaan begonnen.

Programma 11 juni t/m 17 juni 2009
zaterdag 14.00 uur
zondag 15.00 uur
woensdag 14.00 uur

“Monsters vs Aliens 3D” (NL)
donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag & maandag 20.00 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur

“Angels & Demons”
donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur
zondag & maandag 20.00 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur

“Coco avant Chanel”
vrijdag & zaterdag 19.00 uur

“Coraline 3D” (OV)
zaterdag14.00 uur
zondag 15.00 uur
woensdag 14.00 uur

“Mijn vader is een detective”
Dorpsstraat 70 • Castricum
Tel. 0251 - 65 22 91

Angels en Demons
Wanneer Langdon erachter
komt dat een eeuwenoud geheim broederschap bekend als
de Illuminati, de machtigste ondergrondse organisatie uit de
geschiedenis, weer actief is geworden, wordt hij geconfronteerd met een dreiging die de
ondergang kan betekenen van
de aartsvijand van deze geheime
organisatie: de katholieke kerk.
En als Langdon ontdekt dat de
Illuminati een tijdbom hebben
geactiveerd, vliegt hij naar Ro-

me. Daar bundelen hij en Vittoria
Vetra, een beeldschone en mysterieuze Italiaanse wetenschapster, hun krachten. Ze beginnen aan een ware jacht vol actie die hen door verzegelde grafkelders, gevaarlijke catacomben
en verlaten kathedralen voert, en
ze komen zelfs in het hart van de
meest geheime kerker op aarde. Langdon en Vetra volgen een
400 jaar oud symbolenspoor uit
de oudheid dat voor het Vaticaan
de enige hoop op redding is.

Mijn vader is een detective
In deze film beleven drie 13-jarige kinderen, Sam, Sterre en
Ortwin de spannendste avonturen. Detective Max is helaas niet
zo talentvol als hij zelf denkt. Gelukkig is zijn zoon Sam een betere speurder. Samen met zijn

buurmeisje Sterre helpt hij zijn
pa bij een zoektocht naar een
zeldzame, gestolen papegaai.
Maar dan wordt Max ontvoerd.
Ze belanden op een geheimzinnig forteiland met een duister
mysterie...

Bourgondische middag

Wijn & kaas preuvenement Wijcker Kookclub
Beverwijk - Op zondag 14 juni
is er van 12.00 tot 17.00 uur een
Bourgondisch Evenement wat
wordt georganiseerd door drie
culinaire specialisten:
Jaap van der Linden (specialist in wijnen), René Koelman
(van Bourgondisch Lifestyle) en
Frank de Boer (chefkok van de
Wijcker Kookclub). Deze drie he-

ren presenteren in samenwerking met de Wijcker Kookclub
hun culinaire kunsten. Dit evenement zal plaatsvinden in de tuin
rondom de Bollenschuur aan de
Kuikensweg 20 in Beverwijk. Bij
slecht weer zal worden uitgeweken naar de bollenschuur. Bezoekers kunnen prachtige combinaties van heerlijke wijnen, ka-

Aanbod Volksuniversiteit
Castricum - Het nieuwe programmaboekje voor het cursusjaar 2009-2010 van de Volksuniversiteit is uit. Er is open huis op
zaterdag 12 september van 11.00
tot 13.00 uur in het VUcas-kantoor aan het Kooiplein. Inschrijven kan ook via de website www.
vucas.nl. Bij de Volksuniversiteit
gaat het om cursussen waarin men zijn eigen belangstelling
kan volgen. In een ‘Filosofie studiekring’, bij ‘Genealogie’of over

‘Voeding en Voedselkwaliteit’. Dit
jaar is er weer een aantal geboortejaren of sterfdagen van
bekende wereldburgers. De VUcas staat hier ook bij stil, bijv. in
een korte cursus over Haydn en
over de Evolutietheorie van Darwin. Natuurlijk is er ook weer een
aantal klassiekers zoals ‘Digitale
Fotografie’en ‘Kies Kleurbewust’
en ‘Koken’ met een topkok. Internet en e-mail, PC-gebruik en
Word voor 55-plus; Leeskrin-

zen en kaasgerechten proeven,
die bereid worden door topkok
Frank de Boer.
De prijs van dit evenement bedraagt 35 euro per persoon.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Verlinden Wijnen op de Wijkerbaan,
bij ‘t Boshuys op de Zeestraat en
bij Bourgondisch Lifestyle op de
Plantage.
gen Nederlandse en buitenlandse literatuur maar ook over Poëzie . Voor de talen is er een nieuwe aanpak, de strikt opvolgende leerjaren worden losgelaten.
Men kan afhankelijk van voorkennis in een groep aan de taalvaardigheid werken. Het aanbod
is enorm breed. Op de open dag
wordt meer informatie gegeven.
Het VUcas-kantoor is iedere vrijdagmorgen geopend. Vragen
stellen of aanmelden kan telefonisch via 0251-670048 en elektronisch via www.vucas.nl.

Sinds 2002 speelt de vereniging
(weer) op Sportpark Adrichem,
waar een prachtige kantine (De
Driesprong) en acht fraaie kleedkamers zijn neergezet. Op deze moderne accommodatie werken alle teams van SV Beverwijk
hun trainingen en wedstrijden af.
Hoewel het voetballen centraal
staat, organiseert de club ook
vele andere activiteiten. Hierbij
valt te denken aan het jaarlijkse
uitje, toernooien, het Dekker autogroep jeugdtoernooi, etc.
Jeugdvoetbal bij sv Beverwijk
SV Beverwijk kan altijd enthousiaste jeugdvoetballers gebruiken!
Plezier staat bij de vereniging altijd voorop, omdat de ervaring is
dat als het kind het naar zijn zin
heeft, het goede voetbal vanzelf
komt. SV Beverwijk is een middelgrote, gezellige vereniging.

Dit heeft als voordeel dat er voor
ieder kind evenveel aandacht is,
of het nu in het hoogste of laagste team speelt. Voor al de jeugdteams kan men nieuwe, enthousiaste spelers gebruiken.
Vanaf 4 jaar is het al mogelijk om
met voetballen te beginnen. In
het begin wordt er met de allerkleinsten alleen getraind. Zodra
de tijd er rijp voor is, volgt deelname aan de minipupillencompetitie. Voor al de jeugdleden
geldt dat de tenues door de club
worden verzorgd.
De trainingstijden zien er als
volgt uit:
Maandag 18.00 – 19.00 uur: F en
E pupillen.
Dinsdag 18.30 – 19.30 uur: D pupillen.
Woensdag 17.30 – 18.30 uur:F en
Minipupillen.
Woensdag 18.30 – 19.30 uur: E
pupillen.
Donderdag 18.30 – 20.00 uur: C
pupillen.
Wie meer wil weten kan kijken
op de website www.svbeverwijk.
nl of bellen met Bram Schroduer jeugdcoöordinator, 0642430772.

Jordy van den Berg neemt
restaurant Westerhout over
Beverwijk - Restaurant Westerhout op het Westerhoutplein in
Beverwijk is overgenomen door
Jordy van den Berg. Het horecabedrijf van Jordy van den Berg
heeft de bedrijfsvoering van restaurant Westerhout overgenomen. Met een compleet nieuw
team heeft de lokaal bekende
ondernemer keihard gewerkt
aan de gewijzigde formule die
het restaurant nadrukkelijk op
de kaart moet gaan zetten. Betaalbaar, sfeervol en voor iedereen bereikbaar. Dat zijn de trefwoorden waarom het draait in de
gekozen opzet. Eigenaar Jordy
van den Berg heeft volop plannen voor de nabije toekomst. Hij
stelt: ,,Laat de mensen hier maar
eens komen kijken. Dan ontdek-

ken ze dat wij het mooiste terras
van Beverwijk hebben.’’
Huize Westerhout, gebouwd in
1897 en oorspronkelijk eigendom van de invloedrijke familie
Boreel, ligt half verscholen in het
groen van het gelijknamige park
Westerhout, op één van de mooiste plekjes van Beverwijk. Jarenlang was het pand in gebruik als
stedelijke muziekschool, maar
na de renovatie, nu zo’n drie jaar
geleden, werd een deel van het
gebouw ingericht als restaurant.
Verder is in het monumentale
gebouw de Kunstuitleen Beverwijk gevestigd en worden er enkele malen per jaar bijeenkomsten gehouden door de Parksociëteit Kennemerland.

Gaaf Kennemerland
toernooi start zaterdag
Beverwijk - Zaterdag is het dan
zover, het gaafste tennistoernooi van Kennemerland gaat
van start. Een Gaaf! Kennemerlandtoernooi dankt dit jaar zijn
naam aan woon outlet Gaaf. Met
meer dan 420 inschrijvingen is
het toernooi, gewoontegetrouw,
weer tot de nok toe gevuld.
Op www.eengaafkennemerlandtoernooi.nl staat per dag een

verslag en foto’s van de wedstrijden. De mooie schema’s in de
sterkste spelersregionen beloven
veel spannende wedstrijden te
brengen. Tel daarbij op de goede weersverwachting, het gezellige publiek en natuurlijk niet te
vergeten de professionele bediening achter de bar en het toernooi zal weer garant staan voor
een week lang spektakel en gezelligheid.
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Schoolverlaters met beperking
welkom bij ‘Ook voor Jou’

Wereldwinkel koopt speciaal in:

Mexicaans aardewerk
Heemskerk - Ter gelegenheid
van de braderie op 20 juni in
Heemskerk, heeft de Wereldwinkel Heemskerk een aantal fraaie
artikelen ingekocht. Tijdens het
evenement staat er voor de winkel een marktkraam met wereldse producten. Geheel in de sfeer
van de kunstmarkt zijn de diverse vazen met retroprint, prachtige blikvangers in elk interieur.
En over vazen gesproken, opvallend zijn de vazen van gevouwen
keramiek, uitgevoerd in gebroken wit. Bijzonder zijn de beelden van Serpentine. Dit harde
gesteente komt uit Zimbabwe en
mag niet onbewerkt het land uit.
In Amerika zijn dit soort beelden
enorm populair.

Bonte boel
Bij binnenkomst van de winkel
vallen de vrolijke kleuren van het
Mexicaans aardewerk direct op.
Met de kleurrijke bloempotten in
de tuin of op het balkon of dakterras krijg je spontaan zin in een
fiesta. De bonte schalen en borden lenen zich prima als ondergrond voor heerlijke hapjes. Alle
producten zijn met de hand beschilderd volgens een techniek
die al meer dan 500 jaar in Mexico toegepast wordt.

Beverwijk - Nog even en het is
weer grote vakantie en dus het
einde van het schooljaar. Dit betekent voor schoolverlaters dat
ze op zoek moeten naar een vervolgopleiding of een geschikte werkplek. Ook voor jongeren
met een beperking is dit het geval. Dit ligt vaak wat ingewikkelder omdat er minder keus is, of
omdat nog niet alle werkmogelijkheden bekend zijn.
Eén van de mogelijkheden kan
stichting “Ook Voor Jou” uit Beverwijk zijn. Zij bieden kleinschalige dagbesteding op maat.
Er wordt op de dagbesteding
veel divers werk verricht, zodat
er voor de deelnemers voldoende afwisseling en keuzevrijheid
is. Ook worden er op verzoek van
de deelnemers regelmatig nieuwe activiteiten opgezet.
Desnoods worden de benodigde aanpassingen verricht om de
deelnemer aan de activiteit deel
te kunnen laten nemen
Dit is onder andere mogelijk
doordat de deelnemers veel in-

dividuele aandacht krijgen. Het
belangrijkste van de stichting, in
vergelijking met andere dagbestedingen, is dat er altijd in kleine groepjes gewerkt wordt. Tevens kunnen bij de stichting de
individuele talenten van de deelnemers verder ontplooid worden.
Hierbij valt te denken aan schilderen, creatieve vorming, enz.
Daarbij kan ook een computercursus gegeven worden of men
kan bekwaam gemaakt worden
in administratie. Ook is er de mogelijkheid om met begeleiding
van de stichting in het bedrijfsleven te gaan werken. De stichting heeft zelf ook al verschillende soorten werkzaamheden voor
handen, namelijk post sorteren
en bestellen, zeepproducten bedenken/maken en verkopen in
de eigen winkel of op markten
en braderieën, inpakken van diverse goederen, cursusboeken
bundelen, enz. Met de opbrengst
van deze werkzaamheden wordt
met de deelnemers om de zoveel tijd iets leuks gedaan zoals

terste te gaan. Dit zijn niet geheel
toevallig ook de ingrediënten die
de drijfveer vormen voor het Iber
Lengua-team om elke les tot het
uiterste te gaan om nieuwe kennis over te brengen. Een cursus
bij Iber Lengua is daarom als een
homerun bij softbal: succes gegarandeerd.

Korting
Wie op 20 juni de Wereldwinkel
in Heemskerk bezoekt, kan profiteren van 10% korting op alle
non-foodproducten.

Van der Slikke 40 jaar
bij Bruins bv Installatie
Heemskerk - Wouter van der
Slikke is 40 jaar werkzaam bij
Bruins bv Installatie. Op 1 juni 1969 trad hij in dienst van
dit Heemskerkse installatiebedrijf en daarmee is Wouter monteur van het eerste uur. In januari 2009 bestond Bruins bv Installatie 40 jaar.
Afgelopen vrijdag 5 juni, was er
een receptie in de Nozem en de
Non en velen kwamen Wouter
feliciteren met zijn jubileum.
Als loodgieter had Wouter veel
contact met timmerlieden, schilders, metselaars enz., die werkzaam zijn de bouw.
Wouter heeft zich o.a. gespecia- Wouter van der Slikke
liseerd in zink- en koperwerk.
De koperen gevelbekleding aan maakt heeft.
het pand hoek Breestraat / Zee- Als leermeester heeft Wouter
straat in Beverwijk, is een werk jonge monteurs in het vak opwaar hij trots op is dat hij dit ge- geleid.

Adverteren?
bel: 0255-540765

bowlen, uit eten of naar de film.
Stichting “Ook Voor Jou” is voor
alle mensen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking of
niet aangeboren hersenletsel die
graag willen werken maar dit in
het bedrijfsleven niet aankunnen
of bij grote instellingen wat minder tot hun recht komen.
Ook is er voor leerlingen met een
beperking in het laatste schooljaar de mogelijkheid om stage
te lopen bij stichting “Ook Voor
Jou” om zo vast te “proeven” wat
het werk inhoud.
De dagbesteding is geopend
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 uur tot
16.30 uur.
Geïnteresseerden zijn welkom
aan de Diezestraat 18 in Beverwijk. Een afspraak maken kan via
tel. 0251-208238. Coördinatoren
Petra en Letty beantwoorden alle vragen beantwoorden bij een
kop koffie of thee. Natuurlijk
kunnen belangstellenden ook
eerst even kijken op de website
www.ookvoorjou.com.

Het onderkomen van Iber Lengua aan de Zaanenstraat in Haarlem

Open dagen bij Iber
Lengua Taal en Cultuur
Haarlem - Iber Lengua Taal en
Cultuur BV opent voor u haar
deuren op 18 juni van 19.00 tot
21.00 uur en op 20 juni van 13.00
tot 16.00 uur. Beide dagen staan
in het teken van ‘Taaltrainen is
topsport’, waarvoor het instituut
verschillende activiteiten organiseert in samenwerking met Softbalvereniging Terrasvogels. Zo
zal er onder andere een vertegenwoordiger van ‘Iber Lengua
Terrasvogels’ aanwezig zijn met
informatie over de softbalsport.
Om deze combinatie van topsport en taaltrainen te benadrukken is Iber Lengua sinds
dit jaar de naamsponsor van het

eerste damesteam van Terrasvogels softbal, dat uitkomt in de
hoofdklasse van de Nederlandse
competitie. En sinds de start van
de competitie staat Terrasvogels
al bijna zonder onderbreking bovenaan in de tussenstand van de
competitie.
Vanuit dat oogpunt is de sponsoring van Terrasvogels een logische stap: ‘Iber Lengua Terrasvogels Dames 1’ staat aan de top
van het Nederlandse softbal en
wordt gekenmerkt door de persoonlijke wijze waarop de speelsters worden getraind, het oog
voor kwaliteit bij de selectie van
speelsters en de motivatie om elke wedstrijd opnieuw tot het ui-

Tijdens beide open dagen kunt
u bij de medewerkers van Iber
Lengua terecht voor informatie
over alle cursussen, zoals commercieel gerichte avondopleidingen (voordien georganiseerd
door de Kamer van Koophandel),
conversatiecursussen voor particulieren, gezamenlijke talenreizen, maar ook intensieve spoedopleidingen, allemaal in 17 verschillende talen. Voor de commerciële groepen praktijkgericht met aandacht voor zakelijke cultuurverschillen en met internationaal erkende diploma’s.
De cursussen voor particulieren
worden voornamelijk gevuld met
conversatie en zijn gericht op situaties uit het dagelijks leven en
vakantie.
Er zijn cursussen voor verschillende niveaus en alle cursussen
worden verzorgd door ervaren
(near)native docenten.
Men kan zelf ook actief deelnemen aan gratis proeflessen in
verschillende talen, op de donderdagavond om 20.00 uur en
op de zaterdag om 13.30 en
14.30 uur.
Aanmelden kan vóór woensdag 17 juni 12.00 uur via 0235389849 of via manine@iberlengua.nl.
Iber Lengua is te vinden aan de
Zaanenstraat 18 in Haarlem. Zie
ook www.iberlengua.nl.

