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Zambiaans voetbalteam
voortaan in Odin tenue
Heemskerk - Op 19 januari
2009 vertrokken twee meiden,
Lisa uit Heemskerk en Saskia uit
Uitgeest, (vierdejaars studenten
aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding) naar Livingstone (Zambia) om te beginnen aan
een nieuw avontuur. In het kader
van hun eindstage gingen zij vijf
maanden aan de slag bij ‘African
Impact’. Dit is een vrijwilligersorganisatie in Afrika die via projecten in zuidelijk Afrika en OostAfrika haar steentje bijdraagt in

de ontwikkeling van gemeenschappen en in behoud van wilde dieren. Lisa, één van de dochters van Odin‘59 voorzitter Nico
Gijzen, nam in haar bagage een
complete outfit van Odin’59 mee
naar het Afrikaanse land. Lisa en
Saskia hebben tijdens hun verblijf in Livingstone o.a. een sportproject opgezet op de ‘Mwandi
Community School’. De meegebrachte geel/blauwe tenues van
Odin’59 werden geschonken aan
het community team dat de illus-

tere naam Ajax draagt. De talentvolle spelers van de Mwandi
Community School waren erg blij
met hun shirts.
Een mooie geste van ODIN ’59
die dankbaar in ontvangst werd
genomen door de talentvolle
spelers van de Mwandi Community School.
Wie meer wil lezen over het
avontuur van de twee vriendinnen kan kijken op de website
http://lisaensaskia.waarbenjij.
nu/
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Strobalen in lichterlaaie
in grote kas Luttik Cie
Heemskerk - In een grote tuinderskas aan de Luttik Cie stonden zaterdagmiddag om 13.30
uur zo’n 400 strobalen in brand.
De kas en een andere kas op 5
meter afstand hebben aanzienlijke schade opgelopen. Voor
het blussen van de vlammen zijn
twee tankautospuiten, van de
brandweerkorpsen Heemskerk
en Beverwijk, een schuimbluswagen van Velsen en een watertankwagen van Haarlem ingezet.
Het grootste probleem was het

tekort van bluswater. Dit is opgelost o.a. door het inzetten van de
watertransportwagen van Haarlem. Tijdens de bluswerkzaamheden is een brandweerman
licht gewond geraakt. Door een
losgeraakte brandslang werd hij
tegen de kas aangeslagen en
liep daarbij wat snijwonden op.
De verwondingen zijn ter plaatse
behandeld door de ambulancedienst. Voor het uit elkaar trekken van de strobalen is in eerste instantie met kleine shovels

Openingstijden:
ma t/m vr 8:00 - 17:30
do 19:00 - 21:00
za 10:00 - 17:00

keukens

’n begrip op keukengebied
Houthandel Centrum
voor een ruime sortering schuifdeursystemen

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

gewerkt, bestuurd door brandweermensen en later is er een
loonwerker ingeschakeld om met

behulp van een mobiele kraan
de balen uit elkaar te halen. De
brandweer was omstreeks 22.00

uur gereed met het blussen.
Door de eigenaar van de kas is
een sproei installatie in werking
gezet, om opnieuw oplaaien van
het vuur te voorkomen. Foto: Leo
Tillmans

pagina 4

17 juli 2009

I ngezonden
brief

Accommodatiebeleid
Beste Berend,
Ik moet zeggen dat ik erg blij
ben met je ingezonden brief
over het accommodatiebeleid in
de Heemskerkse Courant van 10
juli. Uit die brief blijkt namelijk
dat de PvdA en Groen Links het
klaarblijkelijk met elkaar eens
zijn over een aantal wezenlijke
punten. Het blijft echter merkwaardig dat daarvan dan tijdens
de discussie in de laatste raadsvergadering zo bitter weinig is
gebleken. Alleen van de verkoop
c.q. sloop van de Jozefschool
hebben jullie toen gezegd dat
dit niet door zou mogen gaan.
Blij dat jullie je op dat punt bij
ons aansluiten.
Naast het gemeentelijke monument de Jozefschool, noem je
nog een aantal punten die dus
voor Groen Links ook onaanvaardbaar zijn en waarvan de
PvdA al direct heeft aangegeven
dat ze niet sporen. Ik maak dus
uit je brief op dat Groen Links
zich ontworstelt aan de wurggreep van de coalitie. Het is
goed uit je brief te kunnen opmaken dat we elkaar kunnen
vinden en op die punten de coalitie “glimlachend” terzijde kunnen schuiven. Blij dat jullie je
ook op die punten bij ons aansluiten.
Er is echter wel één ding in je
brief dat me onnoemelijk stoort.
Je probeert namelijk om de subsidiëring als hoofdpunt naar voren te schuiven. Als dat voor
Groen Links zo is, dan had dat
in de discussie wel gezegd mogen worden. In de nota is dat
echter een afgeleid- en daarmee ondergeschikt onderwerp.
De hoofdgedachte van de nota
is klip en klaar:

“Verkopen, afstoten en slopen
van de welzijnsaccommodaties
en het beleid verder geheel aan
de werking van de markt overlaten”.
Dat de markt echter niet werkt
–en zeker niet in zo’n onvolkomen markt als het welzijnsgebied- lijkt me zo langzamerhand
toch wel duidelijk. Er zijn voorbeelden te over waaruit blijkt
dat goed functionerende instellingen, door het overleveren aan
de markt, te gronde gaan.
De PvdA heeft op voorhand duidelijk gemaakt, dat deze beleidslijn niet de onze is en dat
de menskracht en het kapitaal
dat besteed wordt om tot de
ontdekking te komen dat het alleen maar hersenspinsels waren,
een betere bestemming voor
Heemskerk had kunnen krijgen.
Wij wensen het welzijnsbeleid
niet tot lijdend onderwerp van
de Heemskerkse politiek te laten
degraderen.
Tot slot het amendement waar
je vol trots op wijst. Als de coalitiepartijen het nodig vonden om
een amendement in te dienen
en aan te laten nemen, met de
strekking dat de besluitvorming
bij de raad hoort te liggen, zegt
dat veel over het vertrouwen van
de coalitie in het eigen college.
Een voorgenomen besluit, zoals
voorgesteld in de nota accommodatiebeleid, komt namelijk
altijd terug bij de raad voor de
definitieve besluitvorming. Het
amendement droeg het college dus op om te doen wat al in
het besluit stond en was daarom
overbodig en zeker niet iets om
trots op te zijn.
Fred Plantinga, raadslid PvdA

I ngezonden
brief

Dienstreis Nawijn
Persverklaring m.b.t. de zogenaamde dienstreis van Nawijn
Met deze verklaring, op persoonlijke titel als raadslid Wouters, neem ik nadrukkelijk afstand van de reactie van het gemeentebestuur op de “dienstreis” van burgemeester Nawijn.
Bedoelde reis zou als een ‘gemeentelijke activiteit’ moeten
worden beschouwd. Een artikel
over deze kwestie stond in Dagblad Kennemerland van 4 juli j.l.
Deze voorstelling van zaken, zijnde een gemeentelijke activiteit,
is niet alleen bezijden de waarheid, het is een pertinente leu-

gen. De vergelijking met de reis
naar Klatovy is niet correct. Dat
is n.l. een gewone dienstreis: het
is een gemeentelijk belang in het
kader van onze stedenband!
Juist omdat het hier in deze
kwestie een persoonlijk ingekleurde en gewenste reis betrof
heeft Nawijn de fractievoorzitters
om toestemming gevraagd. Deze beoogde n.l. geen enkel gemeentelijk belang, en viel derhalve dus niet in de categorie
“Dienstreizen”! De wens van Nawijn kwam voort uit persoonlijke,
etnische overwegingen en motivatie. De geraadpleegde fractie-

Oplage 17.900 exemplaren.
Verschijnt iedere
vrijdag in Heemskerk.
Van Duin tot Dorp
(Ron Schut)
- Op de Noordermaatweg werd
een man in een sloot aangetroffen. Al pratend in zichzelf stond
hij te baden. De man had de crisisdienst van het Riagg nodig.
- Een duinopzichter vroeg assistentie, daar hij iemand had bekeurd voor het niet hebben van
een duinkaart. Na de personalia
te hebben gecontroleerd kreeg
de man een bekeuring.
- Op de Ratelaar werd binnengegaan in een woning. De bewoonster werd aangetroffen in
een compleet vervuilde woning.
Zij krijgt nu hulp en woning zal
worden gereinigd.
- Op de Houtwegen werd door
de eigenaar zijn trekker aangetroffen. Deze was opgegeven als
gestolen. De verkoper had de
trekker ingeruild op een ander
voertuig. Zaak wordt verder onderzocht.
Hart van Heemskerk
(Jan Groenewold)
- Bij C1000 werd een winkeldief
aangehouden voor het wegnemen van een reep chocolade van
1 euro.
- Op het Luceberthof werd aangifte gedaan van diefstal van een
buitenspiegel van een auto. Deze
was vakkundig gedemonteerd.
- Op de Mascagnistraat werd
een fiets aangetroffen. Het betreft een blauwe mountain bike

van het merk Raleigh, geregistreerd met nummer 10169683.
Zuidbroek-Oosterwijk
en
Broekpolder
(Gerrit van der Pijl)
- Op de Beneluxlaan is een snelheidscontrole geweest. Er werd
zelfs boven de 90 kilometer gereden.
- Ook is een snelheidscontrole
uitgevoerd op de Broekpolderweg. Ditmaal met de laser. Ook
hier werd bekeurd.
Boven de Baandert
- Op de Mozartstraat is een snelheidcontrole geweest. Diverse
bestuurders zijn bekeurd.
Van Acker tot Burcht
(Yvonne Poppema &
Jacqueline van den Berg)
- In de wijk Waterackers werd
een aantal inbraken gepleegd in
woningen.
Men kwam de woningen binnen
door gaatjes te boren in het kozijn. Met name de laptops werden gestolen.
Afgelopen dagen zijn in de nacht
hierop controles geweest in de
wijk, echter tot op heden is het
stil gebleven.
- Op de Padacker werd een
bromfiets gestolen van het merk
Yamaha, type SA14, kleur zwart
en gekentekend FN603Z.
- Op de Stijkelstraat werd aangifte gedaan van de diefstal van
een bloempot uit de tuin.

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

voorzitters gaven hun toestemming voor de reis naar Israël uit
respect voor bovenstaande argumenten en motivatie. Met uitzondering van één fractievoorzitter die om politieke redenen, de
Palestijnse kwestie, tegen stemde.
Deze ene uitzondering had, naar
mijn mening, al de reden moeten zijn voor Nawijn om van deze discutabel gestelde reis af te
zien. Kennelijk is hij niet gevoelig
voor enige politieke nuancering.
Hij besloot dus anders. Hij had
in datzelfde overleg goedkeuring moeten vragen om de kosten van deze persoonlijke reis te
declareren ten laste van het budget diensreizen. Ik neem hem dat
kwalijk, omdat ik er van uitging
dat hij dit om bovengenoemde argumenten wel zelf zou betalen. Dit had door hem expliciet aan de orde gesteld moeten worden! In die situatie had ik
nimmer ingestemd met deze declaratie, ook niet vanuit een ander budget.
Mijn gulden stelregel is: “Het ge-

meentebestuur dient volstrekt
betrouwbaar en integer te handelen”. Dit imago is met de verklaring van het gemeentebestuur in deze krant ernstig beschadigd:Het is geen gemeentelijke activiteit om een Joods congres te bezoeken! Burgemeester
Nawijn dient deze reis dan ook
zelf te betalen. Ik beroep mij aldus op mijn budgetrecht(de raad
bepaalt het budget en de besteding daarvan) en mijn verantwoordelijkheid als individueel
raadslid om zonder last of ruggespraak te oordelen.
Deze persoonlijke verklaring
dient ook een tweede doel:De
burgers van Heemskerk te informeren en mijn standpunt in deze kwestie duidelijk en zonder
voorbehoud te verkondigen. Ik
neem geen enkele verantwoordelijkheid voor die €2400. Ik ben
van mening dat Nawijn dit bedrag moet terugbetalen. Hoe de
andere raadsleden hier over oordelen is aan hun.
Gerard Wouters, raadslid van
de gemeente Heemskerk
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Wereld Esperanto Congres
IJmond - Eind juli is het jaarlijkse Wereld Esperanto Congres en
ook mensen uit de IJmond gaan
erheen. Deze keer wordt het congres gehouden in het Poolse Bjalistok bij de grens van Wit-Rusland. Dat is de geboorteplaats
van de grondlegger van het esperanto, de oogarts L.L. Zamenhof en daarmee wordt zijn 150ste
geboortedag herdacht. Een paar
duizend mensen zullen daar samenkomen en zonder tolken genieten van excursies, lezingen,
kunstuitingen en grensoverschrijdende vriendschap.
Wie was Zamenhof? Wat is
Esperanto?
In Bjalistok woonden Duitsers,
Russen, Joden en anderen, die
allen hun moedertaal spraken.
Omdat zij daardoor elkaar niet
begrepen waren er veel misverstanden en conflicten. De jonge
Zamenhof wilde daar een oplossing voor vinden. Hij bedacht tijdens zijn middelbare schooljaren
een internationale taal. Als mensen met elkaar zouden kunnen
spreken, zouden ze ook met elkaar in vrede kunnen leven. Ook
in de rest van de wereld zou zo
een eind kunnen komen aan
oorlogen en andere problemen
veroorzaakt door verschil in taal.
Hij ging studeren en werd oogarts. Hij verdiende met zijn beroep niet veel omdat hij zich het
lot aantrok van de arme patiënten. Toch ging hij door op de ingeslagen weg. Hij was in staat
om in 1887 een boekje uit te ge-

ven in zes talen met de grammatica van zijn Internacia Lingvo. Het sloeg aan. Waar in 1887
slechts één mens deze taal kende, werd er in 1905 al een Wereldcongres gehouden in Boulogne sur Mer. De taal werd bekend als Esperanto. Esperanto
was de schuilnaam van Zamenhof. Het betekent: de man, die
hoop heeft.
De gedachte achter deze taal is
begrip kweken tussen mensen,
die een verschillende taal spreken. Waarom Esperanto en geen
Engels, Frans, Spaans, Russisch,
Arabisch, Chinees of een van
de andere 6000 talen? Esperanto is ontworpen als internationale taal. Daarom is de grammatica eenvoudig en zonder uitzonderingen, er zijn slechts 12 werkwoordsvormen (in andere talen
duizenden), de woordvorming
is creatief. Woorden worden uitgesproken zoals ze worden geschreven. Het allerbelangrijkste
is misschien wel dat de taal neutraal is en niet verbonden aan
een staat, een godsdienst of een
politieke stroming.
Waar andere talen vaak worden
gebruikt om mensen te scheiden, is het enige doel van Esperanto om mensen te verbinden.
Men zegt wel eens dat Esperanto de enige taal is waaraan geen
bloed kleeft.
Inlichtingen over Esperanto
www.esperanto-info.nl. Inlichtingen voor de IJmond: hbxd@freeler.nl

The Bayou Mosquitos met Marius Bos (accordeon, zang), Abel de
Lange (zang, gitaar, dobro, lapsteel, bajo sexto) Louis ter Burg (mandoline, drums) en Evert Willemstijn (bas, zang)

The Bayou Mosquitos
spelen in Café Camille
Beverwijk
The
Bayou
Mosquitos spelen smeltkroesmuziek uit Louisiana en Texas waarin een belangrijke rol is weggelegd voor het lyrische geluid van
de accordeon.
Cajun, zydeco, tex mex, rhythm
& blues en country zijn de ingrediënten die de gumbo van de
muggen uit de delta vormen.
Songs van Lee Dorsey, Clifton

Chenier, Bob Wills, Sonny Landreth en Flaco Jimenez passeren
de revue maar de groep speelt
tegenwoordig ook eigen werk.
De vier compadres zoeken met
veel plezier naar de juiste toon
voor elke swamp- klassieker.
Zaterdag 18 juli spelen The Bayou Mosquitos in Cultureel Café Camille, Kerkstraat in Beverwijk vanaf 21.30 uur. De entree
is gratis.

Open dag Wijkeroog

‘Ik kom hier tot rust’
Velsen-Noord - Ingeklemd
tussen industrie, de Velsertunnel en het Noordzeekanaal ligt
sinds 1961 het volkstuincomplex
Wijkeroog. Bijna negen hectare groot, er zijn 260 volkstuinen
en het is een oase van rust in de
prachtige natuur. Zondag was er
een open dag.
,,Dit is gewoon het mooiste plekje van heel Velsen’’, zegt voorzitter Kees van der Zwet Slotemaker. Cor van Dijk is consul van
het Algemeen Verbond Volkstuinders Nederland, een overkoepelend orgaan. ,,Ik heb vergelijkingsmateriaal en durf met
een gerust hart te zeggen, dat
dit één van de leukste tuincomplexen is’’, zegt hij. ,,Ze zijn hier
heel sociaal en er zijn veel vrijwilligers.’’ Voorzitter Kees vertelt:
,,Vanmorgen stonden we al om
6.30 uur de boel op te bouwen,
met een ploeg van 30 vrijwilligers. En we wroeten hier niet alleen in de grond, we hebben ook
een sociale functie. Laatst had-

den we een groep van de Harteheem op bezoek en van de Zonnebloem. Die mensen hebben we
een barbecue aangeboden, betalen we zelf. De bezoekers hadden een gouden dag, ze hebben
het er nog over. Het O.I.G./I.H.D.,
dat het vervoer regelt, is de volgende groep aan het regelen, uit
een woon- en zorgcentrum.’’
Vroeger hielden de mensen een
volkstuin voornamelijk vanwege
de groente, nu zijn het voornamelijk siertuinen. De keurmeesters hebben onlangs de mooiste
tuin van het complex aangewezen. Het is de tuin van een stel
uit Beverwijk, ze willen niet met
hun naam in de krant en ook niet
op de foto. Maar hun verhaal willen ze wel vertellen. Hun tuin is
een overdaad aan bloemen en
ligt er keurig verzorgd bij. Wat
hun geheim precies is, weten
ze zelf ook niet. ,,Ik begin altijd
vroeg in het voorjaar met planten’’, vertelt de vrouw. ,,Veel mensen wachten daarmee op mooi

weer. Maar als je te lang wacht,
dan is de kleigrond te droog en
te hard en is er geen doorkomen
aan.’’ De man vult aan: ,,En we
hebben veel bodembedekkers,
dat is ideaal. Daardoor hebben
we geen onkruid en hoeven we
niet te wieden.’’ De vrouw besluit: ,,Het is heerlijk om met je
handen in de aarde bezig te zijn,
ik kom hier helemaal tot rust. Ik
moet tot mijn schande bekennen
dat ik hier tot voor vijf jaar geleden nog nooit geweest was. Ik
ben hier nota bene vlakbij opgegroeid, ik kom uit Velsen-Noord.
Maar als kind wist ik niet van het
bestaan van Wijkeroog.’’
Verderop is de Engelse Howard
een verwaarloosde tuin aan het
opknappen. ,,Dat moet stap voor
stap, stukje bij beetje. Zo heb ik
het ook geleerd’’, zegt zijn buurman, Wim Sukel uit IJmuiden.
,,Wij hebben sinds 1985 een tuin,
ik begon met sla en andijvie. Veel
te veel geplant, we aten dat jaar
alleen maar sla en andijvie. Maar
de kinderen zijn de deur uit en
de groente ook. Het is nu een
siertuin.’’
Hij besluit: ,,Het is hier een heerlijke plek, ik kom hier graag.
(Carla Zwart)

‘Op zandgrond of weiland, weet waar u woont’

Nieuw project HKH
Heemskerk - Geïnspireerd door het succes van de net afgesloten expositie Man en Paard, is een werkgroep van de Historische Kring Heemskerk nu begonnen met een nieuw project:
‘Op zandgrond of weiland, weet waar u woont’. Het is ook bij
dit onderwerp de bedoeling dat er zoveel mogelijk foto’s worden ingezonden. Het gaat om Heemskerkse gronden voordat
er woonwijken verrezen.
De werkgroep van de HKH denkt
zo’n 30 meter expositie te kunnen presenteren in de vorm van
kaarten, foto’s en korte teksten
over de straatnamen. Voor elke wijk komen er aparte panelen. De initiatiefnemers willen

vooral laten zien, wat er ongeveer 60 jaar geleden groeide en
stond op de plek waar nu huizen staan. Rond die tijd begon
de bevolkingsaanwas in Heemskerk en ging de uitbreiding van
Heemskerk steeds sneller, Tege-

lijk verdwenen er veel landelijke
gebieden.
Wie foto’s heeft van de tuin van
zijn vader of opa, van de start
van een bouwplan, of een pas
opgeleverde straat, kan deze inzenden. Bezorg dit in een aan u
zelf geadresseerde envelop bij
de HKH, Kerklaan 1 in Heemskerk.
De foto wordt gescand door de
werkgroep en komt dan zo spoedig mogelijk bij de inzender terug.
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Zomerwedstrijd 2009 met leuke prijzen

Foto’s: Wonen aan het
water, water in de tuin
Ook voor deze zomer heeft de
Heemskerkse Courant in samenwerking met Tuincentrum Olaf
de Ruyter een leuke fotowedstrijd uitgeschreven. Dit jaar is
het thema ‘Wonen aan het water,
water in de tuin’.
Iedereen die een foto kan maken, kan meedoen. Deelnemers
vullen zelf in hoe ze het onderwerp interpreteren. Laat de lezers mee genieten van wat u de
moeite waard vindt en doe mee
aan deze gezellige fotowedstrijd.
Op de foto hiernaast is een voorbeeld te zien van ‘water in de
tuin’.
Aan het eind van de zomer bepaalt een deskundige jury welke foto in aanmerking komt voor
één van de vijf cadeaubonnen
t.w.v. 50 euro, beschikbaar gesteld door Tuincentrum Olaf de
Ruyter en de uitgever van deze

Maandag in Heemskerk

Voorruit repareren

krant.
Stuur uw foto naar de Heemskerkse Courant, Zeeweg 189191, 1971HB IJmuiden, of mail
redactie@heemskerksecourant.

nl. Voorzie de foto van uw naam.
Het is leuk als er een klein verhaaltje bij staat over wat er op de
foto te zien is. U kunt inzenden
tot eind augustus 2009.

Nu ook thuis genieten van kwaliteitsdiners

Bistro De Gelaghkamer
Beverwijk - Met passie bereid
en met zorg geserveerd. Dat zijn
de sleutelwoorden voor de gerechten waarmee Bistro De Gelaghkamer aan de Zeestraat zijn
gasten verwent. Wie bij De Gelaghkamer eet, valt meteen de
servicegerichte bediening en het
uitstekende prijs/kwaliteitniveau
op. Kwaliteit en betrokkenheid
zijn de basis van de groei die deze leuke bistro doormaakt.
Passie
In april 2008 opende Bistro
De Gelaghkamer haar deuren.
Van woensdag tot en met zondag staan gastvrouw Sandra en
chefkok Frank klaar om de lekkerste gerechten te bereiden. In
de keuken wordt met passie gekookt en uitsluitend met verse Frank en Sandra, passie en kwaliteit
ingrediënten van de allerhoogste
kwaliteit. Bistro De Gelaghkamer wie met vrienden een leuke dag
werkt samen met slagerij Beste- heeft beleefd en geen zin heeft
man en zo ontmoet kwaliteit el- om nog achter de pannen te
kaar in Beverwijk.
gaan staan, kan de gezelligheid
verlengen met een gezamenlijk
Thuis een kwaliteitsdiner
diner thuis.
Na vele vragen van gasten, is De
Gelaghkamer nu ook begonnen Van woensdag tot en met zondag
met het bezorgen van gerech- wordt bezorgd tussen 17.00 en
ten. Thuis een prachtige cock- 22.00 uur in Beverwijk, Heemstail van Hollandse garnalen ser- kerk, Velsen-Noord en Wijk aan
veren? Of uw gasten verwennen Zee, ook bij de strandopgangen.
met een tournedos van de mooi- Wie lekker op het strand of in
ste ossenhaas, gegratineerd zijn strandhuis zit, wordt 10 mimet gorgonzola? Of heeft u lie- nuten voor de bestelling arriveert
ver een saté van de haas? Op de gebeld. Ideaal toch?
menukaart staan de heerlijkste
gerechten. Ook desserts kun- Vangst van de week
nen worden thuisbezorgd. Dus De bistro heeft nog een leuk

nieuwtje. Er is nu het gerecht
‘Vangst van de Week’.
Elke week een ander visgerecht
dat door Frank zelf wordt uitgezocht in IJmuiden. Laat u verrassen en geniet van heilbot, tong,
kabeljauw of andere vis,
Bistro De Gelaghkamer is ook de
ideale locatie voor feesten, recepties of vergaderingen voor
gezelschappen tot 65 personen.
Bistro De Gelaghkamer Zeestraat 37 in Beverwijk.
Voor bestellingen, reserveringen of informatie: tel. 0251212718.

Heemskerk - Een nieuwe voorruit of toch gewoon repareren?
Help, er zit een ster in mijn autoruit! Het is altijd even schrikken
als er een steentje van het wegdek tegen de voorruit van uw auto ketst. Het wordt nog vervelender als dit steentje een sterbreuk
in uw voorruit veroorzaakt. Wat
nu? Een nieuwe voorruit of toch
gewoon repareren? Natuurlijk
wilt u de schade laten herstellen.
Om de ruitschade te verhelpen,
moet u op zoek naar een ruitschade herstelbedrijf in uw regio. Als u deze gevonden heeft
maakt u telefonisch of via internet een afspraak en het ruitschade herstelbedrijf bepaalt het tijdstip en de locatie. Hoe gaat de
schade hersteld worden? Wordt
het een ruitvervanging plus een
eigen risico van 70 euro, of een
gratis reparatie? Vaak komt het
neer op een ruitvervanging. Zoals ook bij mevrouw Vermeulen
uit Hoofddorp. Zij kreeg te horen: ,,O, deze kunnen we niet
meer repareren; dat wordt een
nieuwe voorruit.’’ Maar als u er
op tijd bij bent, is reparatie bijna
altijd mogelijk.
Zeker 85% van de sterretjes en
kleine barsten kunnen door middel van de harsinjectie-methode gerepareerd worden. Reparatie is veelal gratis en kan overal door een gespecialiseerd en
erkend ruitreparatiebedrijf uitgevoerd worden. Automark is
één van deze gespecialiseerde
en erkende ruitreparatiebedrijven. Automark heeft op het gebied van autoruitreparaties een
jarenlange ervaring en geeft u
vooraf een deskundig en vrijblijvend advies. De Mobiele Service
van Automark is altijd uitstekend
bereikbaar, op een mooie ruime
locatie bij u in de buurt. Een afspraak maken is niet nodig, u
kunt dus op een voor u geschikt
moment langskomen. U herkent
Automark aan de gele tent en
gele bus. Bij regen kunt u gewoon in de auto blijven zitten.
Klaar terwijl u wacht/winkelt!
Repareren
Mevrouw Vermeulen komt bij
Automark voor een second opinion. Robert, een medewerker
van Automark, geeft aan dat de
sterbreuk middels harsinjectie

prima te repareren is. Mevrouw
Vermeulen kiest daarop voor reparatie bij Automark. Haar reactie na de reparatie: ,,Ik kon er gewoon op wachten, nog geen 30
minuten later was hij klaar en de
ruit is zo goed als nieuw. Keurig netjes met garantiebewijs
en al!” Automark werkt voor iedereen met voorruitschade. Een
reparatie wordt vanaf een WAPlus verzekering kosteloos uitgevoerd en als Automark uw ruit
repareert, heeft u geen eigen risico en geen no-claim verlies. De
rekening wordt door Automark
rechtstreeks naar de verzekeraar
gestuurd. U heeft er verder geen
omkijken naar. Bent u WA verzekerd? Dan kunt u zelf de reparatie met Automark afhandelen.
Korting
Bij contante betaling hanteert
Automark een administratiekorting. Dit geldt zowel bij verzekerde als onverzekerde ruitschade.
Garantie
Na reparatie krijgt u van Automark een garantiebewijs voor
een levenslange garantie. Mocht
een door Automark gerepareerde ruit alsnog vanuit een reparatiepunt doorscheuren, dan zal
Automark zorgdragen voor de
vervanging van de ruit.
Kenteken graveren
Voor een optimale diefstalpreventie kunt u uw auto op professionele wijze (onuitwisbaar)
laten graveren. De heer Burgers zegt over het graveren van
zijn autoruiten: ,,Als ze mijn auto echt willen stelen dan nemen
ze hem toch wel mee, maar dit
is in ieder geval een extra drempel’’. Bij het graveren worden alle ruiten voorzien van het kenteken met NL en de auto wordt
voorzien van twee waarschuwingsstickers. Over de gravures
wordt een reflectielaag aangebracht. De reflectielaag zorgt er
voor dat de gravures bij regen en
‘s avonds goed zichtbaar blijven.
Het graveren kost slechts 25 euro per auto.
Deze week is Automark in
Heemskerk. Op maandag 20 juli
van 09.00 tot 17.30 uur op de parkeerplaats van het Euratomplein
nabij NS-station.
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zelfde tijd gelost, maar dan in
Nanteuil op 398 km. De eerste
duif viel om 15.33 uur op de klep
bij Henk Beentjes.

PV Vitesse
Heemskerk - Postduivenvereniging Vitesse Heemskerk had afgelopen weekeinde twee vluchten op het programma staan. De
jonge en de oude duiven vlogen
elk een andere afstand. De jonge duiven zijn zaterdag om 10.30
uur gelost vanuit Strombeek, een
afstand van 180 km. De eerste
duif was voor Piet van Vuuren en
die kwam om 12.41 uur.
De oude duiven werden op de-

Strombeek
1. Piet van Vuuren
2. Piet van Vuuren
3. Piet van Vuuren
4. Harry Docter
5. Piet van Vuuren
6. Piet van Vuuren
7. Harry Docter
8. Piet van Vuuren
9. Piet van Vuuren
10. Piet van Vuuren
Nanteuil
1. Henk Beentjes
2. Comb. van der Aar
3. Henk Zonneveld
4. Peter Beentjes
5. Henk Zonneveld
6. Piet van Vuuren
7. Piet van Vuuren
8. Piet van Vuuren
9. Nico van Duivenvoorde
10. Henk Beentjes

Vrijdag in Dorpskerk

Inloopconcert op orgel
Heemskerk - Op vrijdagmiddag 17 juli geeft organiste Anja
van der Ploeg tijdens de wekelijkse openstelling van de Dorpskerk aan het Kerkplein een inloopconcert.
Anja van der Ploeg is als organiste verbonden aan de Protestantse Gemeente te Heemskerk.
Vandaag bespeelt zij van 14.45
tot 15.30 uur het ruim 150-jaar
oude Knipscheer-orgel.
Op het afwisselende programma staan werken van J.P. Swee-

linck, (variaties over “Wie gaat
er mee over zee”, Joh.Seb. Bach,
G.F. Händel (bewerking voor orgel van de Watermusic (delen),
G.Böhm (variaties over Freu dich
sehr, o meine Seele), B. Galuppi (Sonate) en G.B.Martini (een
mooi Largo). De toegang is gratis. Tot en met augustus is de
Dorpskerk open van 14.30 tot
16.30 uur. Er is ook een expositie
van foto’s te bezichtigen, afkomstig van de Fotokring Heemskerk.

Happy Feet op zondag- en woensdagmiddag om 14.00 uur

Kinderfilms in strandbios
Wijk aan Zee - Op veler verzoek
is de Strandbios in Wijk aan Zee
voortaan dagelijks open voor
kinderfilms. De KinderStrandbios
gaat dit weekend al open. Eigenaren van strandhuisjes aan de
kust van Wijk aan Zee en Heemskerk benaderden de Strandbios met de vraag om jeugdfilms
te vertonen. In de programmering zijn tot het eind van de
maand negen films opgenomen
die zijn voorgedragen door kin-

deren van basisscholen. Onder
het motto ‘films die je (nog eens)
gezien móet hebben’ spelen de
komende weken op zondag- én
woensdagmiddag ‘Happy Feet’
(14.00 uur) en ‘De Brief voor de
Koning’ (16.00 uur) in de KinderStrandbios. Er komen nog meer
leuke films aan deze maand. Een
kaartje kost 4 euro. Er kunnen 15
bezoekers in de kleinste bioscoop van Nederland. Kaartje reserven? Bel 06 28230380.

Bart gaat in Nepal op
zoek naar levenskunst
Heemskerk - Bart Doornekamp begint maandag aan
het avontuur van zijn leven.
Samen met tien andere jongeren vertrekt hij voor drie
weken naar Nepal om daar
op zoek te gaan naar ‘levenskunst’, zoals Bart het noemt.
In het dagelijks leven studeert Bart sociaal juridische
dienstverlening in Amsterdam, maar de komende drie
weken gaat hij zich bezighouden met zijn spirituele, maatschappelijke, sociale en persoonlijke ontwikkeling.
Bart is 20 jaar en zou eigenlijk met een stel vrienden op vakantie naar Portugal gaan, maar
dat ging om praktische redenen
niet door. Bladerend in het kerkblaadje thuis, viel zijn oog op een
advertentie van ICCO, de interkerkelijke organisatie die zich
bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking. Ze vroegen jongelui die naar Nepal wilden gaan
om daar met de inwoners van
gedachten te wisselen over allerlei thema’s. Bart werd nieuwsgierig en nam een kijkje op de
website. Het sprak hem aan en
hij gaf zich op. Zijn ouders vonden het eerst een hele onderneming, maar uiteindelijk gaven ze
zich gewonnen.
Voorbereidingsweekeinden
Bart heeft inmiddels twee voorbereidingsweekeinden achter de
rug. Er werd daar informatie gegeven over de reis en de Nepalese cultuur en er was gelegenheid
om de andere jongens en meis-

jes van zijn groep te leren kennen. Er gaan ook drie begeleiders van ICCO mee.
Projecten
De Nederlandse delegatie gaat
op bezoek bij drie projecten die
door ICCO zijn opgezet en die
door de lokale bevolking wordt
gedragen. Het gaat om vrouwenrechten; in Nepal is de man nog
steeds de baas. Het project informeert vrouwen over hun rechten.
Een ander thema is HIV/Aids en
drugs. Het derde thema is prostitutie. De groep jongeren bezoekt
hiervoor de hoofdstad Kathmandu en twee kleinere steden. Zij
willen vooral in gesprek komen
met de bevolking. Ter plaatse zal
een tolk hen bijstaan.
Koffer met levensthema’s
In hun bagage zit een ‘koffer met
levensthema’s’. Aan de hand van
de tien geboden willen de Nederlanders van gedachten wisselen met de Nepalese bevolking. Daarbij kunnen onderwerpen aan de orde komen als: hoe
neem je afscheid, wat is vrijheid,
diefstal en heilige plekken.
Andere wereld
Bart verwacht veel te kunnen leren over hoe de mensen daar in
het leven staan. Hij houdt er rekening mee dat de communicatie, ondanks de tolk, niet makkelijk kan zijn. De mensen zijn wat
teruggetrokken en praten niet
veel, tegelijk zijn ze heel gastvrij.
Bart: ,,Er zal een heel andere wereld voor mij opengaan. Wij zijn
het rijke westerse leven gewend.

In Nepal is bijvoorbeeld ook nog
veel kinderarbeid.’’
Levenservaring
Bart denkt veel te kunnen leren
van zijn avontuur. ,,Ik verwacht
daarna anders in het leven te
staan. Ik doe toch een stuk levenservaring op. De meeste
mensen daar zijn hindoestaan,
ze hebben een andere levensfilosofie.’’
Eerste verre reis
Het is zijn eerste verre reis. Hij
heeft een keer eerder gevlogen,
maar dat was naar Turkije. Deze vlucht gaat bij elkaar zo’n 24
uur duren, want er worden tussenlandingen gemaakt in Groot
Brittannië en Soedi Arabië. Er
wacht hem in Nepal een vochtig
en warm klimaat, het regenseizoen is aan de gang. Het eten zal
anders zijn dan thuis. ,,Ze eten in
Nepal veel rijst, maar dat is voor
mij geen probleem.’’
Goed voorbereid
Bart gaat goed voorbereid op
weg. Hij heeft alle inentingen
gehad en maatregelen genomen
tegen malaria. Het is nu slechts
afwachten tot maandagmiddag en hij door zijn ouders naar
Schiphol wordt gebracht.
Weblog
Wie Bart wil volgen kan kijken op
www.togetthere.nl, klik op weblogs en dan Bart Doornekamp.
Na terugkomst uit Nepal zal Bart
in deze krant verslag doen van
zijn reis. (Anneke Araya)
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Bernadet, kattenoppas bij u thuis
Regio - Bernadet Helderman is
een kattenoppas aan huis gestart. Als echte dierenliefhebber
met 25 jaar ervaring met haar eigen katten, wil zij graag dat de
kat het goed heeft tijdens uw afwezigheid. Zij verzorgt uw kat als
u op vakantie bent of wanneer u
om andere redenen wat korter of
langer van huis moet zijn.

Pensions zijn misschien al volgeboekt, zeker tijdens de zomervakantie en een ‘goede buur’ is ook
niet altijd voorhanden.

Waarom de katten thuis door een
oppas laten verzorgen?
Niet alle katten vinden het leuk
in een pension. In de eigen omgeving blijven, kan voor veel rust
zorgen. Het kan ook zijn, dat het
moeilijk of zelfs onmogelijk is nog
een goed logeeradres te vinden.

Bovendien kan zij er voor zorgen dat de post uit zicht gelegd
wordt, de planten water krijgen
en de vloer van de vertrekken
waar de kat verblijft schoon gehouden wordt.

Door een kattenoppas aan huis
in te schakelen heeft u dan toch
de zekerheid dat uw katten goed
verzorgd zullen worden, een hele
geruststelling!

Naast de kattenopvang heeft zij

een natuurgeneeskundige praktijk aan huis ‘Bernadet, Natuurlijk Genezen van Mens en Dier’.
Zij volgde een HBO opleiding
in natuurgeneeskunde speciaal voor dieren. Tevens verkoopt
zij verse vleesvoeding van Naturis, Carnivoer en Carnibest. Want
goede voeding is erg belangrijk
voor dieren. Daarnaast VermX een natuurlijke vorm van ontwormen.
Voor meer informatie kijk op
www.natuurlijk-genezen.eu.
Eventuele vragen kunnen worden
gesteld via e-mail bernadet@natuurlijk-genezen.eu of bel 0630043537 of 0251-223526.

Bij Duinpark Paasdal kan men tijdens de zomervakantie zeven dagen
per week terecht voor een paar uurtjes gezelligheid.

Tijdens vakantie bingo-avonden en toernooien

Programma 16 juli t/m 22 juli 2009
donderdag 14.00 uur
vrijdag 14.00 uur
zaterdag 14.00 uur
zondag 14.00 uur
dinsdag 14.00 uur
woensdag 14.00 uur

“Ice Age 3D” (NL)
vrijdag 17.00 uur
zaterdag 17.00 uur
zondag 16.30 uur

“Ice Age 3D” (OV)
donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.30 & 20.30 uur
zaterdag 16.30 & 20.30 uur
zondag 16.00 & 20.00 uur
maandag 20.00 uur
dinsdag 20.00 uur
woensdag 20.00 uur

“Harry Potter 6”
donderdag 14.00 uur
vrijdag 14.00 uur
zaterdag 14.00 uur
zondag 14.00 uur
dinsdag 14.00 uur
woensdag 14.00 uur

“Het geheim van Mega Mindy”
Dorpsstraat 70 • Castricum
Tel. 0251 - 65 22 91

Duinpark Paasdal weer
7 dagen per week open

Ice Age 3
Ice Age 3 is de derde animatiefilm over de avonturen van
Sid, Diego, Manny en natuurlijk
Scrat, die dit keer dino’s achter
zich aan krijgen. Eekhoorn Scrat
gaat in Ice Age 3 weer op zoek
naar eikeltjes en de ware liefde,
Manny en Ellie zijn in verwachting van een kleine mammoet,
sabeltandtijger Diego vraagt zich
af of hij door zijn vrienden niet te

‘soft’ is geworden en Sid de luiaard komt in problemen wanneer hij een gezin wil stichten
door een paar dinosauruseieren
te stelen. Het team gaat op pad
om Sid te redden en komt in een
mysterieuze wereld terecht. Ze
komen oog in oog te staan met
dinosaurussen... en een op dino’s jagende eenogige wezel.
Te zien in Corso Bioscoop op de
Dorpsstraat 70 in Castricum, zowel de Nederlandse als de Engelse versie.

Nieuwste Harry Potter
vanaf 16 juli in Corso
Zesde avontuur van Harry, Hermione en Ron waarin Harry een
mysterieus boek vindt met de
tekst ‘Dit boek is het eigendom
van de Halfbloed Prins’. Harry
vermoedt dat er gevaar schuilt
binnen de muren van Hogwarts,
maar Dumbledore is meer bezig met Harry voor te bereiden
op de laatste strijd die snel nadert. Samen proberen ze een
manier te vinden om de verdedi-

ging van Voldemort te doorbreken. Dumbledore schakelt hiervoor zijn oude vriend en collega
in; de argeloze Professor Horace
Slughorn.
Intussen krijgen de studenten
met een tegenstander van een
heel andere orde te maken. Hun
hormonen spelen hun namelijk
parten. Vanaf donderdag 16 juli in Corso Bioscoop, Dorpsstraat
70 in Castricum..

Peter Oud wint viswedstrijd
Regio - De ouderengroep van
Hengelsportvereniging
Het
Snoekje heeft op dinsdag 14 juli haar zesde wedstrijd van de
competitie gevist in de ringvaart
van de Haarlemmermeer bij Vijfhuizen. Onder ideale weersom-

standigheden wisten de 20 deelnemers in totaal 309 vissen en
23,4 kg uit het water te halen.
Vooral flinke voorns, een brasem
van 47 cm en een baars van 40
cm. Deze baars greep een visje
dat binnengehaald werd en be-

landde toen zelf in het schepnet. Peter Oud werd winnaar met
44 vissen en 2,7kg. Op de tweede plaats eindigde Toon de Wit
met 34 vissen en 2,1 kg en derde werd Jan Veldboer met 35 vissen en 1,4 kg.

Wijk aan Zee – De zomervakantie is dé tijd van het jaar
voor een spelletje midgetgolf in familieverband. Duinpark Paasdal is daarom weer
zeven dagen per week van ’s
morgens 10.00 tot ’s avonds
20.00 uur geopend voor fietsverhuur en midgetgolf.
Midgetgolf is prima vakantievermaak voor jong en oud. Voor
grootouders met hun kleinkinderen of bijvoorbeeld voor vaders
en moeders met alle kinderen uit
de buurt. Een vriendengroep of
kinderopvanggroep? Iedereen is
zeven dagen per week welkom
bij Duinpark Paasdal. Kinderen t/
m 12 jaar betalen 3 euro per ronde en personen vanaf 13 jaar 4
euro. Voor dat geld mag ook gebruik gemaakt worden van het
voetbalspel, het buitenbiljart en
de ronde tafeltennistafel. Bovendien van de gezelschapsspelletjes in het paviljoen en van
de leestafel. Voor velen bekend,
maar voor anderen nog niet….
Duinpark Paasdal ademt een
ongedwongen sfeer, waarin het
vaak urenlang goed vertoeven
is. De keuken is van woensdag
tot en met zondag geopend voor
pannenkoeken en voor lunch en
diner. Voor fietsverhuur kan men

ook dagelijks bij Paasdal terecht
tijdens de vaste openingstijden
van 10.00 tot 20.00 uur.
Bingo
Na een twee-jarige bingo-stop
gaat Paasdal-exploitant Ton
Kroezen dit seizoen op maandag
20 juli weer van start met de bekende vakantiebingo voor badgasten en buurtbewoners. Elke maandagavond tot en met
10 augustus worden vanaf 20.00
uur drie rondes gespeeld. Deelname is mogelijk vanaf 1 euro
per ronde. Voor de winnaars zijn
er aardige prijzen in de vakantiesfeer te winnen.
Toernooien
Twee rondjes midgetgolfen en
daarmee prijzen winnen? Dat
kan men elke donderdagmorgen
vanaf 23 juli beleven. Het begint
om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 14.00 uur. Deelnemers betalen 8 euro voor twee rondes
midgetgolf en een bordje patat
of een tosti én een consumptie.
Er zijn twee leeftijdscategorieën:
t/m 12 jaar en vanaf 13 jaar.
Duinpark Paasdal is gelegen op
het adres Hogeweg 14, dat is op
100 meter van de bushalte op het
Julianaplein in Wijk aan Zee.

Country en western
bij Hotel Sonnevanck
Wijk aan Zee - Vanaf oktober
2006 treden iedere derde vrijdag
van de maand Bill, Bob en Bennie (BBB) vanaf 21.30 uur op in
Hotel Sonnevanck. BBB is inmiddels uitgegroeid tot een machine die het elke maand weer voor
elkaar weet te krijgen om met
nieuwe gasten en nieuw repertoire de avond te vullen. Vrijdag
17 juli gaan zij na ruim 2½ jaar,
30 keer spelen en meer dan 70

gasten, hun 250ste ingestudeerde liedje spelen. Deze avond verlenen pedalsteel-gitarist Rob van
Duuren en contrabassist Evert
Willemstijn, als gasten hun medewerking aan het thema ‘Country en Western party’ in de brede zin van het woord. Klassiekers
van Hank Williams Johnny Cash
en Patsy Kline natuurlijk, maar
ook onbekendere als Kentucky
Colonels en Joe Walsh.

