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Onderzoek TNS Nipo:

Ouders zeer tevreden
over leerlingenvervoer
Heemskerk - Het klanttevredenheidsonderzoek onder gebruikers van het leerlingenvervoer is afgerond. Tijdens de behandeling van de Verordening
leerlingenvervoer in de raadsvergadering van 29 januari 2009
had de raad opdracht gegeven
tot dit onderzoek. Aanleiding
was onder meer de noodkreet
van een aantal ouders die het
onverantwoord vonden dat hun
kind onnodig lang onderweg
was. Er was zelfs een kind dat
hierdoor extra medicijnen moest
gebruiken.
TNS Nipo heeft het klanttevredeneheidsonderzoek in opdracht van de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk en
Uitgeest uitgevoerd. Tijdens het
onderzoek zijn alle ouders van
de leerlingen telefonisch benaderd. Een aantal ouders was niet
bereikbaar en een aantal ouders
wilde geen medewerking verlenen. Uiteindelijk zijn 93 Heemskerkse ouders geïnterviewd. Uitgaande van 150 Heemskerkse
leerlingen en een respons van
93 ouder (62%) is het onderzoek
representatief.

Als sterke punten werden genoemd:
- de chauffeur is vriendelijk tegen het kind;
- de chauffeur is op de hoogte
van de ritindeling;
- er is een vaste chauffeur;
- de chauffeur spreekt goed Nederlands;
- het tijdig terugbrengen van het
kind;
- de servicegerichtheid van de
chauffeur en van het personeel
van de centrale;
- de chauffeur heeft ervaring
met gehandicapte kinderen en
kinderen die een bepaald ziektebeeld vertonen;
- het kind wordt tijdig opgehaald;
- de duur van de reistijd.

Tijdens het onderzoek is aan de
geïnterviewde ouders gevraagd
naar hun mening over een vaste opstapplaats om de reisduur
naar en van school te verkorten.
De helft van de ouders gaf aan
zeker niet bereid te zijn het kind
naar een vaste opstapplaats in
de buurt te brengen. Nog eens
21% gaf aan hiertoe waarschijnlijk niet bereid te zijn. Als reden
om geen opstapplaats te willen
Uit het onderzoek komt naar vo- werden o.a. genoemd de veiligren, dat:
heid van het kind, te ingewikkeld
- de ouders zeer tevreden zijn en praktisch niet haalbaar.
over het leerlingenvervoer van
hun kind;
- de ouders in de gemeenten
Heemskerk en Beverwijk het
meest tevreden zijn;
- 70% van de ouders niet bereid
is gebruik te maken van een vas’n begrip op keukengebied
te opstapplaats om de reisduur
te verkorten;
Houthandel Centrum
- de ouders van leerlingen, die
voor een ruime sortering schuifdeursystemen
gebruik maken van het leerlinBaanstraat 39 Beverwijk
genvervoer, iets meer tevreden
Tel. 0251 227239
zijn dan de ouders van leerlinwww.koelman.nl
gen, die gebruik maken van een
(tevens ingang Markt 114)
vergoedingsregeling.

keukens

Marquettefestival
Heemskerk - Stichting Zomerpodium heeft voor zaterdagavond 22 augustus het Marquettefestival op de agenda staan.
Het programma biedt van alles
voor jong en oud. Sprookjes-

achtige vertellingen, acrobatiek,
spectaculair theater en swingende muziek. En al deze optredens zijn gratis toegankelijk tegen de achtergrond van kasteel
Marquette.

Hans Hols uit Heemskerk

Fotowedstrijd: Wonen aan
het water, water in de tuin
Ook voor deze zomer heeft de
redactie van de Beverwijker
en 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.
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 aan de Duitslandlaan in
Heemskerk en de uitgever van
deze krant. Stuur uw foto naar de
Beverwijker/Heemskerkse Courant, Zeeweg 189-191, 1971HB
IJmuiden, of mail redactie@
heemskerksecourant.nl.
Voorzie de foto van uw naam,

adres en telefoonnummer. 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.
Op de foto staat Hans Hols uit

Heemskerk: ,,De tuin aan het
water heeft eindelijk een vlonder. Na de zware arbeid, kan ik
nu heerlijk vissen bij zonsondergang’’. Elders in de krant staan
meer ingezonden foto’s.
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Buurtteam

Actief in Noorddorp-Kerkbeek-Commandeursde Houtwegen-Westertuinen en Heemskerkerduin.

Oplage 17.900 exemplaren.
Verschijnt iedere
vrijdag in Heemskerk.

Nieuw buurtcontract, denkt u mee?
Voor informatie: opbouwwerker Ingrid Dudink,
tel. 253054 of duintotdorp@welschap.nl
Buurtmeldingsnummer: 256800

Kofferbakmarkt bij Bobs
Uitgeest - Op 2 augustus, van
9.00 tot 15.30 uur, kunnen liefhebbers weer struinen en afdingen op het parkeerterrein van
Bob’s tijdens de kofferbakmarkt.

Verkopers komen met een auto,
eventueel met aanhanger, of met
een busje volgeladen met twee-

dehands spulletjes om vanuit de
kofferbak hun waar te verkopen.
Iedereen kan zich als marktkoopman of -vrouw aanmelden,
maar een plaatsje reserveren is
niet mogelijk. Een bezoek aan de
kofferbakmarkt is gratis. Meer
informatie is te vinden op www.
kofferbakmarkt.com.

Bekeuringen

Verwarde man

Uitgeest - De politie heeft
woensdagavond tussen 18.30
uur en 21.30 uur op de Provinciale weg het rijbewijs van een 44jarige Amsterdammer ingevorderd. De politie constateerde ter
hoogte van de Broekpolderweg
met de lasergun dat de man 173
km per uur reed terwijl 80 km per
uur is toegestaan. In totaal passeerden 573 bestuurders de lasercontrole. Hiervan reden er in
totaal 11 te hard. Één auto bleek
onverzekerd, één bestuurder
kreeg een boete omdat zijn uitlaat niet in orde was en één bestuurder reed met een onleesbare kentekenplaat op zijn motor.

Heemskerk - Zaterdagochtend
werd gemeld dat een bewoner
van een flat aan de Deborah Bakelaan de hele nacht overlast
had veroorzaakt en vanaf zijn
balkon diverse spullen naar beneden had gegooid waaronder
een fiets. De man bleek een 39jarige man met een ernstige psychose. De man was een gevaar
voor zichzelf en zijn omgeving
en is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hij is in
overleg met een deskundige opgenomen in een inrichting.

Inloopconcert
Heemskerk - Op vrijdagmiddag 31 juli geeft de organiste Anja van der Ploeg van 14.45
tot 15.30 uur een inloopconcert
in de Dorpskerk, Kerkplein 1. Zij
is als vaste organiste verbonden
aan de Protestantse Gemeente te
Heemskerk. Inge Hendriks speelt
klarinet. De toegang is gratis.

Paard te water
Uitgeest - De brandweer van
Heemskerk werd maandagochtend gealarmeerd voor een paard
te water. Het dier was door onbekende oorzaak in een brede en
diepe sloot aan de Vogelmeerweg geraakt. Twee brandweerlieden zijn met waadpakken het
water in gegaan. Ze hebben het
paard begeleid naar een minder
steile oever en hem zo weer op
het droge gebracht.

Van Duin tot Dorp
(Ron Schut)
-Op de Rijksstraatweg is een autohandelaar aangesproken op
het te koop aanbieden van zijn
handelsvoorraad aan de weg. Hij
zou de auto’s weghalen.
-Op de Kerkweg werd getracht
in te breken in een woning. De
deurpennen waren eruit gehaald
en daar er dievenklauwen aanwezig waren is de inbreker gestopt.
-In het duingebied werd een
drietal fietsen gestolen, waaronder een Sparta, type Ithaka,
grijs van kleur en framenummer
S750813.
Zuidbroek-Oosterwijk
en Broekpolder
(Gerrit van der Pijl)
-Bij boekhandel Bruna aan de
Europassage werd een vals
briefje van 50 euro aangeboden.
De eigenaar had een eigen bedrijf en wilde de opbrengst van
de dag daarvoor storten. Tussen
dit geldbedrag zat het bewuste
briefje. Onbekend is van wie het
afkomstig was.
-Op de Elbestraat werd een bekende babbeltruc uitgehaald met
bejaarde bewoners. Een drietal
dames vertelden dat zij net in de
flat woonden en problemen hadden met de afvoer. Zij wilden weten of de afvoer van de bewoners
dezelfde was als bij hen. Korte
tijd later werd uit de woning de
pinpas vermist alsmede 300 euro. Ook werden uit de slaapkamer diverse sieraden gestolen.

-Op de Denderstraat werd ingebroken in een woning. De bewoner woonde niet meer thuis
en zat in een verzorgingstehuis.
De woning was net verkocht. Uit
de woning werd een electrische
fiets weggenomen van het merk
Pharos.
Boven de Baandert
-Op het Tolpad raakten twee
vriendjes met de fietsen in elkaar en kwamen ten val. Een van
de jongens had zijn rugzak afgedaan en in de berm gelegd. Een
voorbijrijdende snorfietser raapte de rugtas op en verdween
hiermee. De snorfietser zou wel
eens in zwembad van Uitgeest
komen.
-Ondanks intensieve surveillance in de wijk is er weer een aantal auto inbraken geweest. Met
name Volkwagens moesten het
ontgelden. Ook nu weer bestond
de buit uit diverse autoradiocdspelers.

openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur

Van Acker tot Burcht
(Yvonne Poppema &
Jacqueline van den Berg)
-Een rustige week in de wijk behoudens in de nacht van zaterdag op zondag. Toen bleek dat
op de Debora Bakelaan een
overspannen bewoner de hele nacht voor overlast had gezorgd. De man was in een psychose en had zelfs een fiets naar
beneden gegooid. Nadat hij was
beoordeeld door een psychiater
is hij voor behandeling opgenomen.

redactie:
Anneke Araya
06-51260984
Linda Stals
06-49943440

proefjes en een paar spetterende spelen. Oefenen met lopen
op een grote circusbal of op een
eenwieler fietsen, is mogelijk.
Bijna magisch lijkt de truc waarbij een tafellaken onder het serviesgoed vandaan getrokken
wordt, zonder dat het serviesgoed stuk valt. Of hoe krijg je
een ei in een fles zonder te duwen? En nog verrassender…hoe
krijg je het ei er weer uit. Ook
kun je een paar goocheltrucs leren met bankbiljetten en ballonnen. En enkele kunstjes met armen en benen. Er kunnen zeepbellenblazers gemaakt worden
en er kan waterballonrugby gespeeld worden.

aanleveren teKst:
Woensdag voor 12.00 uur
redactie@heemskerksecourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Woensdag voor 12.00 uur

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

correspondent:
Raimond Bos

advertentieverKoop:
Cees Beentjes
06-24880321
Jacqueline Honout
06-53339249
Uitgave van:
IJmond pers BV
drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

‘Magische’ vakantieweek
Heemskerk - In de laatste vakantieweek doorkruist een team
van het kinderwerk van Welschap Welzijn Heemskerk. De
bus, met een verrassingspakket aan aktiviteiten onder de titel
‘Magical Mystery Tour’, pakt uit
op zes verschillende locaties.
Dinsdag 11 augustus: Deborah
Bakelaan (15.00 uur) en Doornappel (18.30 uur), woensdag 12
augustus: Maasstraat (15.00 uur)
en Ten Doesschatenstraat (18.30
uur), donderdag 13 augustus: Vivaldistraat (15.00 uur) en Hillenakker (18.30uur).
Kinderen tot en met een jaar of
twaalf kunnen meedoen aan een
bonte mengeling van circusactiviteiten, magische trucs en

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

Defibrillator TV Assumburg
Maandagmiddag 13 juli ontving
Jacqueline Kranenburg van Tennisvereniging Assumburg een
defibrillator uit handen van de
heer Kemper van het Maerten
van Heemskerckfonds. Met de-

ze defibrillator kunnen de Assumburgleden mensen het leven redden als zij door een hartstilstand worden getroffen. Het
Maerten van Heemskerckfonds
heeft met een genereuze donatie
het leeuwendeel van de kosten
voor zijn rekening genomen.

Het programma wordt geopend
met het afschieten van een waterraket en als klap op de vuurpijl: de zeepbaan! Deelname is
gratis.

Tennisvereniging
Assumburg
loopt hiermee vooruit op het gemeentebeleid om deze apparatuur beschikbaar te hebben op
veel plaatsen in de gemeente.

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

31 juli 2009

pagina 5

Voor iedereen bereikbaar

Slapen op echt kasteel
Heemskerk - De actie georganiseerd door Stayokay in
samenwerking met de lokale kranten is een succes. Al
meer dan 500 bewoners uit
de regio hebben gebruik gemaakt van de actie die loopt
gedurende de maanden juli
en augustus.
,,Veel mensen komen dagelijks
langs het kasteel en hebben het
slot eigenlijk nog nooit van binnen gezien, laat staan de nacht
doorgebracht. En wij bieden ze
nu de kans om dit te doen. Va-

ders en moeders met hun kroost,
opa’s en oma’s met de kleinkinderen, ze wanen zich allemaal
een echte kasteelheer, hofdame
of prins en prinses. Het enthousiasme van de mensen uit de regio is hartverwarmend”, zegt Michile Broos, vestigingsmanager van Stayokay in Heemskerk.   
,,We horen van veel mensen dat
zij nooit op slot Assumburg zouden hebben geslapen als deze
actie er niet was. Hiermee is het
doel van onze actie bereikt.’’ De
actie loopt nog tot en met augustus 2009. Gedurende deze perio-

de biedt Stayokay Heemskerk
bewoners uit de regio de mogelijkheid om een nacht te komen
logeren in Slot Assumburg voor
15 euro per persoon per nacht.
Dit is inclusief ontbijt, van zondag tot en met donderdag op basis van beschikbaarheid. De prijs
is voor volwassenen en kinderen
gelijk.
Voor degenen die de actie hebben gemist: zij kunnen alsnog
een reservering maken door telefonisch contact op te nemen
met Stayokay Heemskerk, tel.
0251-232 288.

Opvarenden catamaran in de
problemen door gebroken mast
Castricum - Donderdag 23 juli rond 16.00 uur werden vanaf
de post van de reddingbrigade
in zuid-westelijke richting twee
mensen waargenomen op ongeveer een kilometer uit de kust.
Het was niet te zien hoe zij zich
daar konden ophouden; er was
geen vaartuig of drijvend object
te zien waarop zij konden drij-

ven. Wel was er een catamaran
die er in een boog omheen zeilde.
De rubberboot van de Castricumse reddingbrigade werd gelanceerd met drie bemanningsleden. Ter plekke vonden zij een
catamaran met afgebroken mast
met een jongen en een meisje als
opvarenden. Ze waren vertrok-

ken uit Wijk aan Zee. De rubberboot heeft ze op sleeptouw genomen en naar Wijk aan Zee teruggebracht. De reddingbrigade
aldaar   wachtte de rubberboot
op bij de waterlijn om assistentie
te verlenen. Na een bakje koffie
voer de rubberboot weer richting
Castricum, waar ze omstreeks
18.00 weer landde.

Recreatief
badmintonnen

De gezellige kerstdrive van 2008

Ladiesbridge zoekt leden
Heemskerk - Ladiesbridge is
een bridgeclub alleen voor dames en is uniek in Kennemerland. De club is opgericht in september 1973, en bestaat dus al
36 jaar. Er was een ledenstop,
maar die is nu opgeheven. De 80
leden hebben als devies: gezelligheid en niet te fanatiek. Zowel
beginnende als gevorderde bridgers zijn welkom. Er wordt gespeeld op de dinsdagochtend
van 09.00 tot 12.00 uur. De eerste keer is op 15 september.
Het seizoen loopt van september
tot/met maart, de kosten zijn  34
euro per jaar. Dit is inclusief een
kerstdrive met brunch en een
slotdrive met prijzen.
Ladiesbridge speelt in het Sport-

centrum Heemskerkaan de Kerkweg 229 in Heemskerk, telefoon
0251-237114.
Er wordt gebruik gemaakt van
het scoresysteem van bridgemate. Dit is de nieuwe standaard
om scores te verwerken en de
uitslag van de zitting te berekenen. De bridgemate is een klein
elektronisch apparaatje waarop
door de paren de resultaten van
de door hun gespeelde spellen
worden ingevoerd.
Aanmelden van nieuwe leden
kan bij Mevrouw Elly Smit telefoon 0251-233394 per email  ellysmit@ladiesbridge.nl of op de  
website
www.ladiesbridge.nl
waar ook elke dinsdag de uitslagen worden gepubliceerd.

Heemskerk - Bij badmintonvereniging De Shuttle zijn van 5 tot
en met 26 augustus probeer- en
liefhebbersweken. Iedereen kan
op woensdagochtend van 09.00
tot 11.00 uur 4 weken lang een
shuttle slaan in sporthal De Waterakkers in Heemskerk voor 16
euro.
Een losse les is ook mogelijk. Er
is begeleiding aanwezig en shuttles en rackets zijn er ook. Iedereen is van harte welkom.
Voor informatie: Richard van
Ruijven, tel: 02510-246632 of email rprvanruijven@casema.nl.

Man gewond
Heemskerk - Een 78-jarige man
uit Heemskerk is zondagmiddag
licht gewond geraakt bij een
aanrijding op de Marquettelaan.
De man fietste rond 17.15 uur op
de kruising met de Kerkweg de
rijbaan over en verleende daarbij geen voorrang aan een auto bestuurd door een vrouw uit
Heemskerk.
De man werd aangereden en
kwam ten val. Hij liep hierbij de
nodige schaafwonden en kneuzingen op. Hij is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

Natuurlijk
Wat? Koeien in de duinen
wisenten noemen ze die brokken vlees
die met hun horens
elke biefstuk en doorregen lendenlap
beschermen tegen menselijke vraatzucht
dit wild heeft een opdracht
grazen!
Wat? Klagers in de duinen
mensen heten al die goeddoorvoede lieden
die in hun stijl van leven
nauwelijks nog natuur zien en gevaar
in af en toe een stier
die heeft meer met zijn kudde
dan met de kroon op de schepping
© Gaijus

PWN trakteert 75-jarigen
Castricum - De sector Natuur
& Recreatie van PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland bestaat dit jaar 75 jaar. Daar staat
PWN gedurende het hele jaar op
verschillende manieren bij stil.
Zie www.pwn.nl/jubileum voor
een overzicht. In de maand augustus heeft PWN een cadeautje voor klanten die in 2009 ook
75 zijn geworden of worden. Tegen overlegging van hun identiteitsbewijs kunnen zij bij bezoekerscentrum De Hoep of duincentrum De Zandwaaier naar
keuze een wandel- of fietskaart
van de Noord-Hollandse duinen
afhalen.
PWN levert betrouwbaar drinkwater en mooie natuur: Producten die een vitaal en gezond leven bevorderen. Daar haakt deze cadeau-actie bij aan. Lekker

wandelen of fietsen in de 7500
ha. natuur die PWN beheert,
doet je goed. Juist voor ouderen
is het zaak om te blijven bewegen. Dat kan op de honderden
kilometers wandel-, fiets- en ruiterpaden die lopen door prachtige duin-, bos-, heide- en cultuurlandschappen. Er is voor iedereen wat wils en het is er goed
toeven, ook bij wat minder goed
weer. De wind door je haren laten waaien, geuren opsnuiven, je
ogen de kost geven, onbekende plekken ontdekken, zand tussen je tenen voelen. Het kan allemaal in de Kennemerduinen, het
Noordhollands Duinreservaat en
landgoed Marquette.
Bezoekerscentrum De Hoep
(Castricum) en duincentrum De
Zandwaaier (Overveen) zijn de
hele week geopend van 10.00 tot
17.00 uur, behalve op maandag.

Leren linedansen
Heemskerk - Wie deze winter
wil leren linedansen kan naar
The Six Shooters. Linedansen is
niet alleen leuk, het is ook heel
goed voor lichaam en geest. Je
kunt het alleen doen en hebt dus
geen danspartner nodig. En bij
The Six Shooters is het ook nog
eens gezellig. Voor iedereen die
belangstelling heeft voor linedansen, het graag zou willen leren of het na jaren weer wil op-

pakken, is er een open linedansmiddag op zondag 16 augustus
2009, van 14.00 tot 17.30 uur in
De Jansheeren, locatie De Werf,
Pieter Breughelstraat 5, Heemskerk.
Op het programma staan o.a.
een demonstratie van de leden,
lessen van enkele beginnersdansjes en gelegenheid tot inschrijven. Ook gevorderden welkom. (sixshooters@live.nl)

Heemskerkse Courant nu ook wekelijks op
internet: www.heemskerksecourant.nl
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
Kie

Vrijdag 31 juli

Dorpskerk aan het Kerkplein 1
in Heemskerk is tot en met augustus elke vrijdagmiddag open
voor publiek van 14.30 tot 16.30
uur.
Jazz en funk in Strandpaviljoen
De Instuif in Wijk aan Zee. Aanvang: 20.30 uur. Gratis toegang.

Zaterdag 1 augustus
Ouderenviering om 10.00 uur
in de Goede Raadkerk, Arendsweg in Beverwijk. Vervoer: 0251228695.
Optreden van Another Day in
café Camille, Kerkstraat in Beverwijk. Aanvang: 21.00 uur.
Folkshore met bands in Strandpaviljoen De Instuif in Wijk aan
Zee. Gratis toegang. Aanvang:
20.00 uur.

Zondag 2 augustus
Kofferbakmarkt op parkeerterrein van Bob’s in Uitgeest. Van
09.00 tot 15.30 uur.
Gregoriaanse zondagviering in
de Goede Raadkerk, Arendsweg
in Beverwijk. Aanvang: 09.30
uur.
Dansmiddag in Strandpaviljoen
De Instuif in Wijk aan Zee. Aanvang: 16.00 uur. Gratis toegang.
Zingen in de Dorpskerk van
Heemskerk om 19.30 uur.
Dans/ontmoetingsavond met
live muziek in De Jansheeren,
locatie de Velst in Heemskerk.
Aanvang 20.00 uur.

Maandag 3 augustus
Fietsvierdaagse vanaf buurtcentrum Het Spectrum aan het
Lauraplein in Heemskerk om
09.00 uur. Deelnemers kunnen
ook één dag fietsen.
Zomeravondconcert op carillon in de tuin van de Agathakerk
aan de Breestraat in Beverwijk.
Van 20.00 tot 21.00 uur.

Dinsdag 4 augustus
Fietsvierdaagse vanaf buurtcentrum Het Spectrum aan het

31 juli 2009
Lauraplein in Heemskerk om
09.00 uur. Deelnemers kunnen
ook één dag fietsen.
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).

Woensdag 5 augustus
Fietsvierdaagse vanaf buurtcentrum Het Spectrum aan het
Lauraplein in Heemskerk om
09.00 uur. Deelnemers kunnen
ook één dag fietsen.
Middagpauzedienst in de Sint
Agathakerk aan de Breestraat in
Beverwijk om 12.30 uur.

Donderdag 6 augustus
Fietsvierdaagse vanaf buurtcentrum Het Spectrum aan het
Lauraplein in Heemskerk om
09.00 uur. Deelnemers kunnen
ook één dag fietsen.

Vrijdag 7 augustus
Dorpskerk aan het Kerkplein 1
in Heemskerk is tot en met augustus elke vrijdagmiddag open
voor publiek van 14.30 tot 16.30
uur.

Programma 30 juli t/m 5 aug 2009
vrijdag & zaterdag 21.00 uur

“Angels and Demons”
donderdag 14.00 uur
vrijdag & zaterdag 15.00 uur
zondag 14.00 uur
dinsdag & woensdag 14.00 uur

“Ice Age 3D” (NL)
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

“Ice Age 3D” (OV)
donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 17.00 & 21.00 uur
zondag 16.30 & 20.00 uur
maandag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur

“Harry Potter 6”
donderdag 14.00 uur
vrijdag & zaterdag 15.00 uur
zondag 14.00 & 16.30 uur
dinsdag & woensdag 14.00 uur

“Het geheim van
Mega Mindy”
donderdag 20.00 uur
zondag 20.00 uur
maandag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur

“Ice Age” (OV)
Dorpsstraat 70 • Castricum
Tel. 0251 - 65 22 91

Maandaanbiedingen
bij de Wereldwinkel
Heemskerk - Van 3 t/m 24 augustus is er opruiming bij de Wereldwinkel Heemskerk met kortingen die oplopen tot 70 procent. Er wordt grondig opgeruimd, dus iedereen is van harte welkom om te komen kijken.
Er zijn hangstoelen, zijden sjaals,
sieraden, boeken, vazen, tassen..
en nog veel meer!
Augustus weer naar school
De vakantie is alweer over de
helft en dat betekent: samen
naar school. Bij de Wereldwinkel
is ook een assortiment broodbeleg verkrijgbaar en pennen-etuis
van gerecycled plastic en papier
van olifantenpoep, daarmee levert men een bijdrage aan zowel
mens als milieu!
Ook leuk: Baobab stek verkrijgbaar bij de Wereldwinkel

West-Afrikaanse Baobabbomen
(ook wel: ‘ Lange Levensboom’)
kunnen tot 2000 jaar oud worden en zijn in heel West-Afrika te vinden. De handel in deze bomen startte als opleidingsprogramma voor jongeren in Senegal: bomen kweken en op de
lokale markt in Dakar verkopen.
Al snel groeide de internationale interesse, waardoor de stekjes nu verkrijgbaar zijn in de Wereldwinkel. De verzorging van
het boompje is vergelijkbaar met
die van een cactus. Samen met
cactusgrond, zon en warmte is
het boompje makkelijk in de omgang en zeer geschikt om cadeau te geven.
De maandaanbieding voor augustus: Kooksausen Kaapse
Kerrie, Peppersweet en Bobotie
Van 2,49 voor 2,-.

Adverteren?
bel: 0255-540765

The Proposal in Corso
De invloedrijke redactrice Margaret dreigt uitgezet te worden
naar haar vaderland Canada. Om
dit te voorkomen dwingt ze haar
niets vermoedende en komische
assistent Andrew om zich met
haar te verloven, terwijl ze hem al
jarenlang het leven zuur maakt.
Hij gaat akkoord met de verloving maar tegen een paar persoonlijke voorwaarden. Het onwaarschijnlijke stel reist af naar
Alaska om de eigenzinnige familie van Andrew te ontmoe-

ten. Het zelfbeheerste stadsmeisje komt dan in de ene komische situatie na de andere terecht, waarin ze zich als een vis
op het droge voelt. Met een onvoorbereid huwelijk in het vooruitzicht en de vreemdelingenautoriteiten op de hielen, beloven
Margaret en Andrew met enige aarzeling zich aan het plan te
houden. Ongeacht de angstvallige gevolgen…
Vanaf 6 augustus te zien in Corso bioscoop.

Zesde avontuur Harry
Potter is vakantiehit
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 verdediging van
Voldemort te doorbreken. Dumbledore schakelt hiervoor zijn
oude vriend en collega in; de argeloze Professor Horace

Het Snoekje
Heemskerk - De ouderengroep
van H.S.V. Het Snoekje heeft
dinsdag gevist in Zaandam. De
19 deelnemers wisten gezamenlijk 560 vissen en 25,6 kg op te
halen. Peter Oud werd winnaar
met 60 vissen en 2,3 kg. Op de
tweede plaats kwam Roel Meijer
met 52 vissen en 1,3 kg en derde
werd Theo Breedijk met 42 vissen en 1,5 kg. De visser met de
minste vissen had er toch nog
13.

Slughorn. Intussen krijgen de
studenten met een tegenstander
van een heel andere orde te maken. Hun hormonen spelen hun
namelijk parten. Te zien in Corso
Bioscoop in Castricum..

Spelletjes en
zomerlunch
Beverwijk - Heel veel activiteiten liggen stil, maar wie zin heeft
in een spelletje sjoelen, klaverjassen of rummicub, een praatje en een zomerse lunch met andere 55 plussers, kan terecht op
dinsdag 4 augustus om 10.00 uur
in buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk.
De kosten zijn 5 euro incl. koffie,
koek en de lunch. Opgeven via
0251-220944.
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Prijswinnaars puzzel juni
De oplossing van de puzzel
van 26 juni was ‘vakantiekriebels’. De prijswinnaars zijn:
Een shoarmapakket van Slagerij Brantjes is gewonnen
door M. Kwaak en mevr. C. van
Heumen, beiden uit Beverwijk.
Een blik zalm geschonken
door Vishandel Henk Tol gaat
naar A. Maas uit Beverwijk.
Mevrouw C. Visser uit Heemskerk heeft 2 bioscoopkaartjes
van Cineworld gewonnen en
I. Groenewout uit Heemskerk
krijgt 2 kortingsarrangementen en entreekaarten van het
Sportfondsenbad Beverwijk.
Een dinerbon van Bodega &
Bistro 1618 uit Wijk aan Zee is
voor R. Sinnige uit Heemskerk.
Mevrouw A.M. v.d. Hoven uit

Beverwijk heeft een kennismakingsbehandeling gewonnen van Hanneke Ontspanning & Verzorging. Een cadeaubon van 15 euro van R &
R Flowers is gewonnen door
mevrouw Cornelisse uit Beverwijk. Een rieten windlichtje van Riverdale aangeboden
door Bloemlust Styling is gewonnen A. Beemsterboer uit
Heemskerk en een grote rotan
lantaarn van Live & Life gaat
naar M. de Gorter uit Heemskerk.
Alle prijswinnaars hebben inmiddels bericht ontvangen.
Deze week treft u weer een
nieuwe puzzel aan in deze
krant. Puzzel mee en win een
van de mooie prijzen.

Strandpaviljoen De Instuif

Weekeinde vol muziek
Wijk aan Zee - Het is nieuw, het
is virtuoos en komt deze zomer
drie keer over de kust van Wijk
aan Zee razen. StormJazz is na
een waanzinnige voorproef in
2008, sinds 2009 een feit! Eens
per maand ontvangt de spraakmakende toetsenist Stormvogel
een keur aan muzikale speelkameraden in Strandpaviljoen de
Instuif. Samen staan zij garant
voor een avondvullende mix van
vrouwvriendelijke jazz en funk.
Kortom: opzwepende grooves,
verleidelijke vocalen en zinderende solo’s. Vrijdag 31 juli vanaf
20.30 uur kan iedereen het meemaken in Strandpaviljoen De Instuif. Gratis entree.
Zaterdag 1 augustus 2009 is
de derde editie van Folkshore. Er komen twee bands optreden. Blooming is de band van
Wim Geldermans (gitaar), Muriël Bostdorp (piano), Karen Kal
(dwarsfluit, accordeon, zang) en
Marloes Bloedjes (zang, gitaar).
Zij spelen met name eigen num-

mers afgewisseld met covers van
o.a. Joni Mitchell, the Beatles,
Queen, Eva Cassidy en anderen.
Op deze avond speelt Sjanneke
van Herpen mee op viool.
De andere band is The Anaconda’s. Surfmuziek waar de zee
spontaan woeste golven van gaat
produceren. The Anacondas traden ook op tijdens het Young Art
Festival te Beverwijk (2009).
Het spektakel begint om 20.00
uur en de toegang is gratis.
Zondag is De Graaff’s gezellige dansmiddag. Vanaf 16.00 uur
vakantie in Wijk aan Zee. Vanuit
zijn hutje op het strand, turend
naar de ondergaande zon met
een cocktail in zijn hand, begint
Rudi de Graaff te dromen over
een heerlijke zomersessie........
Er wordt fantastisch weer verwacht voor komend weekeind
dus niets staat je in de weg om
er een paar geweldige muzikale
dagen van te maken bij Strandpaviljoen De Instuif.

Sla uw slag op donderdag

Altijd iets nieuws bij de
Volendammer Vishandel
Beverwijk - Henk Tol en zijn
team zijn terug van vakantie en
weer helemaal klaar voor het komende heerlijke visseizoen. Op
dinsdag 4 augustus zwaait het
rolluik in de Beverhof weer open
en liggen alle verse heerlijkheden uitgestald.
Bij de Volendammer Vishandel
is altijd iets nieuws te vinden.
Steeds weer wordt een ander
mooi visgerecht bedacht en gezien de grote vaste klantenkring
is dat tot veler tevredenheid. Natuurlijk weet iedereen al dat de
vissoep van Henk Tol met goud
werd bekroond door de Stichting
Vakopleiding. Maar voor wie het
nog niet wist, deze zelfgemaakte
vissoep is er in grote bekers, vers
of diepvries en hij smaakt voortreffelijk.
Vis is feestelijk
Of het nu om de gepocheerde
zalmfilet met pepersaus gaat,
de gemarineerde scholfilet (25
minuten in de oven), de cordon
bleu van zeetong of de nieuwe
Italiaanse wokschotel, het is allemaal even lekker. De roerbakgerechten wisselen steeds. Zo
kunt u elke dag iets speciaals op
tafel zetten. Ook voor wie gasten heeft, of een feestje viert is
een lunch of diner met vis altijd
een succes. En vergeet niet de
prachtige visschotels als maaltijd
of bij de borrel.
Kortingsbonnen
Nieuw zijn de kortingsbonnen.
Elke donderdag krijgt een klant
bij elke 5 euro die wordt besteed,
een kortingsbon. Wie 10 bonnen

Winkeldieven
Beverwijk - Personeel van een
warenhuis in de Breestraat betrapte maandagmiddag rond
14.45 uur een man en een vrouw
op de diefstal van 48 flesjes frisdrank. Ze hebben de verdachten
aangehouden en overgedragen
aan de politie. Het stel, 35 en 40
jaar, woont in Beverwijk. Bij verhoor hebben zij de diefstal bekend. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt.

Bang voor Hooglanders?
Castricum - Op zaterdag 1
augustus om 10.00 uur en op
woensdag 5 augustus om 14.00
uur kan men deelnemen aan een
les ‘Omgaan met Hooglanders’.
Natuurbeheerder PWN en Crosshill Natuurbegrazing organiseren deze bijeenkomsten speciaal

voor duinbezoekers die de grote grazers in het duin liever niet
tegenkomen. Deelnemen is gratis en aanmelden kan via www.
pwn.nl/activiteiten of via 09007966288. De bijeenkomsten
starten vanaf Gasterij De Kruisberg in het duin te Heemskerk.

Brandje
Beverwijk - Dinsdagmiddag
stond er een brommer in brand
in de achtertuin van een woning
aan de Soetemanstraat. Omdat
er eerst sprake was van een binnenbrand werd ook de brandweer van Heemskerk gealarmeerd, maar dat bleek dus niet
het geval te zijn. De brandweer
van Beverwijk heeft geblust.

heeft gespaard krijgt maar liefst
5 euro korting op de volgende
aankoop. Let op, de kortingsbonnen worden alleen op de
donderdagen uitgedeeld. Inleve-
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ren kan ook op andere dagen.
Sla uw slag op donderdag en
spaar voor korting bij de Volendammer Vishandel Henk Tol in
de Beverhof in Beverwijk.
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Hutten en kastelen

Bouwstad Broekpolder
Beverwijk - Op donderdag 6 augustus wordt er begonnen met
de voorbereidingen voor Bouwstad Broekpolder. Het veld aan
de zuidzijde zal worden afgezet
met hekken zodat de kinderen
vanaf maandag 10 t/m donderdag 13 augustus veilig aan hun
hutten en kastelen kunnen gaan
bouwen. Hondenbezitters worden gevraagd tijdens deze periode een andere plaats te gebruiken om hun honden uit te laten.
De hekken worden verwijderd op
vrijdag 14 augustus, vanaf dan

zal het grasveld ook weer toegankelijk zijn. Bouwstad Broekpolder wordt georganiseerd
door Stichting Welzijn Beverwijk
en is voor kinderen van 6 t/m 12
jaar. Naast het bouwen van hutten worden er ook andere activiteiten georganiseerd, zoals een
speurtocht en een rommelmarkt
op donderdag 13 augustus. Voor
meer informatie hierover kunt u
contact opnemen met Stichting
Welzijn Beverwijk, Wilgenhoflaan
2c te Beverwijk, telefoonnummer
0251-220944.

Tips voor de redactie?
bel: 0255-540765
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Strand vol volleybalvelden
Velsen-Noord - Na een afwezigheid van zes jaar streek het
Palm Beach Life beach volleyball
circuit afgelopen zaterdag en
zondag weer neer bij strandpaviljoen Timboektoe. Het evenement is de hele zomer op diverse
locaties te zien, in totaal zijn zo’n
40.000 deelnemers in het hele land actief. Op het strand van
Velsen-Noord, vlakbij de noordpier, werden veertig volleyballvelden opgezet. Volgens locatiemanager Alain van Houten is
het toernooi daarmee een van
de kleinste edities in de cyclus.
Er werd zaterdag als zondag een
sportieve strijd geleverd door de
deelnemers, die zowel een dagprijs als punten voor een seizoensklassement konden behalen.
Het jaarlijkse beachvolleyballtoernooi mag gerust een rondreizend circus worden genoemd.
Twee grote trailers zijn nodig om al het materiaal te kunnen vervoeren. Organisator Free
Time Promotion heeft het toernooi in de loop der jaren kunnen uitbouwen naar een evenement van formaat. Er is een merencircuit, waarbij in de periode van eind mei tot en met eind
augustus zeven maal een weekend lang wordt gespeeld op een
strand bij een van de Nederlandse meren en er is een strandcircuit dat in dezelfde periode veertien keer de Nederlandse stranden aandoet. Het gevolg van deze enorme expansie is wel dat in
sommige weekenden met dubbele bezetting moet worden
gedraaid, omdat er zowel een
strandtoernooi als een merentoernooi plaats vindt. Na enkele
jaren in IJmuiden te hebben gespeeld is het beach volleyball circuit weer terug in Velsen-Noord.
,,In IJmuiden lagen teveel schelpen om goed te kunnen spelen,
hier is het strand iets schoner’’,
legt Alain van Houten uit. Maar

Vlinder mee op
1 en 2 augustus
Regio - Op 1 en 2 augustus zal
overal in Nederland en België
door duizenden gezinnen gespeurd worden naar vlinders in
de tuin.
In België al voor de derde maal,
in Nederland dit jaar voor het
eerst. Alle waarnemingen kunnen worden doorgegeven op
www.vlindermee.nl.
Het Belgische vlindertelweekend
van Natuurpunt en haar Waalse
zustervereniging Natagora is toe
aan haar derde editie.
De actie wordt vanaf dit jaar
ook overgenomen door de Nederlandse Vlinderstichting, zodat in heel België én Nederland
op hetzelfde moment de vlinders
worden geteld.
Voor meer informatie zie www.
vlindermee.nl.

er zijn meer redenen om te kiezen voor Velsen-Noord. ,,Het
strand is hier mooi vlak, dat is
een voordeel. Een nadeel is dan
wel weer dat de vloedlijn ontzettend dichtbij kan komen. Zaterdag kwam het water tot aan de
veldjes. Maar het ging nog net
goed. Het mooiste strand van
Nederland voor ons? Dat is bij
Vrouwenpolder in Zeeland.’’
Het beachvolleyball heeft in de
loop der jaren steeds meer aan
populariteit gewonnen. Er is een
eigen magazine, dat in oplage
van 70.000 stuks verschijnt en
er is aandacht voor het evenement in het televisieprogramma
‘Totally Beach’ bij SBS6. ,,Dat alles maakt dat gemeenten in de
rij staan om ons toernooi binnen te halen’’, aldus Van Houten.
,,Er komen immers veel deelnemers en bezoekers op af.’’ Overigens zijn de meeste volleyballers die zich inschrijven voor dit
toernooi afkomstig uit Noorden Zuid-Holland en Utrecht. Ze
worden opgedeeld in mannen,
vrouwen en gemengde teams en
spelen recreatief volleyball, naar

keuze twee tegen twee, drie tegen drie of vier tegen vier. Dat levert uiteindelijk een dagwinnaar
op. Men is vrij in de keuze om
één dag of beide dagen mee te
spelen. De vier hoogst gekwalificeerde spelers van de dag verdienen bovendien punten die
worden bijgeschreven in het seizoensklassement. In Scheveningen wordt aan het eind van het
seizoen de prijs aan de winnaar
van dit klassement uitgereikt. Afgelopen zaterdag en zondag waren voor de deelnemers redelijke speeldagen. Hoewel op basis
van de voorspellingen aanvankelijk de zondag de beste dag leek
te worden, was juist de zaterdag
de beste keuze. Zondag was het
weliswaar droog en was de temperatuur aangenaam, maar de
stevige wind zorgde ervoor dat
de omstandigheden voor de volleyballers niet perfect waren.
Het Palm Beach Life beach volleyball circuit is ook te vinden op
internet. Surf naar: http://www.
beachvolley.nl voor uitgebreide
informatie.

Kees Termes met pensioen

Carillonconcert Agatha
Beverwijk - Maandagavond 3
augustus is de laatste van vier
zomeravondbespelingen
op
het carillon van de Agathakerk
aan de Breestraat. Gastbeiaardier Mathieu Daniël Polak geeft
dit concert. Het concert wordt
door de Stichting Vrienden van
de Beiaard aangeboden aan de
inwoners van Beverwijk. Het is
voor iedereen en is vrij toegankelijk.
Op een bijzonder mooi plek midden in het centrum van Beverwijk, in de pastorietuin van de
kerk, is op een terras een luisterplaats ingericht die inmiddels door een steeds groter wordende groep belangstellenden
wordt bezocht. De tuin is te bereiken via de groene poort naast
de pastorie, Breestraat 101
Zeer ongebruikelijk in de beiaardierwereld is de inmiddels gegroeide gewoonte dat de beiaardier na afloop van het concert vanuit de speelplaats boven in de koepel naar beneden
komt, het applaus in ontvangst

neemt en daarna voor alle bezoekers aanspreekbaar is. Een
unieke gelegenheid om kennis
te maken met het carillonspel en
de beiaardier.
Aanvang van het concert is om
20.00 uur en de duur is één uur.
Een programma wordt bij binnenkomst verstrekt.
Mathieu Daniël Polak

Bij nieuw lidmaatschap

Cadeautje van de bieb

Beverwijk - De bewoners van de Bankenlaan hebben vorige week
afscheid genomen van hun postbode. Kees Termes ging na 35 jaar
met pensioen. Hij werd vrijdag verrast door ballonnen en een cadeautje. Ze zullen hem missen in de wijk, want dezepostbode was er
een uit duizenden.

IJmond-Noord - De bibliotheek
vergroot je wereld. Wie iets zoekt
voor werk, studie of ontspanning
het is er allemaal te vinden. Er
zijn boeken, kranten, tijdschriften
en films. Ook voor kinderen van
elke leeftijd biedt de bibliotheek
van alles, zoals leuke dvd’s, strips
en kindertijdschriften. Maar natuurlijk ook een schat aan boeken, zoals boeken om voor te lezen, prentenboeken, spannende,
gezellige en grappige boeken.
Wie nu lid wordt van de bibliotheek krijgt een strandtennisset
cadeau. Dit geldt voor volwasse-

nen en kinderen.Inschrijven kan
bij de klantenservice in alle vestigingen van Bibliotheek IJmond
Noord. Deze actie duurt tot 1
september, zolang de voorraad
strekt. Voor tarieven en openingstijden kijk op de website:
www.bibliotheekijmondnoord.nl.

Adverteren?
Bel 0255-540765

