ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS
Heemskerk

Zeeweg 189-191

1971 HB IJmuiden

Tel. 0255-540765

redactie@heemskerksecourant.nl

7 augustus 2009

11

Bouw muziekpaviljoen
voorlopig van de baan
Heemskerk - De werkzaamheden voor het plaatsen van het
muziekpaviljoen in de vijver aan
de Zaalberglaan zijn uitgesteld.
Het blijkt dat er bij de rechter beroep is ingesteld tegen het projectbesluit. Ook is er bezwaar ingediend tegen de bouwvergunning. Het college heeft daarom
besloten de werkzaamheden uit
te stellen en de beroep- en bezwaarprocedure bij de rechter af
te wachten.
Op 23 juni 2009 heeft het college ingestemd met het projectbesluit tot het plaatsen van een
muziekpaviljoen in de vijver aan
de Zaalberglaan. Op basis daarvan is een bouwvergunning af-

gegeven voor het paviljoen op 14
juli 2009. De gemeente Heemskerk had het volste vertrouwen
dat de vergunning stand zou
houden en is begonnen met de
voorbereidingen voor het project. Nu blijkt dat er een beroepprocedure is ingesteld tegen het
projectbesluit en er bezwaar is
ingediend tegen de bouwvergunning. Daarom heeft het college besloten deze procedure af
te wachten. De gemeente betreurt het dat bij de uitvoerders
van het project niet bekend was
dat er beroep/bezwaar was ingesteld/ingediend en wijt dit aan
het ontbreken van voldoende coördinatie intern.

Actie groen en agrarisch
Heemskerkerduin succes
,,Even genieten van de mooie tuin. Ook onze kleinkinderen vinden het water geweldig. Zij voeren graag de
eendjes en varen met het bootje is ook een feest!’’ Mevrouw Beentjes-Schermer uit Heemskerk stuurde
deze foto

Fotowedstrijd: Wonen aan
het water, water in de tuin
Iedereen kan nog steeds meedoen aan de leuke fotowedstrijd die de redactie van de
Beverwijker en Heemskerkse Courant in samenwerking
met Tuincentrum Olaf de Ruyter heeft uitgeschreven. Dit
jaar is het thema ‘Wonen aan
het water, water in de tuin’.
Wie een foto kan maken, kan
meedoen. Deelnemers vullen
zelf in hoe ze het onderwerp in-

terpreteren. 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

Jongelui aangehouden
vanwege brandstichting
Heemskerk - Drie Heemskerkers van 19 tot 21 jaar zijn aangehouden voor brandstichting.
Een getuige zag maandagochten tond half 2 dat de drie jonge mannen oude kranten en
karton verzamelden om bij de
bosjes rechts achter Meerstate
een brandje te stichten. Bij aankomst zagen de agenten de jon-

ge mannen om een brand zitten. Twee renden weg en een
man probeerde met de fiets weg
te komen. Deze man kon direct
worden aangehouden. De twee
anderen zijn later door de politie aangehouden. De brand is
door de politie geblust. Tegen de
mannen is proces-verbaal opgemaakt.

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.
x Documentnaam:
x
UBerliner
kuntEditie:
inzenden
tot het einde
van deze maand.
(Elders in de krant staan meer
ingezonden foto’s).
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Heemskerk - Op internet heeft
al een groot aantal bezorgde
burgers hun handtekening gezet
in de strijd om het behoud van
een groen en agrarisch Heemskerkerduin. ,,Woningcorporaties
liggen op de loer en voeren een
agressieve campagne om het
gebied de doodsteek te geven.
Dan verdwijnt het groen omwille van torenflats en luxe villa’s’’, aldus initiatiefneemster Corina
Duin.
Datx erDocumentnaam:
veel bezorgde
Berliner
Editie:
x
symphatisanten van Heemskerkerduin zijn blijkt wel uit de grote
respons op www.petities.nl. Uit

alle hoeken van de samenleving
spreken mensen hun bezorgdheid uit over de plannen van de
woningcorporaties en projectontwikkelaars. Ook niet-bewoners hebben gereageerd. ,,Het is
mooi om te zien hoeveel mensen
er achter het gebied staan, hopelijk zien ook de politici in, dat het
gebied groen en agrarisch moet
blijven.’’ Handtekeningen kunnen nog steeds gezet worden op
www.petities.nl. Vul rechtsonder
op de homepagina ‘Heemskerk’
in, en vervolgens komt men bij
de handtekeningenactie.

Notariskantoor
Lautenbach
Kwaliteit en Service
 Kerklaan 11  Heemskerk
 Telefoon (0251) 203 203
 www.notarislautenbach.nl
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Oplage 17.900 exemplaren.
Verschijnt iedere
vrijdag in Heemskerk.

Zoekactie naar inbreker
Heemskerk - Een oplettende
vrachtwagenchauffeur meldde
dinsdagochtend rond 04.40 uur
dat hij op de Noordermaatweg
een man zag lopen met een laptop in zijn handen die er bij het
zien van de chauffeur vandoor
ging en een maïsveld invluchtte. Omdat vermoed werd dat het
ging om een inbreker hebben

politiemensen naar de verdachte
man gezocht. Hierbij is een helikopter ingezet. De man is echter niet gevonden. De politie onderzoekt of er in de nacht van
maandag op dinsdag is ingebroken in de buurt van de Noordermaatweg en of daarbij een laptop is onvreemd. (Foto: Leo Tillmans)

Nieuwe trainer DSS heren
Heemskerk – Paniek was er
nog niet, maar spannend werd
het langzamerhand wel. Handbalvereniging DSS was op zoek
naar een nieuwe trainer voor de
herenselectie nadat Mark Neeft
na twee jaar had aangegeven bij
de Heemskerkers te gaan stoppen. Die zoektocht verliep echter
niet makkelijk en des te verheugder was de club dat twee weken
geleden dan eindelijk de nieuwe trainer voorgesteld kon worden aan de herenselectie. Veelvuldig landskampioen en oudinternational Patrick Kersten zal
komend seizoen DSS onder zijn
hoede nemen.

als trainer aan de groep over te
brengen. Kersten gaf, na enige bedenktijd, een positief antwoord op dat verzoek.

De heren van DSS maakten afgelopen seizoen hun debuut in
de eerste divisie. Nadat aanvankelijk de resultaten tegenvielen,
mede doordat de voorbereiding
rommelig en gebrekkig verliep,
beleefde het team in de tweede
helft van de competitie een ware
opleving. Uiteindelijk resulteerde
dat in handhaving op het een na
hoogste handbalniveau van Nederland. Een knappe prestatie
van de debutant, ook voor trainer/coach Mark Neeft die desondanks besloot niet verder te
gaan bij DSS.

De herenselectie van DSS zal de
eerste ploeg worden die Kersten
serieus training gaat geven. De
Amersfoorter heeft er veel zin in:
,,Uiteraard ken ik de groep nog
van een jaar geleden. Het fanatisme gekoppeld aan een goede
teamsfeer dat ik toen meemaakte, hoop ik ook nu weer terug te
zien. Het is een uitdaging om de
jonge én oude spelers beter te
laten spelen.”
DSS-voorzitter Freek Hoekstra is
zeer verheugd met de komst van
Kersten. ,,Met Patrick hebben we
een handbalman van formaat
binnen gehaald. Met zijn ervaring en enthousiasme ben ik ervan overtuigd dat hij met de herenselectie een goede prestatie
kan gaan neerzetten.”

Gezocht werd daarom naar een
nieuwe trainer/ coach die de mix
van oude rotten en jong talent
onder zijn hoede wilde nemen.
Onder andere op basis van eerdere betrokkenheid bij de club
– in het seizoen 2007-2008 was
hij als speler een van de motoren achter de promotie naar de
eerste divisie – werd Patrick Kersten opnieuw benaderd, nu dus
met de vraag om zijn ervaring

Kersten, die afgelopen seizoen
een sabbatical qua handbal
hield, brengt de nodige ervaring
mee naar Heemskerk. Hij speelde in het verleden bij grote verenigingen als Aalsmeer, E en O
en Volendam waarmee hij diverse keren landskampioen werd.
Daarnaast was de oud-international ook enkele seizoenen actief in de sterkste handbalcompetities van de wereld, in respectievelijk Duitsland en Spanje.

De herenselectie van DSS is
dinsdag gestart met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
De eerste competitiewedstrijd is
op zaterdagavond 12 september
in de eigen sporthal De Waterakkers in Heemskerk.

Van Duin tot Dorp
(Ron Schut)
-Op het erf van een woning aan
de Kerkweg werd de kentekenplaat van een scooter afgeschroefd. Betreft kenteken TP661-P.
-Een groot aantal auto’s werd
opengebroken in de wijk Commandeurs. Over het algemeen
was de buit autoradiocdspelers.
Hier zal de komende weken op
gesurveilleerd worden. Ook kan
dit voorkomen worden door de
waardevolle goederen zoveel
mogelijk uit de auto’s te halen.
-Overdag vond er een woninginbraak plaats aan de Graaf Willem II laan. De achterdeur van
de woning werd opengebroken,
waarna het alarm afging en men
de benen nam maakte. Detail is
dat de bewoners enkele dagen
daarvoor een paar maal gebeld
werden. Zo ook een buurtbewoner. Dit zal nader worden onderzocht.
-In het zwembad de Waterakkers kreeg een groep jongeren
het aan de stok met een groepje jeugd uit Amsterdam. Deze logeerde op de camping. Op straat
kreeg dit een vervolg. Het ging
om niets en de groepen zijn gescheiden, waarna ieder zijn weg
ging.
Hart van Heemskerk
(Jan Groenewold)
-Bij de snackbar aan de Gerrit
van Assendelftstraat werd politieassistentie gevraagd. Een
dronken klant had zich er eerder in de week nogal misdragen.
Zo had hij o.a. het toilet onder de
uitwerpselen gesmeerd. Hij had
een toegangsverbod gekregen
maar daar wenste hij zich niet
aan te houden. De politie wist de
man met veel pijn en moeite de
zaak uit te zetten.
-Op de Mozartstraat werden enkele garagedeuren voorzien van
graffiti. De eigenaren van de garages waren hiervan niet bepaald
gecharmeerd en deden aangifte
van vernieling.
-Woensdagmiddag werd bij Albert Heijn aan de Kerkweg de
portemonnee van een oudere
dame uit haar tas gestolen. Vrijdagmiddag gebeurde hetzelfde
bij een oudere dame die boodschappen deed bij de C1000.
-Op de Corellistraat en Mendelssohnstraat werden drie auto’s
opengebroken en de autoradio’s
gestolen.
-Vrijdagnacht heeft de politie samen met de horecaportiers de
handen vol gehad aan het wegleiden van het horecapubliek uit
het centrum. De centrumbewoners wilden na de nodige herrie
ook wel eens gaan slapen maar
vanwege het mooie weer hadden de luidruchtige bezoekers
weinig zin om weg te gaan.
-Zaterdagochtend heeft de poli-

tie op verzoek van een bezorgd
familielid assistentie verleend
aan een oudere bewoonster van
de Mozartstraat. De vrouw nam
na diverse telefoontjes niet op
terwijl ze wel thuis moest zijn.
De politie trof haar op de grond
in de woning aan. Nadat ze was
gevallen kon ze niet meer opstaan en reageren op de telefoon. Het slachtoffer is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.
-De volgende ochtend moest
de politie naar een seniorenwoning aan de Anthonie Verherentstraat. Ook daar was de bewoonster ten val gekomen en kon ze
niet meer overeind komen. Deze
dame heeft er gelukkig niets aan
overhouden.
-Drie aangeschoten jongens van
20 en 21 jaar waren zondagnacht
plotseling weer kind geworden.
Bij het zien van wat papierafval
bij verzorgingstehuis Meerstaete
kregen ze opeens de drang een
kampvuurtje in de bosjes te maken. De opgeschrikte bewoners
alarmeerden de politie die de
jongens aanhielden en het vuurtje uitmaakten. De jongens hebben een bekeuring voor baldadigheid gekregen.
Boven de Baandert
-Op de Mozartstraat kon een bewoner niet slapen en ging beneden in de woonkamer een sigaretje roken. Hij zag tot zijn verbazing de achertuinverlichting aangaan en zag daarbij een manspersoon verschijnen. De bewoner bonkte op de ramen, waarna de man wegrende. Uit de tuin
van de buren rende hierbij nog
een man weg. Zij konden niet
meer worden achterhaald. Er is
niets verbroken aan de woningen.
-In de wijk werd bij een routinecontrole een auto gecontroleerd.
Het voertuig bleek niet verzekerd
te zijn. Bovendien bleek de bestuurder nog 20 dagen cel tegoed hebben.
Van Acker tot Burcht
(Yvonne Poppema &
Jacqueline van den Berg)
-Op de Debora Bakelaan is afgelopen weekend een flatbox
opengebroken. Hierbij is een
bromfiets weggenomen.
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Proposal in Corso;
Wat is Advies medicijngebruik The
Here comes the bride
er te tijdens de Ramadan
doen
Apotheek Oosterwijk

89N9K99?
Vrijdag 7 augustus

Dorpskerk aan het Kerkplein 1
in Heemskerk is tot en met eind
augustus elke vrijdagmiddag
open voor publiek van 14.30 tot
16.30 uur.
Orgelconcert in Grote Kerk in
Beverwijk om 20.00 uur. Organist is Stephan van de Wijgert.
Entree 7,50.

Zaterdag 8 augustus

Beverwijk - Laat u adviseren
over medicijngebruik tijdens de
Ramadan. Ook dit jaar wil apotheek Oosterwijk extra aandacht
besteden aan een verantwoord
gebruik van medicijnen tijdens
de Ramadan. Het team wil graag
advies geven hoe men het beste
met medicijnen om kan gaan.
In de eerste plaats wordt gedacht aan die mensen, die medicijnen gebruiken omdat ze suikerziekte hebben.
Bij een onjuist gebruik van de
medicijnen kan het gebeuren
dat mensen een ‘hypo’ krijgen
en buiten bewustzijn raken.
Dit zijn vervelende gebeurtenis-

Zondag 9 augustus

Maandag 10 augustus
Kinderfilms in Strandbios bij
strandopgang Heliomare in Wijk
aan Zee om 14.00 uur film Tarzan en om 16.00 uur High School
Musical. Kaarten a 4,- via tel. 0628230380.

Dinsdag 11 augustus
Kinderfilms in Strandbios bij
strandopgang Heliomare in Wijk
aan Zee om 14.00 uur film Huis
Anubis en om 16.00 uur Ratatouille. Kaarten a 4,- via tel. 0628230380.
Strandbios bij strandopgang
Heliomare in Wijk aan Zee om
20.15 uur film ‘Amelie’. Kaarten a
4,- via tel. 06-28230380.

Woensdag 12 augustus
Kinderfilms in Strandbios bij
strandopgang Heliomare in Wijk
aan Zee om 14.00 uur film Kikkerdril en om 16.00 uur Shrek
the third. Kaarten a 4,- via tel.
06-28230380.

sen die voorkomen kunnen worden door tijdens die periode anders met uw medicijnen om te
gaan.
Maar ook voor anderen kunnen
medicijnen tijdens deze maand
een probleem zijn.

haar te verloven, terwijl ze hem al
jarenlang het leven zuur maakt.
Hij gaat akkoord met de verloving maar tegen een paar persoonlijke voorwaarden.

Wie advies wil, kan even langs
komen om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Er wordt samen met u gekeken hoe het gebruik van uw
medicijnen het beste past in uw
leefpatroon tijdens de Ramadan.
Apotheek Oosterwijk, Europaplein 22A Heemskerk, tel.
0251-245929.

Het onwaarschijnlijke stel reist
af naar Alaska om de eigenzinnige familie van Andrew te ontmoeten. 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. Met Sandra Bullock en Ryan Reynolds. The Proposal is een
productie van Walt Disney Motion Pictures

Nieuwe loodsen beëdigd

Oudpapierinzameling
van
10.00 tot 12.00 uur bij De Lunetten, Maerten van Heemskerckstraat 146 in Heemskerk.

Dans/ontmoetingsavond met
live muziek in De Jansheeren,
locatie de Velst in Heemskerk.
Aanvang 20.00 uur.
Kinderfilms in Strandbios bij
strandopgang Heliomare in Wijk
aan Zee om 14.00 uur film Kikkerdril en om 16.00 uur Harry Potter en de Orde van de Feniks. Kaarten a 4,- via tel. 0628230380.

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

IJmuiden - Tijdens een korte ceremonie in het gebouw van
het Loodswezen zijn vorige week
vrijdag vier registerloodsen beëdigd.
D.J. Dirkmaat, H. Kooijman, J.
Roubos en T. Lofvers zijn inmiddels aan de slag gegaan in de
regio Amsterdam/IJmond. De
nieuwe loodsen volgden een interne opleiding van een jaar en
slaagden met uitzonderlijk hoge
cijfers. Op de eindlijsten prijkten
voornamelijk achten en negens.

Donderdag 13 augustus
Kinderfilms in Strandbios bij
strandopgang Heliomare in Wijk
aan Zee om 14.00 uur film Ratatouille om 16.00 uur Incredibles. Kaarten a 4,- via tel. 0628230380.
Kortebaandraverij
op
de
Breestraat in Beverwijk. Aanvang: 13.30 uur.

Vrijdag 14 augustus
Kinderfilms in Strandbios bij
strandopgang Heliomare in Wijk
aan Zee om 14.00 uur film Pluk
van de Petteflet en om 16.00 uur
Tarzan. Kaarten a 4,- via tel. 0628230380.
Dorpskerk aan het Kerkplein 1
in Heemskerk is tot en met eind
augustus elke vrijdagmiddag
open voor publiek van 14.30 tot
16.30 uur.

Een loods treedt aan boord van
een (groot) schip op als adviseur
van de gezagvoerder. Aan boord
heeft hij, met instemming van de
kapitein, de leiding over de navigatie. Jaarlijkse verzorgen circa 425 registerloodsen 90.000
scheepsbewegingen. Daarmee
draagt het Loodswezen in belangrijke mate bij aan het veilig en vlot afwikkelen van het
scheepvaartverkeer op drukbevaren plaatsen in Nederland.
In de eerste fase van de opleiding vindt het landelijke gedeelte van de opleiding plaats, waarbij onder andere algemene praktijkkennis aan de orde komt. In
de tweede fase wordt een start
gemaakt met regionale stages
en wordt het landelijk gedeelte
afgerond.
De derde fase is gericht op de
regio waarin de loods na zijn opleiding gaat werken.
Aan het eind van de opleiding
dient de aspirant-registerloods,
onder alle weersomstandigheden, 200 loodsreizen te hebben uitgevoerd. Deze reizen zijn
evenredig verdeeld over dag en
nacht en vinden plaats onder leiding van een ervaren registerloods die optreedt als coach.
Als de loods na zijn opleiding
denkt dat hij klaar is met leren,
dan heeft hij het mis. Gedurende zijn gehele loopbaan dient hij
cursussen en trainingen te volgen om zijn kennis en ervaring
op peil te houden.
Een loods is niet meteen bevoegd voor elk schip. Hier gaat
een proces aan vooraf, dat men
het ‘stap-voor-stap proces’
noemt.
De registerloods klimt op in bevoegdheid voor steeds grotere
schepen. Dit proces duurt tien
jaar, dan is de loods bevoegd
voor het loodsen van schepen
van alle lengtes.

Zesde Harry
Potter is
vakantiehit
Programma 6 aug t/m 12 aug 2009
vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag 20.00 uur

“The Proposal”

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 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..

Adverteren?
Bel 0255-540765

donderdag 14.00 uur
vrijdag & zaterdag 15.00 uur
zondag 15.00 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 20.00 uur
maandag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur

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

“Het geheim van
Mega Mindy”

donderdag 20.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag
20.00 uur

“Ice Age” (OV)

Dorpsstraat 70 • Castricum
Tel. 0251 - 65 22 91
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op de collectie brilmonturen
en zonnebrillen
vraag naar de voorwaarden

Bruidsparen in de rij
voor gratis benzine
Heemskerk - Gratis je tank vol
laten gooien bij de Shell aan de
Communicatieweg. Dat kon onlangs anderhalf uur lang, mits je
gekleed was als bruidspaar. Het
was een actie van Shell die de
komende tijd door de rest van
Nederland zal trekken. Steeds
mogen andere ‘typetjes’ gratis
komen tanken. De Shell aan de
Communicatieweg was het eerste tankstion van de actie.
Om 12.00 uur klonk het startsein
maar een half uur eerder stond
er al een lange rij wachtende auto’s. De bruiden en bruidegom
waren prachtig uitgedost, som-

mige compleet met bruidsjonjonkertjes, sluiers en bruidsboeket.
Natuurlijk hadden de meesten er
voor gezorgd dat hun tank bijna
leeg was. Een bruidspaar (zie foto) moest de auto zelfs duwen
om de laatste meters naar de
pomp af te leggen. Een van de
bruidjes was een stoere jongen.
Bij gebrek aan een bruid, vormde hij voor even een bruidspaar
met een vriend.
Er werd veel gelachen en natuurlijk werd alles op de gevoelige plaat vastgelegd. (Foto’s: Leo
Tillmans)

Burg. Nielenplein 42; 1961 NV Heemskerk

Ontwerp bestemmingsplan voor
Heemskerkerduin en Noorddorp
Heemskerk - Het ontwerp bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009
ligt nu gedurende zes weken
ter inzage. Het nieuwe ontwerp bestemmingsplan geeft
invulling aan de uitgangspunten die de gemeenteraad in
april 2008 heeft vastgesteld
en antwoorden op de reacties van een groot aantal bewoners van het gebied. Gedurende de zes weken dat het
ontwerp
bestemmingsplan
ter inzage ligt, kunnen bewoners het plan op verschillende plaatsen – zowel fysiek als
digitaal – inzien en hun zienswijze kenbaar maken bij de
gemeente.
In april 2008 heeft de gemeenteraad nieuwe kaders voor het bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp vastgesteld.
Hierin is nadrukkelijk aangegeven dat het agrarisch karakter
van het gebied behouden dient
te worden. Wel moest er ruim-

te zijn voor enige zogenaamde
agrarische plus activiteiten zoals
recreatie en zorg. Kleinschalig
kamperen en/of recreëren bij de
tuinder wordt mogelijk gemaakt
met als voorwaarde dat dit ten
dienste staat van het agrarisch
bedrijf. Daarnaast opent de gemeente, onder strikte voorwaarde, de mogelijk om zogenaamde
zorgboerderijen te bewerkstellingen. Tot slot wil de gemeente nadrukkelijk in dit plan de mantelzorg faciliteren. Hierbij wordt gedacht aan het toestaan van tijdelijke woonvoorziening in of rond
de woning die benut kan worden voor de verzorging van kind
of ouder.
Met het nieuwe bestemmingsplan streeft de gemeente naar
een actueel planologisch kader,
dat goed leesbaar, uitvoerbaar
en handhaafbaar is. De weeffouten in het huidige bestemmingsplan worden hersteld en nieuw
beleid wordt geïmplementeerd.
Het ontwerp bestemmingsplan
heeft een behoudend karakter.

Wethouder Van der Kolk hoopt
hiermee ook de zorg dan de
agrariërs weg te nemen als het
gaat om de komst van ‘torenflats’
in het Heemskerkerduin.
Informeren
Om bewoners zo goed mogelijk
te informeren over het ontwerp
bestemmingsplan dat van 30 juli
tot en met 9 september ter inzage ligt, wordt er naast de wettelijk verplichte bekendmaking in
de krant ook een brief verspreid
in het gebied Heemskerkerduin
en Noorddorp. Hierin worden
de bewoners op de hoogte gesteld van de bestemmingsplan
dat ter inzage ligt en hun mogelijkheden om een zienswijze in te
dienen. Ook zijn de locaties vermeld waar het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt: in het
gemeentehuis, de Heemskerkse bibliotheken en buurtcentrum
d’Evelaer. Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website www.heemskerk.nl.

Team 213 van de Roparun

Nachtmarathon in
zwembad De Zien
Uitgeest/Heemskerk - In de
nacht van 22 op 23 augustus is
er in openluchtzwembad De Zien
een zwemmarathon voor het goede doel. Vanaf 20.30 uur wordt er
de hele nacht doorgezwommen.
Men zwemt als team en wisselt
elkaar net als bij een estafette voortdurend af. Een team kan
minimaal uit zes en maximaal uit
acht personen bestaan. Het initiatief komt van team 213 van de
Roparun en niet van de Donkeyrunners, het hardloopteam uit
Beverwijk en Heemskerk, zoals
eerder in deze krant stond. De
Roparun is het jaarlijkse hardloopevenement van Parijs naar
Rotterdam ten bate van kanker-

patienten. Team 213 heeft nu een
zwemmarathon georganiseerd
en is op zoek naar teams uit de
hele regio. Vrienden of kennissen kunnen zelf een team van
minimaal zes of acht personen
gaan samenstellen, dat afwisselend zorgt voor een doorlopende zwemnacht. Een team zwemt
2 uur en wisselt elkaar onderling
af na een kwartier. Er zijn masseurs aanwezig. Per team betaalt
men 50 euro, dat naar het goede doel gaat.
Er kunnen 22 teams meedoen.
Men kan zich opgeven via de
mail: jolandahuisman@ziggo.nl.
Iedereen kan komen kijken om
de zwemmers aan te moedigen.
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Oefenwedstrijd Nederland-Engeland

Eline is ‘ballenjongen’
bij Nederland-Engeland
Heemskerk - De 12-jarige Eline Aardenburg uit Heemskerk
maakt woensdag 12 augustus in
de Arena te Amsterdam haar debuut bij de oefenwedstrijd Nederland-Engeland. Zij staat tijdens de gehele wedstrijd op
balworp afstand van de spelers
van Oranje. Eline behoort namelijk tot de 64 ballenjongens en meisjes die dit jaar zijn geselecteerd tijdens de Officiële Nuon
Ballenjongens (j/m) Selectiedag
van 14 maart in Zeist.
Ruim 16.000 jongens en meisjes
schreven zich in via de website
www.nuonballenjongens.nl voor
de zes regionale selectiedagen.
Deze vonden plaats in februari
en maart 2009. Op basis van hun
enthousiasme en spelinzicht zijn
tijdens deze selectiedagen uiteindelijk 240 jongens en meisjes geselecteerd voor de landelijke selectiedag in Zeist.

Première op 29 augustus

Heemskerkse Daisy
schittert in Pocahontas
Heemskerk - In december 2008
deden 450 jongeren uit heel Nederland auditie voor Pocahontas de musical. Slechts 35 jongeren tussen de 13 en 21 jaar
werden geselecteerd. De talenten krijgen iedere week 6 uur
les van bekenden uit het vak, zoals Joost de Jong, DJ Janssen en
Dennis Barten. Daisy Duin uit
Heemskerk verdiende een rol in
het zeer belangrijke ensemble.
Daarnaast zal ze met haar krachtige stem een bijdrage leveren in
alle liedjes van de musical Pocahontas. Op zaterdag 29 augustus
is de première in IJsselstein.
Pocahontas is een gloednieuwe
musical geschreven door Wouter Blijleven. De musical gaat
over een beeldschone Indiaanse prinses, in het Amerika van
1607. De prinses is verschrikkelijk nieuwsgierig naar de vreemde, blanke mannen die met grote schepen zijn aangekomen aan
de kust. Het machtige opperhoofd Powhatan beschouwt hen

als vijanden. Als één van hen gevangen wordt, geeft Powhatan
zijn dochter de opdracht hen te
leren kennen om ze zo te kunnen verdrijven. Vol verwachting
en opwinding begint de Indiaanse aan haar taak. Maar gaandeweg wordt ze steeds meer gefascineerd door de blanken en dat
niet alleen; na enige tijd wordt
voelt ze zich onweerstaanbaar
aangetrokken door de Engelse
zeeman: John Smith en de liefde
is wederzijds.

Eline Aardenburg is op deze dag
samen met 63 andere jongens
en meisjes door oud-internationals Aron Winter en John van
den Brom geselecteerd als Officiële Nuon Ballenjongen (j/m).
De ballenjongens worden ingezet tijdens de oefen- en kwalificatiewedstrijden die Oranje
speelt in aanloop naar het WK
voetbal in 2010. Zij hebben de
belangrijke taak om ballen die
uit gaan zo snel mogelijk terug
te gooien, zodat de wedstrijd niet
onnodig lang stil ligt.
VIP-behandeling
Heemskerk mag trots zijn op de-

ze talentvolle inwoner. Officiële
Nuon Ballenjongen (j/m) word
je niet zomaar en als waardering
ontvangen zij dan ook een VIPbehandeling.
De 12-jarige Eline mag vier supporters meenemen naar de wedstrijd en wordt daar als VIP onthaald. De ballenjongens krijgen
eerst een rondleiding in de Arena. Zo zijn zij goed op de hoogte

Wandelgroep
voor ouderen

Daisy Duin
Daisy is erg druk op musical en
muziek gebied. Ze heeft al heel
veel gedaan op dit gebied. Onder
andere; 5 jaar zangles en solfège les, een popkoor in Heemskerk, ze zat in de finale van de
kunstbende in 2006 en heeft in
de opera Hans en Grietje gezongen die ook in Duitsland getoerd heeft. Ze verwacht tijdens
de productie een hoop gezelligheid. Ze leert nu al een heleboel
en verwacht nog meer te leren.

Gratis kabalen kunt u ook inleveren
bij Primera Broekpolder
Gildeplein 10 Heemskerk

van wat er zich achter de schermen afspeelt. Ter voorbereiding
op het echte werk volgt een intensieve voetbaltraining onder
leiding van een oud-international.
Gedurende de training wordt
Eline klaargestoomd voor haar
taak later op de dag: Ballenjongen zijn bij de wedstrijd Nederland-Engeland.

Man bekneld bij botsing
Velsen-Noord - Twee auto’s
zijn vrijdagmiddag op elkaar geknald op de kruising van de Grote Hout- of Koningsweg met de
Schulpweg. Een automobilist
moest uit zijn auto geknipt wor-

den door de brandweer. Hij is
met beenletsel naar het ziekenhuis vervoerd. De andere bestuurder is ongedeerd. De toedracht van het ongeluk is nog
onbekend. (foto: Leop Tillmans)

Heemskerk - De wandelgroep
van Welschap Ouderenwerk
Heemskerk houdt op donderdag
20 augustus haar vijfde wandeling van dit seizoen.
Deze keer zal de wandeling
plaats vinden in Wijk aan Zee
en gaat het om een strandwandeling.
Er zijn twee wandelingen: één
van circa een half uur en één van
circa 1 uur.
De wandeling gaat altijd door.
Van tevoren opgeven is niet nodig. Deelnemers worden gehaald
en gebracht op de verschillende
opstappunten.
Deelnemen kost 4,50 euro en
daarvoor is er koffie/thee met
cake na afloop.
Meer informatie is verkrijgbaar
bij Tiny Denneman tel. 0251232416 of Lidy Albers tel. 0251235530.
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Nieuwe Heemskring uit
Heemskerk - De Historische
Kring Heemskerk (HKH) heeft
weer een nieuw exemplaar van
het tijdschrift Heemskring uitgegeven. Doordat de productie
wat vertraging heeft opgelopen
is deze traditionele voorjaarsHeemskring een zomernummer
geworden.
De nieuwste Heemskring begint
met een artikel over de familie
Van Lieshout. De achternaam is
welbekend in Heemskerk maar
toch is het nog maar iets meer
dan honderd jaar geleden dat de
eerste Van Lieshout zich (vanuit Beverwijk) in het dorp vestigde. De bekendste telg uit het
geslacht was waarschijnlijk Antoon van Lieshout die in het begin van de jaren twintig aan de
Rijksstraatweg een foeragehandel startte. Hij verkocht van alles
dat in het agrarische Heemskerk
van pas kwam: maismeel, lijnkoeken, kippenvoer, hooi, stro,
kunstmest. Door mechanisatie in
de landbouw en onteigening van
de Heemskerkse boeren en tuinders verminderde na 1950 de afzet terwijl de concurrentie toenam. In 1962 werd de zaak overgenomen door het bedrijf van
Vrenegoor en De Ruijter.
Het tweede artikel is een afgeleide van het door enkele HKHleden ondernomen project ‘Man

en Paard’ dat de afgelopen jaren veel aandacht heeft getrokken. Bij de zoektocht naar foto’s
van Heemskerkers met paarden
kwamen veel afbeeldingen van
het ringsteken tijdens de jaarlijkse volksfeesten tevoorschijn. Uit
onderzoek bleek dat de eerste
ringsteekwedstrijd waarschijnlijk in 1908 werd gehouden, de
laatste in 1957. De bedoeling
was vanuit een rijdende wagen
een ring vanaf een paal of ‘galg’
af te steken met een prikstok. De
wedstrijd was bedoeld voor koppels van een man en vrouw en
trok lang veel belangstelling. In
het artikel halen deelnemers van
destijds herinneringen op aan de
wagens en paarden waarmee de
strijd werd aangebonden.
Bunkers Noordermaatweg
Aan de Noordermaatweg werd
in de jaren 1942-1943 door de
Duitse bezetter een bijzonder
complex bunkers gebouwd: een
opstelling voor een zoeklicht
met bakkerij en manschappenverblijven. Het complex maakte deel uit van een grote cirkel
met zoeklichten rondom de Festung IJmuiden die was bedoeld
om geallieerde vliegtuigen tijdens nachtelijke vluchten naar
doelen in Duitsland te traceren.
In 1944 is het complex door Engelse vliegtuigen aangevallen.
Na de oorlog werden de bun-

Windmeter bij fontein
tegen risico legionella
Heemskerk - Alle fonteinen in
de Heemskerkse vijvers worden
voorzien van een windmeter. Deze apparatuur moet helpen het
risico van verspreiding van bacteriën, zoals legionella, uiterst
klein te maken.
De windmeters schakelen de
fonteinen bij te veel wind automatisch uit. Daarmee stopt de
verwaaiing van de eventueel besmette waterdruppels.
De gemeente neemt zich ook
voor om waterpartijen met een
fontein in de zomer een paar
keer te controleren op de waterkwaliteit in het algemeen, en legionella in het bijzonder.
Bij de vijver aan de Ringmus in
de wijk Beierlust is al een wind-

meter geplaatst. Er is overigens
geen legionellahaard aangetroffen. (Foto: Leo Tillmans)

Vrijwilligers gezocht
Heemskerk - Buurtcentrum Het
Spectrum is op zoek naar vrijwilligers die wekelijks bij de Recreatiemiddag willen helpen op
donderdag tussen 12.45 en 16.30
uur van september t/m april. De
Recreatiemiddag is een gezellige
middag waar mensen klaverjassen en rummikub komen spelen.
Er is momenteel een aantal vrijwilligers actief dat de zaal klaar
zet en tijdens de activiteit koffie

en thee schenkt. Gezocht wordt
naar vrijwilligers die bij deze taken ondersteuning willen bieden, maar die tevens de puntentellingen van het klaverjassen en
de rummicub willen bijhouden
op hun computer.
Meer informatie bij Magda Vermeij tel. 0251–207777 of e-mailen
naar magda.vermeij@welschap.
nl. Buurtcentrum Het Spectrum
is aan het Lauraplein.

kers gebruikt voor opslag en bovendien was het voor velen een
spannende speelplaats. In 1980,
1986 en 1992 zijn de blokken beton gesloopt.
Scouting Adelbertus
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Heemskerkse
scoutinggroup Adelbertus is een
artikel gewijd aan de geschiedenis van de groep. De oorsprong
van de Adelbertusgroep ligt bij
het katholieke jeugdwerk uit het
‘rijke roomse leven’ van voor de
oorlog. De religieuze signatuur is
lange tijd zeer nadrukkelijk aanwezig geweest. Het programma van een kampeerweekeinde in 1938 vermeldt onder andere een Heilige Mis op zondagochtend en de avond ervoor ‘gelegenheid tot biechten’. Zoals bij
veel organisaties verdween rond
1970 de band met de kerk. Ondanks nauwe samenwerking
met andere scoutinggroepen in
Heemskerk is de Adelbertusgroep nog steeds een zelfstandige organisatie. Een bijzondere belevenis voor de vooroorlogse padvinders was de deelname
aan de Wereldjamboree in 1937.
Piet Kuijper die destijds vaandrig was haalt herinneringen op
aan de jamboree en zijn jaren bij
Adelbertus.
Deze Heemskring eindigt met

Ringsteken 1910

een kort artikel over het kievitseieren zoeken dat ook in Heemskerk jaarlijks plaatsvond. Wie als
eerste een ei vond werd door
de pastoor ontvangen en kreeg
van hem tien gulden. Later was

het burgemeester Nielen die het
eerste ei ontving. Heemskring
no. 41 wordt bij alle leden van
de Historische Kring Heemskerk
thuisbezorgd. Het tijdschrift is te
koop bij boekhandel Stumpel.

Zomerbridge
Heemskerk - De donderdagen 13 en 20 augustus zijn er
bridgedrives van Ladiesbridge.
Het vindt plaats in Sportcentrum Heemskerk aan de Kerkweg 221. Aanmelden voor donderdag 18.00 uur bij Corry Eikenberg tel: 0251-312294 of bij Elly
Smit tel: 0251-233394
Het bridgen start om 19.45 uur,
aanwezig zijn om 19.30 uur. Mee
doen kost 6 euro per paar, (inclusief koffie en hapje).
Meer info en uitslagen op www.
ladiesbridge.nl.

Controle van
bromfietsen

Beverwijk - De politie heeft
dinsdagmiddag tussen 13.45
en 15.15 uur een bromfietscontrole gehouden op de Laan der
Nederlanden. Er zijn in totaal 23
bromfietsen gecontroleerd.
Voor zes bestuurders zijn bekeuringen uitgeschreven. De overtredingen varieerden van het
rijden zonder rijbewijs, gladde
banden, rijden zonder helm en
een te hoge snelheid. De hoogst
gemeten snelheid was 78 km/u.

De Beverwijker
tel. 0255-540765

Kunstgras bij Odin’59
Heemskerk - Bij Odin’59 is het
kunstgras het eerst gerealiseerd.
ADO’20 volgt. De eerste trainingen zijn al begonnen. De oefenwedstrijden beginnen binnen-

kort en niet veel later wordt er
gebekerd. Behalve het kunstgras
is ook meteen het tegelwerk op
het complex van Odin aangepakt. (Foto: Leo Tillmans)

IJzerdieven aangehouden
Uitgeest - Een attente getuige
meldde woensdagochtend rond
03.20 uur dat twee mannen ijzer
aan het stelen waren op de Molenwerf. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Op de Geesterweg troffen de agenten een
vrachtauto aan met een laadbak

waarin het gestolen ijzer lag. Dit
ijzer is afkomstig van een bedrijf.
De auto en het ijzer zijn in beslag
genomen. De inzittenden, twee
mannen van 55 en 39 jaar oud
uit Alkmaar, zijn aangehouden
en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

Feestweek Beverwijk 2009
Wielerronde Beverwijk
Beverwijk - Zondag 16 augustus is het weer tijd voor de wielerronde in Beverwijk. Het programma start om 12.15 uur met de nieuwelingen, daarin vele
plaatselijke renners zoals Thomas Feijen, Luca Schreijen, Danny de Graaf
en Patrick Stam, van hen wordt veel verwacht. Om 13.30 uur stappen de
junioren op hun fiets. Het deelnemersveld bij de junioren valt tot nu toe nog
wat tegen. Grote BRC troef is Axel Koopman.

Spinning voor goed doel
Fiets mee op de Bree

Om 15.00 uur start de Rabobank dikke banden race voor kinderen tussen
de 7 en 12 jaar die met hun gewone fiets een wedstrijd mogen rijden. Deelname is gratis en je kan je inschrijven via www.rabobank.nl of op de dag
zelf bij de speciale Rabobank inschrijfstand ten hoogte van de Rabobank.
Voor elke deelnemer is er een aandenken en voor de eerste drie finshers
per categorie een beker. Voor de winnaars is er ook een uitnodiging voor de
landelijke finale dag later dit jaar.
Om 16.00 uur start een compleet peloton van 100 B-amateurs en master
renners. Veel bekende BRC renners staan hier aan de start zoals: Sjors Dekker, Thijs Eijking, Sjors van Eerden, Rob Hulscher, jeugdtrainer Jan Koper,
de broertjes van der Lee, Niels Oden, Jurriaan Punt, Hans Schelvis, Dennis
Talens, Klaas van het Veer, Richard Westerhof en kanonnen als Frank Nijssen en Martijn Suk, die zeker voorin te vinden zullen zijn.
Om 17.30 uur start de Grote prijs GP GROOT voor de elite renners, ook hier
staat tot op heden nog maar een klein startveld ingeschreven, maar wel met
alle grote namen zoals winnaar van de voige editie, Sander Lormans, en
de criterium koning Rob Disseldorp. Spektakel dus te verwachten bij deze
mannen.
Dit jaar heeft de organisatie de inschrijving vrijgegeven, hetgeen betekent
dat renners op de dag zelf tot een half uur voor aanvang van de wedstrijd
nog kunnen inschrijven. Ben Davidson, voorzitter van Stichting Wielercomité
Beverwijk: ,,Wij hebben dit op verzoek van de renners gedaan, maar als organisatie zijn we hier niet helemaal blij mee. Als je nu kijkt hoeveel renners
er van tevoren hebben ingeschreven. zo’n twee weken voor aanvang. geeft
dit een wat karig beeld in ons programmaboekje. Wij zijn van mening dat dit
geen goed signaal is naar publiek en adverteerders, maar de wensen van
de renners moet je ook respecteren. Nu maar hopen dat zij ons vertrouwen
niet beschamen en daarom hopen wij op nog veel extra inschrijvingen de
komende twee weken zodat er een groot aantal renners aan de start staat.
Dat verdient deze ronde”. Rondemiss is dit jaar de 16-jarige Sikira ArouGouya, Tijdens de wielerronde staat er een springkussen op de Breestraat
om de kleintjes te vermaken.

Tijdens de feestweek
zijn wij gesloten.
Dinsdag 17 augustus
weer open met

back to school actie!

15% korting

op alle nieuwe en gebruikte fietsen

Dealer van

Batavus, Montego en Pointer
Stationsplein 43, Beverwijk, Tel. 0251-225169
Uw fietsenmaker op het station

Beverwijk - Op zaterdag 15 augustus gaat Juniorkamer IJmond, een serviceclub voor jonge ondernemers, de genuttigde biertjes tijdens de feestweek in Beverwijk eraf spinnen voor de kinderafdeling van het Rode Kruis
Ziekenhuis te Beverwijk. Fitnesscentrum De Meer maakt dit mogelijk door
75 spinfietsen te plaatsen midden op de Breestraat in Beverwijk. Ervaren
instructeurs van dit fitnesscentrum verzorgen ieder uur van 13.00 tot 18.00
uur een spinningles met spetterde muziek.
Juniorkamer IJmond kan dit niet alleen, iedereen is van harte welkom om
mee te spinnen!
De fiets kan in verschillende standen worden gezet, zodat je meer of minder weerstand krijgt tijdens het fietsen. Spinning is dan ook geschikt voor
iedereen. Bij fitnesscentrum De Meer kan iedere deelnemer zich douchen
en omkleden.
De kosten zijn 15 euro per fiets per uur. Kaarten zijn nog voldoende beschikbaar en te koop bij Fitnesscentrum De Meer (Meerstraat 98 te Beverwijk
telefoon 0251-210500) of via email sponsoring@jkijmond.nl.
De spinning marathon wordt geopend door de regionale wielerheld Ab Geldermans. Ab heeft zeven keer meegedaan aan de Tour de France. Hij weet
als geen ander wat afzien is op de fiets.
Met de opbrengst van het spinnen zullen spelletjes en andere ontspanningsmogelijkheden voor kinderen, die in het Rode Kruis Ziekenhuis liggen, worden aangeschaft. Om zoveel mogelijk games voor zieke kinderen
te kunnen kopen, zullen gedurende de dag bovendien loten worden verkocht á 1 euro per stuk voor de loterij, welke aan het einde van de spinning
marathon plaats vindt. Ook voor deze loterij zijn diverse sportieve prijzen,
zoals onder andere een door Stijn Schaars gesigneerd shirt van AZ en een
beertender van AZ.
De gehele Breestraat staat 15 augustus in het teken van sport. Naast de
spinning marathon is er een tennisevenement op de Breestraat, waarbij toptennissers instructies geven op kleine veldjes. Fitnesscentrum De Meer zal
tijdens de pauzes demo’s verzorgen.

