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Fotowedstrijd: Wonen aan
het water, water in de tuin
De fotowedstrijd van de redactie van de Beverwijker en
Heemskerkse Courant in samenwerking met Tuincentrum Olaf de Ruyter duurt nog
een week. U kunt inzenden
tot 28 augustus. Dit jaar is het
thema ‘Wonen aan het water,
water in de tuin’.

Bertus Berghuis 70 jaar
Heemskerk - ,,Een grote mond,
maar een klein hartje.’’ Zo omschreef een aangedane Bertus Berghuis woensdagochtend
de grote verrassing die hem ten
deel viel op zijn 70ste verjaardag.
De buurtbus kwam voorrijden en
onder grote belangstelling werd
hij toegesproken door Ted Bruijn,
de buurtcoördinator van Acker
tot Burcht. Bertus Berghuis is
een markante persoonlijkheid in
Heemskerk en drukte zijn stempel op veel zaken. Zo is de buurtbus voor een groot deel aan hem
te danken. Hij liet de bus inrich-

Wie 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 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 naar 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. (Elders
in de krant staan meer ingezonden foto’s).

,,Wonen aan het water geeft soms hilarische situaties: zie hier een bootrit tijdens onze barbecue met diverse buren. We wonen alweer drie jaar met elkaar aan het water en de (buurt-)kinderen genieten er nog
ten zodat die voor veel doelein- steeds van!’’ Ingestuurd door Maaike Böing uit Heemskerk
den geschikt werd. Bertus is ook
een actief lid binnen het buurtbeheer en heeft een warm hart
voor het Heemskerkerduin. Hij
nam het initiatief tot het maken van uitstapjes met de huifkar voor ouderen. Ted Bruijn: ,,Hij
doet nooit iets voor zichzelf en is
altijd voor anderen bezig’’.
Bertus Berghuis is ook bekend van de bowlingboerderij
in Heemskerk waar hij jarenlang
eigenaar van was. Bovendien is
hij voorzitter van de plaatselijke
VVD.

Buurtteams weer aan
de slag na zomervakantie
Heemskerk - De zes buurtteams
in Heemskerk gaan na de zomervakantie weer van start met
hun werkzaamheden. Belangrijk
onderdeel daarvan zijn hun vergaderingen, waar de buurtbewoners bij kunnen aansluiten. In
die vergaderingen worden allerlei onderwerpen besproken die

te maken hebben met de leefbaarheid in Heemskerk.
Het buurtteam Boven de Baandert vergadert in Het Spectrum
op dinsdag 25 augustus, maandag 5 oktober en dinsdag 24 november. Duin tot Dorp overlegt
in D’Evelaer op maandag 24 au-
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gustus, op dinsdag 29 september
in Het Spectrum en op maandag
19 oktober in D’Evelaer.
Hart van Heemskerk komt bij elkaar in Het Spectrum op maandag 31 augustus, maandag 26
oktober en maandag 7 december.
Zuidbroek-Oosterwijk overlegt in
Waterrijck op woensdag 26 augustus, woensdag 14 oktober en
woensdag 9 december.
Het buurtteam Van Acker tot
Burcht treft elkaar in Het Spectrum op dinsdag 22 september,
dinsdag 27 oktober en dinsdag
15 december. De leden van het
buurtteam Broekpolder vergaderen in Waterrijck op woensdag 23
september, woensdag 4 november en woensdag 9 december.
Alle vergaderingen beginnen om
19.30 uur.

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

89N9K99?
Vrijdag 21 augustus
Tentoonstelling van zelfgekweekte producten van amatuinders van vereniging ‘Tot Ieders Genoegen’ van 16.00 tot
18.00 uur op complex Bickershof
aan de Noorddorperweg 20 in
Heemskerk. Toegang gratis. Ook
zaterdag en zondag.
Dorpskerk aan het Kerkplein
1 in Heemskerk is t/m eind augustus elke vrijdagmiddag open
voor publiek vanaf 14.30 uur.
Orgelconcert in de Grote Kerk,
Kerkstraat 37a in Beverwijk. Aanvang 20.00 uur. Toegang 7,50 euro.
Bill, Bob en Bennie spelen
vanaf 21.00 uur in Hotel Sonnevanck, Rijckert Aertszweg in
Wijk aan Zee. Met gastoptreden
van De Hufters.

Zaterdag 22 augustus
Basketbalspektakel in het centrum van Heemskerk van 10.00
tot 17.00 uur op het Nielenplein.
Tentoonstelling van zelfgekweekte producten van amatuinders van vereniging ‘Tot Ieders Genoegen’ van 10.00 tot
18.00 uur op complex Bickershof aan de Noorddorperweg 20
in Heemskerk. Toegang gratis.
Ook zondag.
Scoutinggroep Elfregi Helen
presenteert zichzelf op het Gildenplein in de Broekpolder. Van
10.30 tot 15.00 uur kan iedereen deelnemen aan speurtocht.
Diverse activiteiten. Deelnemen
aan alle activiteiten met strippenkaart van 50e uro.
Kinder Strandbios in Wijk aan
Zee: vandaag draait Shrek III
(14.00 uur) en Kruistocht in Spijkerbroek (16.00 uur). Reserveren: 06-28230380.
Muziekspektakel Woodstock
Heemskerk vanaf 17.00 uur in de
Nozem en de Non en café Lokaal. Toegang gratis.
Zomerpodium in het Marquettebos in Heemskerk met optredens van Straatorkest Toos,
acrobaat, verhalenverteller Niels
Brandaan, reizende bioscoop
automovie, en Dos Cuerdas latin
music. Om 22.00 uur theater Gajus speelt Don Quixote en afsluitend van 23.00 tot 23.300 uur nogamsl Dos Cuerdas.
Nachtmarathon in zwembad
De Zien. Vanaf 20.30 uur wordt
er de hele nacht doorgezwommen voor het goede doel.
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Zondag 23 augustus

Woensdag 26 augustus

Open tuinendag bij buitenplaats Akerendam in Beverwijk
van 10.00 tot 17.00 uur. Akerendam ligt tegenover het station
aan de Velserweg 20. Toegang
is gratis.
Kunstmarkt op het Julianaplein
te Wijk aan Zee van 11.00 tot
17.00 uur.
Tentoonstelling van zelfgekweekte producten van amatuinders van vereniging ‘Tot Ieders Genoegen’ van 11.00 tot
17.00 uur op complex Bickershof
aan de Noorddorperweg 20 in
Heemskerk. Toegang gratis.
Stichting Battletanks is gast
in Luchtoorlogmuseum Fort
Veldhuis aan de Genieweg 1 in
Heemskerk. Deze stichting laat
in een levensecht scenario model tanks rijden en vechten.
Kinder Strandbios in Wijk aan
Zee: vandaag draait Kikkerdril
(14.00 uur), Harry Potter & de Orde van de Feniks (16.00 uur). Reserveren: 06-28230380.
Live muziek met Peter Beense, Stefan Storm in samenwerking met toporkest Total Eclipse
vanaf 16.00 uur bij strandpaviljoen Deining te Castricum. Kaarten in voorverkoop voor 12,50
euro verkrijgbaar bij strandpaviljoen Deining, restaurant de Duynen op camping Bakkum en via
Paylogic op de www.deiningcastricum.nl
Kaarten aan de deur 15 euro.
Meer info: 0251-674101.
Popmuziek van Blinky Palermo
vanaf 16.30 uur bij Strandpaviljoen de Instuif te Wijk aan Zee.
Entree is gratis.

Recreatief badmintonnen bij
De Shuttle in Sporthal de Waterakkers, Heemskerk. Van 9.00
tot 11.00 uur, senioren. Jeugd
van 15.00 tot 16.30 uur. Info:
0251-246632.
Spelinloop voor peuters van
9.30 tot 11.00 uur in Peuterspeelzaal Kleine Beer, Van der Hoopstraat 80 in Beverwijk. Entree 1
euro. Opgeven is niet nodig.
Sport- en spelspektakel voor
de jeugd op het speelterrein
aan de Johannes Poststraat in
Heemskerk van 13.00 tot 17.00
uur. Van alles te doen voor groot
en klein van 4 tot 18 jaar. Deelname is gratis.
Poppenvoorstelling voor peuters in Buurtcentrum de Schuilhoek in Heemskerk. Er zijn twee
voorstellingen: 14.00 en 15.00
uur. Toegang is gratis.
Kinder Strandbios in Wijk aan
Zee: vandaag draait Kikkerdril
(14.00 uur) en Shrek III (16.00
uur). Reserveren: 06-28230380.

Maandag 24 augustus
Spelinloop voor peuters van
9.30 tot 11.00 uur in Buurthuis
Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c
in Beverwijk. Entree 1 euro. Opgeven is niet nodig.
Concert door alt Annemiek Zeben en organist Cees van de
Poel in de Dorpskerk van Castricum. Aanvang 20.00 uur. Kerk is
open vanaf 19.30 uur. Toegang 5
euro.

Dinsdag 25 augustus
Spelinloop voor peuters van
9.30 tot 11.00 uur in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk. Entree 1 euro. Opgeven
is niet nodig.
Spelinloop voor peuters van
9.30 tot 11.00 uur in peuterspeelzaal de Bereboot, Drechtstraat 9
in Beverwijk. Entree 1 euro. Opgeven is niet nodig.
Strandbios in Wijk aan Zee:
vandaag draait de film Hable con
ella (20.15 uur). Reserveren: 0628230380.

Heemskerk krijgt
een eigen lekkernij
Heemskerk - Bijna is het zover! Over een paar dagen krijgt
Heemskerk een eigen lekkernij.
Woensdag 26 augustus om 15.00
uur presenteert Banketbakkerij
W. Koelman op het Burgemeester Nielenplein dit nieuwe product.
Op deze dag ontvangt een bekende oud-inwoner van Heemskerk (uit handen van de burgemeester) als eerste deze bijzon-

dere lekkernij. Op dat moment
zal ook de naam het het product
bekend worden gemaakt. Uiteraard krijgen alle aanwezigen ook
de gelegenheid om het nieuwe
product te proeven.
Over de lekkernij kan nog niet al
te veel worden gezegd, behalve dat het er goed uitziet, fris en
fruitig smaakt en het een feest is
om op te eten. Bent u nieuwsgierig geworden? Ga dan de 26e
naar Banketbakkerij Koelman.

Donderdag 27 augustus
Muziek, interactief straattheater en schilderen vanaf
19.00 uur op het Nielenplein in
Heemskerk. Heemskerkse Popkoor komt om 19.30 uur en Dolorosa om 20.30 uur.
Klaverjassen bij Klaverjasclub
Meerenstein in de Grenspost
aan de Van Riemsdijklaan in Beverwijk. Zaal open om 19.30 uur.
Informatie over De Helende
Reis. In een ongedwongen sfeer
zal er naast het geven van informatie en beantwoorden van vragen ook een oefening kunnen
worden gedaan. Dagda, centrum voor heling en gezondheid,
Raamveld 59, lokaal 1 te Beverwijk van 19.30 tot 21.30 uur.
Kosten: geen. Tel. 0251-239476
www.centrumdagda.nl

Vrijdag 28 augustus
Dorpskerk aan het Kerkplein
1 in Heemskerk is t/m eind augustus elke vrijdagmiddag open
voor publiek vanaf 14.30 uur.
Mantra’s zingen. Iedereen
kan meezingen met of luisteren
naar de mantra’s. Dagda, centrum voor heling en gezondheid.
Raamveld 59, lokaal 1 te Beverwijk van 19.45 tot 22.00 uur. Kosten 10 euro. Opgave vooraf, tel.
0251-239476 www.centrumdag
da.nl

Adverteren?
Bel 0255-540765

Op complex Bickershof

Tentoonstelling van
amateurtuinders
Heemskerk - De amateurtuindersvereniging ‘Tot Ieders Genoegen’ te Heemskerk houdt het
aanstaande weekend haar tentoonstelling van zelf gekweekte producten. Burgemeester Nawijn zal de opening verrichten
op vrijdag 21 augustus om 16.00
uur.
Het thema voor dit jaar is ‘Groene Vingers’, want dat moet je
wel hebben als amateurtuinder.
De zaal van het verenigingsgebouw “Noorderlicht” is dan weer
omgetoverd tot een lusthof van
bloemen, bloemstukken, groenten, fruit en inmaakproducten,
afgewisseld met allerlei attributen. In het buitenplantsoen zullen pot- en kuipplanten te zien
zijn.
Voor de kinderen is er een lucht-

kussen aanwezig. Tevens is er
een loterij met leuke prijzen.
Ook een wandeling over tuinencomplex Bickershof is voor menigeen een grote verrassing,
want nergens in Heemskerk en
omgeving komt men zo’n grote
verscheidenheid aan tuinen tegen. De aanwezige tuinders zullen de bezoekers graag te woord
staan over hun hobby.
Complex Bickershof is gevestigd
aan de Noorddorperweg 20 in
Heemskerk. De tentoonstelling
wordt gehouden op vrijdag 21
augustus van 16.00 tot 18.00 uur,
zaterdag 22 augustus van 10.00
tot 18.00 uur, zondag 23 augustus van 11.00 tot 17.00 uur. De
toegang is gratis.

Buurman heeft geen
hulpdiensten nodig
Heemskerk - De buren van
een bewoner van de Chopinstraat hadden hun buurman al
een paar dagen niet gezien en
belden de politie. Op aanbellen
deed de bewoner niet open.
De politie heeft de brandweer
gevraagd om via een ladder de

woning te betreden. Tijdens het
aanrijden van de brandweer is er
telefonisch contact gezocht met
de bewoner. De bewoner nam
de telefoon op en gaf aan dat
het goed met hem ging en dat
de hulpdiensten niet nodig waren. Hierop is de brandweer terug gekeerd naar de kazerne.
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Cursus voor partners

Spetterende activiteiten voor jong en oud

Hersenletsel, omgaan
met veranderingen

Welschap Welzijn
viert 10-jarig bestaan

Heemskerk - MEE Noordwest-Holland start op 14 september met de cursus: Hersenletsel, omgaan met veranderingen. Deze cursus is speciaal bedoeld voor partners van mensen
met niet aangeboren hersenletsel (NAH). De cursus bestaat uit
totaal 7 bijeenkomsten. Tijdens
de bijeenkomsten wordt de nadruk gelegd op het omgaan met
de nieuwe situatie die is ontstaan wanneer uw partner NAH
heeft. De eerste bijeenkomst is
op maandag 14 september a.s.
van 19.30 uur tot 21.30 bij MEE
Noordwest-Holland in Heemskerk, Laan van Assumburg 97.

Heemskerk – Welschap Welzijn bestaat dit jaar 10 jaar en
dat is reden voor feest.En feesten doe je samen. Daarom organiseert de welzijnsorganisatie een aantal spetterende
activiteiten in de laatste week
van augustus voor alle bewoners van Heemskerk.

Waarom deze cursus?
Gevolgen van niet aangeboren hersenletsel (NAH) zijn vaak
heel ingrijpend. Niet alleen voor
de getroffene, maar ook voor
bijvoorbeeld hun partner. MEE
Noordwest-Holland start daarom een cursus waarin het omgaan met veranderingen centraal staat.
Inhoud van de cursus
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en na 3 maanden is er

nog een terugkombijeenkomst.
De eerste bijeenkomsten zijn gericht op kennisverbreding, zodat
er meer inzicht in de persoonlijke situatie ontstaat. Daarna is er
meer aandacht voor het delen
van ervaringen en het uitwisselen van praktische tips. De bijeenkomsten vinden om de twee
weken plaats.
Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding voor de cursus kan contact
worden opgenomen met consulent P. van der Woude/e-mail
pvdwoude@meenwh.nl of per
telefoon 0251-261660, of consulent C. Poelgeest/e-mail cpoel
geest@meenwh.nl of per telefoon 0251-261660. Deelname
aan de cursus is gratis. Er vindt
een individueel intakegesprek
plaats voordat de cursus start.
Meer informatie over de cursus
is te vinden in de folder: Hersenletsel, omgaan met veranderingen. Deze is op te vragen bij
bovengenoemde consulenten of
te downloaden van de website www.meenwh.nl . Aanmelden
voor de cursus kan tot uiterlijk 4
september.

Expositie in De Cirkel
Heemskerk - Nog tot en met 20
september exposeren Tiny van
Diepen en Lida ter Hofstede in
de expositieruimte van Cultureel
centrum De Cirkel te Heemskerk.

De vele mogelijkheden van dit
materiaal zijn na al die jaren nog
steeds een bron van inspiratie.
Na de opleiding heeft zij nog een
tiental workshops Raku gedaan
Zij heeft een eigen herkenbare stijl: potten, schalen en objecten, heel strak en perfect afgewerkt. Alle stukken zijn Unica
en handgevormd uit kleirollen.
Na het polijsten, drogen en bakken, wordt het werk Raku geglazuurd of gesmoord in zaagsel.
Zij bereikt prachtige resultaten
door de jarenlange ervaring met
de zaagselstook. De onvoorspelbaarheid van deze stooktechnieken blijven haar mateloos boeien.

Heemskerk - Bij postduivenvereniging Vitesse uit Heemskerk
is afgelopen weekend de eerste natour vlucht gehouden. Zowel oude als jonge duiven mochten hier aan meedoen. De duiven
zijn zaterdag om 08.00 uur gelost
vanuit Meer voor een vlucht van
114 km. De eerste duif werd geklokt om 09.05 uur door Piet van
Vuuren.
Uitslag: 1. Piet van Vuuren; 2.
Sjaak Weel; 3. Piet van Vuuren; 4.
Piet van Vuuren; 5. Piet van Vuuren; 6. Piet van Vuuren; 7. Peter
Beentjes; 8. Peter Beentjes; 9.
Max van Delden; 10. Peter Beentjes.

Battletanks bij
Fort Veldhuis
Heemskerk - In Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis is zondag
23 augustus de Stichting Battletanks Nederland te gast. Deze
Stichting laat in een levensecht
scenario model tanks rijden en
vechten. Als de tanks op elkaar
schieten geeft een laser aan of er
een treffer is geplaatst. Het is het
zeker waard om deze prachtige
radiografisch bestuurde tanks te
komen bekijken.
Het museum is te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur. De toegang voor volwassenen bedraagt
2,50 euro, kinderen van 8 tot 12
jaar 1,50 euro en gratis voor kinderen jonger dan 8 jaar en houders van een veteranenpas. Het
Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis is gevestigd aan de Genieweg 1 in Heemskerk.

Nieuwe cursus
‘leren bridgen’

Tiny van Diepen woonachtig in
Bergen groeide op in het schilderachtige Groet. Al vijftien jaar
maakt zij aquarellen en de laatste jaren ook olieverfschilderijen.
Voor haar is de natuur en haar
eigen tuin een bron van inspiratie. Dit komt tot uiting in haar
prachtige schilderijen van dieren, landschappen en vooral
bloemen.
Voor de eveneens uit Bergen komende keramiste Lida ter Hofstede is de passie voor klei begonnen in 1988 tijdens de 3 jarige opleiding “Beeldend Vormen”.

Postduiven

De Cirkel aan de Hoflaan in
Heemskerk is geopend van
maandag tot vrijdag van 10.00
tot 15.00 uur, zondag van 14.00
tot 14.00 tot 16.00 uur.

Heemskerk - Deze winter krijgt
iedereen weer de kans om te leren bridgen. Voor de cursus die
op de maandagavond in het
Sportcentrum aan de Kerkweg
plaatsvindt, zijn nog een paar
plaatsen beschikbaar.
De cursus wordt georganiseerd
door bridgeclub De Commandeurs en wordt gegeven door de
heer Bert Huijpen.
Aanmelden vóór 31 augustus
kan bij Hans Veken, tel. 0251253348 of via het e-mailadres
hansveken@casema.nl

Sport & spelspektakel
Op woensdagmiddag 26 augustus is eerst de jeugd aan de
beurt. Die dag kunnen groot en
klein zich uitleven. Het kinderen tienerwerk van Welschap
Welzijn organiseert die dag uitdagende, sportieve en creatieve
activiteiten op het speelterrein
aan de Johannes Poststraat. Van
13.00 tot 17.00 uur is er van alles
te doen voor groot en klein van 4
tot 18 jaar: klimmen en abseilen,
een meerkamp, straatrace, een
hindernisbaan en een Wii competitie op een groot scherm. Voor
de allerkleinsten zijn het springkussen, schminken en een teken- en kleurwedstrijd. Deelname is gratis.
Poppenvoorstelling
Ook op woensdagmiddag 26 augustus viert het peuterspeelzaalwerk het 10-jarig bestaan met de
jongste Heemskerkers. In buurtcentrum De Schuilhoek kunnen
peuters en hun ouders naar de
poppenvoorstelling ‘Pas op, Wolletje Tim!’, waarin het schaap
Wolletje Tim van alles beleeft.

Er zijn twee voorstellingen van
20 minuten: om 14.00 uur en om
15.00 uur. Tussen de voorstellingen in verzorgen de peuterleidsters diverse activiteiten voor de
kinderen. De toegang is gratis.
Theater, pop- en smartlappenkoor en schilderen
Op donderdag 27 augustus sluit
het team Samenlevingsopbouw
de feestweek af op het Nielenplein met vanaf 19.00 uur muziek, interactief straattheater en
schilderen.
Het Mo-theater van regisseur
Rich Dros is er de hele avond
met de interactieve theatervoorstelling ‘Te Kijk’. Spelers zijn Iris
Stam, Gerald van Luijk en Sanne Slotemaker. Bezoek de woonkamer op het Nielenplein en
doe alsof u thuis bent! En neem
plaats op de bank en kijk mee,
maar pas op: ook u wordt bekeken.
Houdt u meer van muziek? Kom
lekker swingen met het Heemskerkse Popkoor om 19.30 uur of
dein mee met de smartlappen
van Dolorosa om 20.30 uur.
Ook creatievelingen (of juist helemaal niet) kunnen zich uitleven
met verf en kwast op een echt
doek. Zij krijgen de kans om iedereen te laten zien hoe creatief
Heemskerkers zijn.
Koffie en thee staan klaar voor
iedereen die het 10 jarig bestaan
met Welschap Welzijn mee wil
vieren.

Zomerfeest op kinderdagcentrum De Luchtballon
Heemskerk - Zaterdag 29 augustus heeft Kinderdagcentyrum De Luchtballon een spetterend zomerfeest van 12.00
tot 16.00 uur.
Sinds 1971 is Kinderdagcentrum
De Luchtballon, een dagcentrum
voor verstandelijk en/ of meervoudig gehandicapte kinderen,
gehuisvest aan de Beneluxlaan
270 te Heemskerk. Anno 2009
voldoet het gebouw niet meer
aan de eisen van deze tijd en er
wordt inmiddels hard gewerkt
aan een nieuw onderkomen.
Vanaf januari 2010 zullen de kinderen verhuizen naar een spiksplinternieuw gebouw aan de
Vondelweg in Haarlem Noord.
In dit gebouw vestigt de Hartekampgroep Het Duinhuis. Het
Duinhuis is een regionaal kinderdienstencentrum voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking.
Dit houdt in dat KDC De Luchtballon te Heemskerk na 38 jaar
haar deuren zal sluiten. Alle reden om nog eenmaal uit te pakken met een groot feest! Het

eindfeest is bestemd voor cliënten, oud-cliënten en hun familie,
medewerkers en oud-medewerkers. Voor zowel kinderen als volwassenen is er heel wat te doen
en te beleven op deze middag. Er
zijn kraampjes met spelletjes. Er
is een grabbelton, een loterij en
de kinderen kunnen geschminkt
worden. De jeugdigen kunnen
zich in de disco uitleven. Er zijn
lekkere hapjes en drankjes. Een
Shantykoor zal zeemansliedjes
ten gehore brengen. Ongetwijfeld krijgt men de kans om een
aantal van deze liederen mee te
zingen. Het verleden komt weer
even tot leven in de foto’s en video’s die deze middag bekeken
kunnen worden.
Kinderen kunnen een strippenkaart kopen voor o.a. de spelletjes. De opbrengst van deze middag is bestemd voor nieuw aangepast spelmateriaal van Het
Duinhuis.
Meer informatie over Het Duinhuis is te vinden op de website:
www.hetduinhuis.nl
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Richard Bloedjes: ‘Een mooie prijs...’
Castricum - Richard Bloedjes
van Univé Verzekeringen en Hypotheken brengt de lezers iedere maand op de hoogte van interessante weetjes en bruikbare tips op financieel en verzekeringsgebied.
Al voor het vierde opeenvolgende jaar is Univé de beste zakelijke verzekeraar van Nederland.
Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek van het zakenblad InCompany. Natuurlijk ben
ik erg trots op deze prestatie.
Vandaag ga ik nader in op de zakelijke kant van verzekeren en
wat de risico’s bij ziekte kunnen
zijn als zelfstandig ondernemer.

Zelfstandige Zonder Personeel én zonder inkomen bij
ziekte!
Het aantal Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) is in de

afgelopen jaren sterk gestegen.
Veel vaklieden hebben ervoor
gekozen zichzelf te verhuren aan
aannemers en of particulieren.
De vraag is of ze zich wel voldoende realiseren welke zekerheden ze de deur uit hebben gedaan toen ze besloten voor zichzelf te gaan werken. Immers in
loondienst wordt alles voor je
geregeld. Er wordt pensioenpremie betaald door de werkgever
en bij ziekte word je salaris gewoon doorbetaald. Secundaire
arbeidsvoorwaarden die opeens
als zelfstandige ondernemer niet
meer van toepassing zijn. Daarnaast heeft de overheid in verband met de explosief gestegen kosten de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) sinds 1 augustus
2004 afgeschaft.
Wat heeft dat voor gevolgen
gehad voor zelfstandigen?
Het is eigenlijk heel simpel; kun
je als zelfstandige (door een ziekte of ongeval) niet werken, dan
is er géén inkomen. Wat de gevolgen hiervan zijn, kun je je wel
voorstellen. Buiten dat er geen
inkomen is, lopen de kosten gewoon door. En de klanten willen
wel geholpen worden, dus moet
je mogelijk iemand (tijdelijk) inhuren. Meer kosten, maar geen
inkomen. Hoe ga je dat voorkomen? Daar moet je op tijd over
nadenken. Volgens de wet heb je

Muziekspektakel
Woodstock Heemskerk
Heemskerk - Op 22 augustus 2009, willen Henk Tijbosch,
Dirk van der Meij en Wim Burghout, de muziek uit de Sixties
doen herleven met het gratis toegankelijke muziekspektakel ‘Woodstock Heemskerk’. Daar waar veertig jaar geleden,
het echte Festival meer dan drie dagen duurde, worden voor
de hoogtepunten vanaf 17.00 in de Nozem en De Non en café Lokaal uitgevoerd door meer dan 60 (lokale) muzikanten.
Op drie podia zal in een muzikale samenvatting van zeven uur,
de muziek van onder meer Jimi Hendrix, The Who, Joe Cocker,
Jefferson Airplane, Joan Baez, Canned Heat, Ten Tears After en
vele anderen, weer te beluisteren zijn.
Het Woodstock Music and Art
Festival, vond veertig jaar geleden, in het weekend van vijftien tot en met zeventien augustus 1969, plaats op een weiland
van de melkveehouder Max Yasgur in Bethel New York, zo’n 65
kilometer buiten Woodstock. Het
Festival, onder het motto three

days of peace and music, wordt
door vele beschouwd als het belangrijkste muziekfestival ooit.
Marloes Bloedjes, is een van de
ruim zestig (lokale) muzikanten
die niet lang hoefde na te denken over haar muzikale bijdrage.
Begeleid door Muriël Bostdorp

Informatie-avond over bevallen
in het RKZ geannuleerd
Beverwijk - Op dinsdag 25 augustus stond in het Rode Kruis
ziekenhuis een informatieavond
gepland over bevallen in het ziekenhuis. Deze bijeenkomst kan
vaak rekenen op een groep van
circa 100 belangstellenden. Uit

voorzorgsmaatregelen in verband met Nieuwe Influenza A
(voorheen Mexicaanse griep) is
de avond bedoeld voor zwangere vrouwen en hun partners, geannuleerd.
Zwangere vrouwen vallen in de

nog wel recht op een bijstandsuitkering bij arbeidsongeschiktheid als zelfstandige. Echter als
je vermogen hebt of een partner
met inkomen word je gekort met
het inkomen wat hieruit voortvloeit. Het spaargeld of het vermogen uit eigen woning moet je
eerst consumeren.
Is een verzekering bij ziekte of
arbeidsongeschiktheid duur?
Veel ondernemers denken van
wel en het is ook geen goedkope
verzekering. Maar het risico wat
je loopt is ook heel erg groot. Bedenk wel dat als gevolg van ziekte je bedrijf failliet kan gaan en
dat bij arbeidsongeschiktheid de
bijstand het gevolg kan zijn. De
praktijk leert dat er de laatste jaren veel meer keuze aan scherper geprijsde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de markt
zijn gekomen. Waar vraag is ontstaat aanbod en zo zijn er de
meest uitéénlopende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te
verkrijgen. Wilt u ook een mooie
prijs? Kom dan bij ons langs voor
een deskundig advies. Samen
kijken we naar de beste oplossing voor het afdekken van het
risico bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid
Univé Hypotheken & Verzekeringen is te vinden op De Drie Linden 1 in Limmen, (072) 505 35 81
en op de Maerelaan 6 in Heemskerk, (0251) 65 70 75.

op piano, zal Marloes het nummer ‘Woodstock’ van Joni Mitchell ten gehore brengen. Tevens
zal zij, twee nummers van Joan
Baez, gaan vertolken. ,,Joni Mitchell, is een groot voorbeeld en
een inspiratiebron bij het schrijven van mijn eigen muziek. Zij
kon helaas niet op Woodstock
aanwezig zijn omdat haar manager bang was dat zij de volgende dag niet op tijd terug zou zijn
voor een belangrijke tv-show.
Joni Mitchell, heeft het festival
met pijn in haar hart moeten laten schieten maar ze heeft zonder er zelf bij te zijn, er het eerste lied over geschreven” aldus
Marloes Bloedjes.
Het Woodstock Festival, was een
hoogtepunt van de sixties tegencultuur en het hippie tijdperk. Nu,
40 jaar later herleeft de muziek
op drie podia, in een bijna nonstop sessie tijdens Woodstock
Heemskerk. Veel plezier op dit
love- & peaceful evenement!
risicogroep voor deze griep. Het
Rode Kruis Ziekenhuis neemt
het zekere voor het onzekere
en annuleert de voorlichtingsbijeenkomst. Om zwangeren die
zich goed willen voorbereiden
toch enigszins tegemoet te komen zal uitgebreide informatie
op de website www.rkz.nl worden geplaatst.
Actuele informatie is steeds te
vinden op www.rkz.nl

State of Play in Corso
Russell Crowe speelt een ouderwetse journalist die in de moderne mediawereld de dood onderzoekt van de maîtresse van een
bevriend congreslid.
Het goed uitziende, onverstoorbare congreslid Stephen Collins
is de hoop van zijn politieke partij. Alle ogen zijn gericht op deze
opkomende ster als partijkandi-

daat voor de naderende race om
het presidentschap. Tot zijn onderzoeksassistente/minnares op
brute wijze wordt vermoord en
het ene geheim na het andere
uit de kast rolt.
McCaffrey heeft het twijfelachtige genoegen bevriend te zijn
met zowel Collins als met de
spijkerharde uitgever Cameron,
die hem op onderzoek stuurt. Bij
zijn zoektocht met zijn partner
Della naar de moordenaar stuit
McCaffrey op een doofpotoperatie die de totale machtsstructuur
van het land dreigt te ontwrichten. Vanaf donderdag 13 augustus in Corso.

Programma 20 aug t/m 26 aug 2009
vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag 16.30 & 20.00 uur

“The Proposal”

vrijdag & zaterdag 15.00 uur
zondag 14.00 uur
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”

vrijdag & zaterdag 15.00 uur
zondag 14.00 uur
woensdag 14.00 uur

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

“State of play”
Dorpsstraat 70 • Castricum
Tel. 0251 - 65 22 91

Harry Potter
en de Halfbloed Prins
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.

e-mailades
redactie@beverwijker.nl
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Oplage 17.900 exemplaren.
Verschijnt iedere
vrijdag in Heemskerk.
Van Duin tot Dorp
(Ron Schut)
- Op het parkeerterrein naast het
zwembad aan de Kerkweg had
men overlast van personen. Zij
stonden daar met hun voertuigen. Een van de jongens gooide een zakje wiet weg. Dit is inbeslaggenomen. De jongen was
minderjarig.
- Een viertal auto’s werd opengebroken op parkeerterrein Het
Kraaiennest van het PWN. Er
werden diverse waardevolle goederen weggenomen.
- Eveneens werd op dit parkeerterrein een herenfiets gestolen.
Het betreft hier een herenfiets,
merk Batavus, type weekend, zilverkleurig en met framenummer
BA8134463.
Zuidbroek-Oosterwijk
en
Broekpolder
(Gerrit van der Pijl)
- In de nacht van maandag 11
op dinsdag 12 augustus werd
omstreeks 02.30 uur een 15 jarig meisje lopend aangetroffen.
Zij vertelde op weg te zijn naar
een vriendin. Gelet op het tijdstip werd zij door de collega’s in
de auto naar huis gebracht. Onderweg vertelde het meisje dat
ze met een logeetje uit bed was
geglipt om samen een andere
vriendin op te gaan zoeken. Dat
logeetje zou in een steeg even
verderop staan te wachten. Bleek
inderdaad het geval te zijn.
Beide dames zijn thuis afgezet
waar de moeder van het 15-jarige meisje een stevig gesprek
aanging met de dames.
- Op donderdag 13 augustus
werd een 80-jarige bewoner uit
Beverwijk aangesproken door
drie jongens met een donkere
huidskleur op het Europaplein
te Heemskerk. De jongens vroegen de man de weg en hielden
hem een landkaart voor. Hierdoor werd het zicht op zijn fiets
weggenomen. Nadat de jongens
even later weg waren bemerkte de man dat zijn portemonnee,
welke in een vak aan de zijkant
van zijn fietstas was opgeborgen, weg was.
De man heeft onmiddellijk zijn
pinpas geblokkeerd maar bin-

nen een kwartier was het de daders al gelukt om 1750 euro van
de rekening van de man af te halen.
Een zelfde soort diefstal was op
12 augustus gepleegd nabij Leiden. Aan de hand van een opgenomen kenteken werd dat voertuig aangetroffen in Alkmaar.
Bij controle van de 4 inzittende bleek één in het bezit te zijn
van het bankpasje van de Beverwijker. De 4 mannen zijn aangehouden en voor nader verhoor
ingesloten.
De diefstallen bleken gepleegd
te zijn bij met name oudere personen door het intoetsen van de
pincode af te kijken en dan later,
onder het mom van de weg vragen met een landkaart, de pinpas te stelen bij dezelfde persoon. TIP: ALTIJD INTOETSEN
PINPAS AFSCHERMEN.
Boven de Baandert
- Zowel aan het tankstation aan
de Baandert alsmede het tankstation aan de Communicatieweg werd ingebroken. Met
breekvoorwerpen is men binnengekomen.
Aan de Baandert is een grote
hoeveelheid sigaretten weggenomen.
Van Acker tot burcht (Yvonne
Poppema en Jacqueline van
den Berg).
- Afgelopen week is de buurt
rond de Jan van Bergenstraat,
Simon van Haerlemstraat, maar
ook de Rijksstraatweg ‘bezocht’
door een antennedief. Van maar
liefst 7 auto’s is de antenne weggenomen of afgebroken.
- In een garagebox op de Jan
van Kuikweg is tussen 15 en 16
augustus een poging tot inbraak
geweest. Gelukkig is het niet gelukt binnen te komen, maar er is
wel flinke schade aan de deur
ontstaan.
- De Zuilenburg had vorige week
dinsdag 11 augustus last van
een gevaarlijke hond. Bleek dat
hij al 2 katten had gebeten. Het
is nog niet duidelijk wie de eigenaar van de hond is. Wordt nog
nader onderzocht.

Nieuwe bridgeclub
Klein Stem van start
Heemskerk - Aad van der Lem
heeft het initiatief genomen tot
het oprichten van een nieuwe
bridgeclub, ‘Klein Slem’. De club
speelt op de maandagavond en
heeft als locatie De Jansheeren,
tijdelijk gevestigd aan De Velst 6,
te Heemskerk.
De bridgeavonden starten om
19.45 uur. Er worden 6 ronden

gespeeld. De uitslagen worden
met de bekende Bridgemates
vastgelegd.
De eerste speelavond is op
maandag 7 september.
Beginners en gevorderden zijn
van harte welkom. Aanmelden bij
Annie Oortwijn, e-mail avprooijen@casema.nl of na 16.30uur
telefonisch 0251–235299.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-540765
Fax 0255-518875
openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur
aanleveren teKst:
Woensdag voor 12.00 uur
redactie@heemskerksecourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Woensdag voor 12.00 uur

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

Presentatie scoutinggroep
zaterdag in Broekpolder
Heemskerk - Zaterdag 22 augustus presenteert scoutinggroep Elfregi Helen Keller uit
Heemskerk zichzelf op het Gildenplein in de Broekpolder.
Van 10.30 tot 15.00 uur kan iedereen deelnemen aan een
spannende speurtocht. Een eigen broodje bakken boven een
echt houtvuurtje en kans maken op een geweldige prijs bij

de etalagewedstrijd. Deelnemen
aan alle activiteiten met 1 strippenkaart van 50 cent.
De scoutinggroep heeft speltakken voor meisjes en jongens
vanaf 4 jaar.
Ook is er een speciale speltak voor jongeren van 12 t/m 21
jaar met een MLK/ZMLK niveau.
Meer weten? Kijk op de website
www.helen-keller.nl.

Zaterdag 22 augustus

Zomerpodium brengt
Gajus in Marquettebos
Heemskerk - Op een zwoele avond in de zomer van 2006
stond het Marquette bos vol met
ruim 2.000 bezoekers. Waar keken ze naar? Wat was daar te
doen? De theatergroep Gajes
trad op met haar indrukwekkende voorstelling ‘Elles in Wonderland’. Ruim 60 minuten was het
bos het decor van de op stelten
lopende acteurs. Lopend door
het publiek en boven de hoofden van de toeschouwers speelde het verhaal zich af. Soms werden de bezoekers zelfs onderdeel van het stuk. Dit jaar belooft
Stichting Zomerpodium de inwoners van Heemskerk weer zo’n
avondvoorstelling. Als afsluiting
van het Marquettefestival treedt
Gajes op met de nieuwe, betoverende voorstelling ‘Don Quixote’.
Vooraf en na de voorstelling kan
het publiek onder het genot van
een hapje en een drankje genie-

ten van de muzikale klanken van
Dos Cuerdas.
19.15 uur opening programma
19.30 uur Straatorkest Toos
19.30 uur acrobaat
20.00 uur verhalenverteller Niels
Brandaan
20.30 uur Reizende Bioscoop automovie
21.15 uur acrobaat
21.00 uur Dos Cuerdas latin music
22.00 uur hoofdact:Theater Gajes speelt Don Quixote
23.00 uur – 23.30 uur Dos Cuerdas latin music.

U kunt ons ook e-mailen:

redactie@heemskerksecourant.nl

redactie:
Anneke Araya
06-51260984
Linda Stals
06-49943440
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
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.
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Open tuinendag bij
buitenplaats Akerendam
Beverwijk - Op zondag 23 augustus is de tuin van Akerendam
geopend voor tuinliefhebbers.
Akerendam is gebouwd in 1639
en kent een rijke tuinhistorie met
diverse tuinstijlen.
In de loop der tijden is de tuinmode regelmatig gewijzigd. Zo
heeft de tuin van Akerendam
nog elementen uit het Hollands
classicisme, Frans classicisme,
vroege, late en gemengde landschapsstijl, maar ook hedendaagse elementen, bijvoorbeeld
de vaste plantenborders van architect Piet Oudolf, zijn hier te
vinden. Tijdens het zomerseizoen
staan de kuipplanten in de tuin
waardoor een mediterrane sfeer
op sommige plekken ontstaat.
De laatste jaren heeft de moestuin een ware metamorfose ondergaan. Sinds 1994 is men gestart met het bouwen van een
orangerie, nieuwe schuur met
toiletten voor bezoekers en een
kas. Het ontwerp is geleverd
door architect René Bosch van
Drakestein.
Afgelopen voorjaar is de moestuin verrijkt met het telen/verbouwen van vergeten groenten.
Taco IJzerman, biologisch tuinder

Grootebroek - Tijdens de wedstrijd op zondag 16 augustus
om de Uitsmijterbokaal 2009 in
Grooteboek heeft Robert Moen
op de 100 m 11.97 sec (+0.5 m/s)
gelopen en verbeterde daarmee
het ruim 18 jaar oude clubrecord
van DEM 100m M 40+ dat met
12.02 sec op naam stond van Cedo Kovacevic.
Op de 200m liep Robert met
24.08 sec ook dik onder zijn eigen clubrecord 200 m M 40+
(24.65 sec), echter door een ontoelaatbare wind van +2.2 m/
s kan deze poging niet erkend
worden.

bekend met vergeten groenten
en historische moestuinen, heeft
hiervoor een plan gemaakt.
In de tuin is nu palmkool te vinden, maar ook snijbiet, witte biet,
kardoen. Ook oude soorten sperziebonen uit 1889 worden op dit
moment verbouwd.
De moestuin wordt grotendeels
bijgehouden door bewoners van
Nieuw Akerendam (serviceflats
voor ouderen) die een stukje
tuin beheren en vrijwilligers die
de vergeten groenten verzorgen.
De tuin is zondag 23 augustus
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Bij de orangerie is koffie/thee
en appeltaart verkrijgbaar tegen
een bescheiden vergoeding. Toiletten zijn aanwezig.
Akerendam ligt tegenover het
NS station van Beverwijk aan de
Velserweg 20, nog geen 10 minuten fietsen vanaf de pont. Parkeren kan op het Stationsplein of
achter Cineworld.
Akerendam is rolstoelvriendelijk maar neem een begeleider
mee, dat is altijd handig en gezellig. De toegang is gratis! Meer
informatie is te vinden op www.
stsvl.nl

Akerendam (foto Hans Otten)

Uitbreiding Sport- en
spellessen bij S.S.S.
Beverwijk - Met ingang van het
nieuwe seizoen breidt sportvereniging S.S.S. het aantal Sport &
Spel-lessen uit. Tijdens Sport &
Spel wordt op een speelse manier aandacht besteed, aan het
verbeteren van zowel de motorische als sociale vaardigheden.
Het uur is voor alle kinderen die
naast turnen ook allerlei andere activiteiten leuk vinden, zoals:
zwaaien, balanceren, klimmen,
stoeispelen, renspelen, jongleren, bewegen op muziek, springen, doelspelen, tikspelen etc.
De Sport & Spel-lessen worden op maandag gegeven in
Sporthal Broekpolder, Pieter van

Clubrecord DEM
Robert Moen

E.H.B.O.

Ab Geldermans geeft het startsein voor de spinningmarathon

Ruim 5000 euro voor Brandwondencentrum

Spinningmarathon
‘Fiets mee op de Bree’

Beverwijk - Prachtig weer, 350
spinners en een mooie arena opgesteld door fitnesscentrum De
Meer met bijna 70 spinning fietsen midden op de Breestraat in
Beverwijk. Alle ingrediënten waren afgelopen zaterdagmiddag
aanwezig voor een zeer geslaagde spinningmarathon voor het
goede doel.
Om 13.00 gaf Ab Geldermans
sr. met een daverende toeter
het startsein voor de marathon.
Vijf spinninginstructeurs van fitnesscentrum De Meer zorgden
ieder uur voor een inspirerende spinningshow. Onder heerlijke muziek deinde een massa
van spinners op en neer op de
fiets. De kreten ‘zitten’, ‘staan’,
en ‘weerstand bij’ vlogen over de
Breestraat. Het toegestroomde
publiek moedigden de fietsers

Deze middag heeft door de goede organisatie van Juniorkamer
IJmond uiteindelijk ruim h 5.000
opgebracht voor de kinderafdeling van het brandwondencentrum in het Rode Kruis Ziekenhuis.

Vernieuwd denken

Beverwijk - Stichting Welzijn
Beverwijk start binnenkort met
een cursus ‘Vernieuwd denken’.
Zou jij je leven graag in eigen
handen willen nemen? Zou je
beter in contact willen staan met
je gevoel? Zou je blijer willen zijn
met jezelf? Sommige dingen kun
je niet veranderen, wél de manier hoe jij ermee omgaat.
Tijdens de cursus wordt gewerkt met het boek ‘Je kunt je leven helen’ van Louise Hay, omdat daar de basis van de filosofie eenvoudig wordt beschreven.
Voor meer informatie: Katinka, De cursus vraagt er niet om dat
tel. 06-47554195 Michiel: mi- je het overal mee eens bent, wel
chielvansomeren@hotmail.com
dat je open staat voor nieuwe
Cheeuwenlaan 2 in Beverwijk en
op vrijdag in de gymzaal aan de
Elzenlaan in Beverwijk.
Maandag (Broekpolder): 16.00
tot 17.00 voor kinderen van 6 tot
9 jaar; 17.00 tot 18.00 voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Deze lessen worden gegeven door Michiel.
Vrijdag (Elzenlaan); 16.00 tot
17.00 voor kinderen van 8 t/m
12 jaar. Deze les wordt gegeven door Katinka. De eerste twee
lessen zijn altijd gratis.

aan om vooral door te gaan en
ondanks het warme weer niet op
te geven. Tussendoor gaven een
zestal mooie dames van fitnesscentrum de Meer een demonstratie Zumba, een leuke, vetverbrandende, spierverstevigende
work-out gebaseerd op de Latijns Amerikaanse dans.
Om 17.00 uur stapte Ab Geldermans zelf ook op de fiets om samen met zijn jarige schoondochter en luid aangemoedigd en
toegezongen door het publiek
een uur mee te spinnen.

dingen waar je mee aan de slag
kunt in het dagelijks leven, en
je bereidheid om te veranderen.
De cursus start op woensdag 30
september van 19.00-21.30 uur
in Buurthuis Wijk aan Duin. De
docente is Marloes Bloedjes. De
kosten voor deze cursus zijn s
121,50 voor 12 lessen. De kosten
van het boek bedragen ongeveer
s 20,00 en dit dient u zelf aan te
schaffen. Inschrijven vooraf is
noodzakelijk, dit kan via www.
welzijnswb.nl of via het inschrijfformulier. Hiervoor en voor nadere informatie kan contact worden opnemen met Stichting Welzijn Beverwijk, tel. 220944.

Beverwijk - EHBO-vereniging
Gerardus Majella geeft vanaf 8 oktober een nieuwe cursus
EHBO. De cursus heeft verschillende modules.
Module één bestaat uit levensreddende handelingen zoals reanimatie, gebruik AED en wat te
doen bij bewustzijnstoornissen
en verslikking. Module twee:ongevallen in en om de woning. Bij
module drie worden de vrijetijdsongevallen behandeld zoals bijv.
botbreuken, koude en warmteletsels oogletsels maar ook elektriciteitsongevallen.
Het is ook mogelijk om alleen de
module levensreddende handelingen volgen. Worden alle modules gevolgd dan kan examen
worden gedaan. Meer info: tel.
0251-242153.

Filmclub
Beverwijk - Filmclub IJmond
Dubbel Acht heeft 15 september
een thema-avond op het programma staan met als onderwerp ‘monteren op de pc’. Het
knippen en plakken is een essentieel onderwerp van de film.
Gedemonstreerd zal worden het
inladen van de film in de computer. De montage wordt gedaan
door de monteerder met de regisseur. Hoe bouw je de montage op, waar moet je op letten bij
de montage en is ieder montageprogramma wel geschikt voor
wat de filmer wil. Allemaal vragen die ter sprake komen op deze avond. Aanvang 20.00 uur en
de toegang is gratis.
Op 13 oktober houdt de filmclub
een avond waarop korte vakantiefilms worden getoond.
Het clublokaal van de filmclub is
te vinden aan de Populierenlaan
41 in Beverwijk.
Op 6 oktober bestaat de vereniging 50 jaar. Dit feest wordt op
gepaste wijze gevierd met oudleden. Als u geen uitnodiging
hebt ontvangen meld u dan aan
bij Chris Gruijthuijsen; tel. 0251250861.
Meer informatie : Gerben Sinjewel
tel. 0251-21557 of g.sinjewel@
hetnet.nl of op de website www.
ijmonddubbel8.nl
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Mannenkoor Zanglust
kan leden gebruiken
Repetities gestart

Songs for You begint weer
Beverwijk - Christelijk Gemengd
Koor Songs for You heeft de repetities weer hervat. Deze vinden
plaats in de Vredevorstkerk aan
de Laan der Nederlanden 152 in
Beverwijk en staan onder leiding
van dirigent Aldert Fuldner. De
repetitie duurt van 19.30 uur tot
22.00 uur. Het koor bestaat uit
120 mannen en voruwen afkomstig uit de ruime omgeving. Op
10 oktober wordt een nieuwe cd
gepresenteerd. Op deze avond
zingt het koor onder meer een
aantal stukken uit “Joseph and
the amazing technicolor dream-

coat”. Voor dit project is het koor
nog op zoek naar een aantal tenoren en bassen. Ook het mannenkoor “De Lofstem” uit Broek
op Langedijk, dat eveneens onder leiding staat van Aldert Fuldner, zal haar medewerking aan
deze uitvoering verlenen.
Om een indruk te krijgen van
het koor Songs for You, is men
van harte welkom om vrijblijvend
te komen luisteren en kijken op
één van de repetities. Voor meer
informatie bel 0251-313446 of
0251-235812. Of kijk op de website: www.songsforyou.nl.

Animo terug van vakantie
Beverwijk - Het Beverwijks
Operette- en Operakoor Animo
is weer gestart met de wekelijkse repetities. Animo bestaat
uit ca 75 enthousiaste leden en
heeft, zoals de naam al aangeeft,
operette- en operawerken op
haar repertoire staan.
Animo geeft regelmatig concerten, jaarlijks een groot voorjaarsconcert in de Grote Kerk en kleinere optredens in het MCA in
Alkmaar en de diverse zorgcentra van Beverwijk en omgeving.
Animo kan nog leden gebruiken,
zowel dames als heren, maar

Beverwijk - In het najaar van
1926, verscheen er een klein berichtje in de toenmalige uitgave
van “Kennemerland – De Beverwijker” naar aanleiding van de
oprichting van een nieuw mannenkoor in Beverwijk o.l.v. directeur H.van Dijk. De essentie
toen: de start van de repetities
in de bovenzaal van P .v.d Lem’s
Oud-Meerestein en de aanmelding van nieuwe leden.
Nu 84 jaar later nodigt Zanglust
opnieuw belangstellenden uit.
Eenzelfde bericht dus. Nu is de
dirigent Piet de Reuver. De repetities zijn al gestart, deze vinden
plaats in gebouw De Hoop aan
de Populierenlaan 41a in Beverwijk om 19.30 uur. Nieuwe leden
zijn van harte welkom!
In de herfst van 1926 was
Zanglust splinternieuw, nu is het
een solide mannenkoor, dat opnieuw een druk zangseizoen tegemoet gaat. Was het 40-jarig jubileum van dirigent Piet de
Reuver vorig jaar een topper, dit
jaar worden alle kaarten ingezet

op een gezamenlijk concert met
Crescendo uit Egmond, dat zowel in Egmond-Binnen (14 november) als in Beverwijk (25 oktober) wordt uitgevoerd. Daarnaast zullen de stemmen van
Zanglust tegen het einde van het
jaar opnieuw in meerdere concerten in woonzorgcentra en tij-

versterking van het aantal mannenstemmen is meer dan welkom. Het is niet noodzakelijk dat
men noten kan lezen, met een
beetje goede wil en een stukje zelfvertrouwen komt men al
een heel eind. Animo repeteert
op donderdagavond van 20.00
uur tot 22.15.uur in het restaurant van verzorgingshuis Meerstate aan de Mozartstraat 91 in
Heemskerk. Iedereen is welkom.
Meer informatie bij mevrouw
B. Tunteler 0251-233534 of 0615523621 of bezoek de website:
www.animobeverwijk.nl.

jongeren, volwassenen en ouderen op allerlei gebied: computer,
educatie, gezondheid, informatie, keuken, kunst en creatie, opvoedingsondersteuning, preventie, recreatie, sport en talen.
Wie meer informatie wil of zich
inschrijven kan op de website kijken www.welzijnswb.nl of
contact opnemen met Stichting Welzijn Beverwijk, tel. 0251220944.

Inloopclinic basketbal
Beverwijk - Racing Beverwijk
houdt op zaterdag 29 augustus
van 13.00 tot 15.00 uur in sporthal de Walvis een inloopclinic.
Deze is speciaal bedoeld voor
kinderen van 8 tot 16 jaar, die
graag willen kennismaken met
basketbal. Racing Beverwijk kent
geen wachtlijsten, nieuwe aanmeldingen kunnen bijna direct

geplaatst worden in een team en
meedoen aan trainingen/wedstrijden. Graag ontmoet Racing,
het nieuwe basketbal talent van
Beverwijk en omstreken zaterdag de 29e. Voor meer informatie over deze clinic of de mogelijkheden rondom trainen en/of
spelen is verkrijgbaar bij P. Wester, tel. 0251-254159.

Meer informatie: Aad Kok, secretaris, tel. 0251-228755, email:
a3aadkok@casema.nl.

Afzwemmen
Beverwijk Bij de Kennemer
Zwem Club hebben kinderen afgezwommen. Geslaagd zijn de
volgende kinderen.
A diploma
Sinem Arslan, Babette Bekker,
Luna Bekker, Lloyd Dijkstra, Jerry Buwalda, Ruya Celebi, Joep
Doodeman, Kimberley Heijst,
Bas Huissen, Merijn Klipp,
Nikki Kuijl, Sam Lieuwes, Wisem
Margai, Robin v.Meerveld, Joris
Nierop, Alex Rasterhoff, Menno
Scherpenhuysen, Thomas Sprengers, Milou Visser,
Mees Vonk, Tess de Vries, Sanne
Weisscher en Wester Wijnker.

Activiteiten bij Welzijn
Beverwijk - Het nieuwe activiteitenprogramma van Stichting
Welzijn Beverwijk voor het seizoen 2009-2010 wordt op 22 augustus huis aan huis bezorgd in
Beverwijk, Broekpolder en Wijk
aan Zee door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Evenals andere jaren is er ook dit jaar sprake van een zeer gevarieerd programma, dat bestaat uit activiteiten voor kinderen, tieners en

dens kerstvieringen klinken.
Iedereen kan vrijblijvend binnen
open op een woensdagavond tegen half acht in De Hoop aan de
Populierenlaan.

Concert in Grote Kerk
Beverwijk - Op vrijdag 21 augustus bespeelt de Groningse
organist Stef Tuinstra het historische 2-klaviers Müller orgel in de
Grote Kerk te Beverwijk. Drie grote meesterwerken zullen worden
uitgevoerd, van Bach (Passacaglia in c, BWV 582), Buxtehude
en Sweelinck (Hexachord Fantasia), naast een aantal vrolijke barokke dansen en een stijlimprovisatie door de organist zelf. Stef
Tuinstra (1954) studeerde orgel
aan het Prins Claus Conservatorium bij Wim van Beek en behaalde daar het Masterdiploma
Cum Laude. In 1979 verwierf hij
de prestigieuze Prix d’Excellence.

Hij is organist van de Nieuwe
Kerk te Groningen en van de Jacobuskerk te Zeerijp. Tuinstra is
een veelgevraagd internationale
concertorganist en geeft lezingen en masterclasses in Europa,
Japan en de USA. Twee CD-producties waarbij Stef Tuinstra een
prominent aandeel had hebben
een Edison-onderscheiding ontvangen. www.nnoa.nl.
Na het concert kan het orgel
worden bezichtigd. Ook koffie en thee staan klaar. Aanvang
20.00. Toegang 7,50. Grote Kerk,
Beverwijk, Kerkstraat 37A. www.
pknbeverwijk.nl

B diploma
Joost Bloemzaad, Timothy Bras,
Kim Denneman, Noël Eijspaart,
Tessa Koedijk, Tara v. Leeuwen,
Melissa Merttük, Pepijn Sprengers, Joep Tuijn,
Clenn Westerhof en Ferhat Yildiz.
C diploma
Jordi Bogers, Florian Braxhoofden, Erwina Duka, Eline Loos,
Tess van Oordt, Marnix Peetters
en Betsy Teske.

De Beverwijker
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
tel. 0255-540765
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Bericht van Saskia van
Vuuren uit Nicaragua

Sportmiddag
voor jeugd met
WII competitie

Heemskerk/Chinandega
Agrarisch ecoloog Saskia van
Vuuren woont als voormalig Heemskerkse sinds 2001
in de stad Chinandega in Nicaragua, het armste land van
Midden-Amerika. Zij laat het
volgende weten:

Heemskerk - Op woensdagmiddag 26 augustus houden de
jeugdwerkers en vrijwilligers van
Welschap Welzijn een spetterend
sport- en spelfeest. Van 13.00 tot
17.00 uur is er van alles te doen
voor iedereen van 4 tot 18 jaar
op het speelterrein aan de Johannes Poststraat.
De welzijnsorganisatie bestaat
10 jaar en viert dat met activiteiten voor jong en oud, waaronder dit evenement voor de
Heemskerkse jeugd. Groot en
klein kunnen zich een de hele
middag lang uitleven bij spannende, uitdagende, sportieve en
creatieve activiteiten. Zij kunnen (wand)klimmen, abseilen,
meedoen aan een meerkamp
en de straatrace of zich met elkaar meten op de hindernisbaan
of bij de Wii-competitie op een
groot scherm. De allerkleinsten
kunnen zich vermaken op het
springkussen, zich laten schminken en meedoen aan de tekenen kleurwedstrijd. Deelname aan
alle activiteiten is gratis.

,,Van 1 april tot 30 juli 2009 was
het militair hospitaalschip Comfort van de Amerikaanse marine onderweg in Midden Amerika
en de Cariben om de arme bevolking in zes verschillende landen en eilanden gratis medische
hulp te geven. De missie heette: Continuing promise 2009. Er
deed ook een klein groepje artsen van het Nederlandse leger
aan mee. Dezelfde missie werd
in 2007 ook uitgevoerd o.a. in
Nicaragua en toen werd mijn
schoonzus Yolanda gratis geopereerd op de Comfort.
Ik werk voor de projecten van
de Heemskerkse stichting El Arbol en ben lid van de Rotary Club
Chinandega. Het militaire hospitaalschip Comfort lag van 3 tot
14 juli, 4 kilometer buiten de
kust van de havenplaats Corinto in Nicaragua. Chinandega is
de dichtsbijzijnde stad en daar
hebben we sinds 1967 een Rotary Club. Enkele leden van Rotary, die werkzaam zijn op het
schip vroegen ons om medewerking. Zo kwam het dat een kinderarts van Rotary Chinandega heeft geholpen met patienten
te selecteren voor gratis operaties. Ikzelf heb vertaald voor een
Nederlandse legerarts, Nicole
Wijnands, bij het geven van gratis algemene medische hulp aan
de bevolking van Nicaragua in
Chinandega in het gezondheids-

centrum Roberto Cortez.
In totaal heeft de militaire missie
Continuing promise meer dan
11.000 mensen gratis medische
hulp gegeven en meer dan 200
patienten werden gratis geopereerd op het schip.
Vrijdag 10 juli bezocht een delegatie van 16 leden van vier verschillende Rotary Clubs van Nicaragua het schip voor een rondleiding en een Rotary vergadering met Rotary leden onder de
medewerkers op het schip. Afgesproken is dat we meer gaan
samenwerken. Rotaryleden nemen de kosten van nazorg op
zich. Het schip kan die niet bieden, omdat het steeds kort op
een bepaalde plek ligt. Onder de
Rotaryleden was er ook interesse om te helpen met het zoeken
van fondsen voor de bouw van
een nieuw moeder en kind ziekenhuis in Chinandega. Het huidige is ernstig vervallen en vervult een belangrijke regionale functie. Hiervoor heeft Rotary
Chinandega al een eerste contact met Rotary Texas, waarmee
ze een vijfjarig samenwerkingsverband heeft getekend.
Ik ben in Chinandega terecht gekomen vanwegen vrijwilligerswerk voor vrouwen in 1993 met
een vrouwenbouwbrigade, daaruit kwamen jaarlijkse reizen uit
voort van enkele maanden naar
Chinandega om te werken voor
de arme bevolking. In 1997 werd
dit geformaliseerd door de oprichting van de stichting El Arbol.’’ eer informatie via secretaris, Louis van Vuuren, Luxemburg-laan 341, 1966 MC Heemskerk, tel.0251-235769. E-mail:
elarbol@turbonett.com.ni.

Workshop met excursie:
landschapsfotografie
Castricum - In bezoekerscentrum De Hoep geeft fotograaf
René Wolters op 29 augustus
een fotoworkshop (met excursie)
Landschapsfotografie voor (beginnende) digitale fotografen,
of diegenen die al vaker hebben
gefotografeerd maar nieuwsgierig zijn naar alle mogelijkheden
van hun camera. De workshop
vindt ’s morgens plaats en per
keer kunnen er maximaal 5 personen deelnemen. Deelnemen
kost f 55,- per persoon. Aanmelden of meer informatie via
De Hoep (0251-661066), www.
pwn.nl/puurnatuur of www.digifotocoach.nl Deelnemers zorgen
zelf voor een digitale camera.
In de workshop leer je meer over
de mogelijkheden van de (digitale) camera en hoe het landschap
op een boeiende manier vast te
leggen. Merk of type van de di-

gitale camera is niet van belang. Onder begeleiding van fotograaf René Wolters gaan deelnemers in de ochtend op pad om
te fotograferen in het Noordhollands Duinreservaat. Vervolgens
krijgt men tips en adviezen aan
de hand van de gemaakte foto’s.
Dus voor wie deze zomer meer
uit zijn camera wil halen: kom
dan naar één van de workshops
Workshop vol? De volgende staat
gepland op 12 september.

Adverteren?
Bel 0255-540765

Poppenvoorstelling
Speelweek van Welschap

Gezelligheid in de buurt
Heemskerk - De speelweek van
Welschap bood afgelopen week
op een zestal locaties een afwisselend programma van sport,
spel, knutselen en spannende
proefjes. Vooral bij de avondafleveringen van half zeven tot acht
uur was er enorme belangstelling. Niet alleen van de kant van
de jeugd, maar ook van ouders
en andere buurtbewoners.
Gezelligheid op straat schrijven
we vaak toe aan de landen aan
de Middellandse Zee, ‘hier doen
we dat niet zo gauw’. Heemskerk
heeft echter inmiddels een aantal gezellige terrasjes en als er
een aanleiding is als deze speelweek, blijkt dat het heel gezellig

is om elkaar buiten te ontmoeten.
Zo net na het eten was het heerlijk voor de kinderen om nog
even buiten te spelen, volwassenen grepen de gelegenheid aan
om bij te praten, maar soms ook
om met elkaar kennis te maken.
Het weer was steeds prima, s’
avonds viel de wind ook nog wat
weg, ideale omstandigheden
voor de veelvuldig besprongen
zeepbaan.
De speelweek werd bezocht
door ruim 300 kinderen en meer
dan 100 volwassenen. Jantje Beton zorgde voor een financiële
bijdrage.

Heemskerk - Op woensdagmiddag 26 augustus houden
de peuterspeelzaalleidsters van
Welschap Welzijn een feestelijke
middag voor peuters van 13.30
tot 15.30 uur in buurtcentrum
De Schuilhoek. Omdat de organisatie 10 jaar bestaat biedt zij
de jongste inwoners van Heemskerk en hun ouders een poppenvoorstelling aan met de titel: ‘Pas
op, Wolletje Tim!’
Het is een poppenspel in twee
delen, waarin de warme winterjas van moeder schaap voor de
poppenkast wordt afgeschoren
en Wolletje Tim intussen in de
poppenkast samen met zijn dierenvriendjes allerlei avonturen
beleeft.
Er zijn twee voorstellingen van
20 minuten: om 14.00 uur en om
15.00 uur. Tussen de voorstellingen in verzorgen de peuterleidsters verschillende gezellige
en creatieve activiteiten voor de
kinderen met o.a. knutselen en
schminken. De toegang voor deze middag is gratis.

Concert
Castricum - Op maandag 24
augustus zal door de alt Annemiek Zeben en de organist Cees
van de Poel een concert gegeven worden in de Dorpskerk
van Castricum met muziek van
Nederlandse componisten. Het
concert begint om 20.00 uur,
kerk is open vanaf 19.30 uur. De
toegangsprijs is 5 euro. Kaartverkoop is in de kerk.
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Peter Beense
live op terras
van Deining
Castricum - Wederom stelt Deining zijn terras open voor een
publiek evenement. Waar het
restaurant aan de Castricumse
kust steeds meer bekend komt
te staan als populaire evenementenlocatie staat het volgende
grote feest alweer op de agenda.
Op zondagmiddag 23 augustus
zal Peter Beense het podium beklimmen om zijn gezellige repertoire ten gehore te brengen.

Win kaarten voor HISWA te water

Delta Lloyd zorgt voor
mooi watersportjaar

IJmuiden - Van dinsdag 1 tot
en met zondag 6 september is
er weer HISWA in IJmuiden. Op
deze HISWA te Water wil Delta
Lloyd, als partner van het evenement, de bezoekers graag laten zien en laten meemaken wat
Delta Lloyd voor de watersportliefhebbers wil betekenen.
Want Delta Lloyd maakt van
2009 een bijzonder watersportjaar. Zo heeft Delta Lloyd dit jaar
een langdurige voortzetting van
de samenwerking met het Watersportverbond aangekondigd.
Hierdoor is de verzekeraar in elk
geval tot 2012 als partner verbonden aan het Watersportverbond en de Delta Lloyd Kernploeg. Hopelijk draagt deze ondersteuning bij aan een goede
prestatie van de Nederlandse
topzeilers tijdens de Olympische
Spelen van 2012 in Londen.
Daarnaast werd ook een aantal
andere vierjarige sponsorcontracten aangekondigd: met de
jonge talenten uit de Optimist
Club Nederland, de jubilerende
Delta Lloyd Regatta en met de
ambitieuze offshore zeilers in de
Delta Lloyd North Sea Regatta.
Bovendien zal Delta Lloyd naast
deze nieuwe contracten de ‘Hiswa te Water’ en de ‘Delta Lloyd
Open Nederlandse Kampioenschappen Olympische klassen’
de komende jaren blijven sponsoren.
De Volvo Ocean Race is de
Mount Everest van het zeilen;
zonder twijfel de zwaarste zeilwedstrijd ter wereld. In negen
maanden tijd leggen de deelnemende boten 37.000 zeemijlen af
en trotseren daarbij de gevaarlijkste zeeën. De race vergt fysiek
en psychisch het uiterste van de
bemanning. Bij sommige etappes (‘legs’) varen de zeilers meer
dan dertig dagen achter elkaar
en komen ze nauwelijks aan slapen en eten toe. Met maar enkele vierkante meters leefruimte
zijn ze op elkaar aangewezen; alleen met (h)echt teamwork bereiken ze de finish. Een grote uitdaging, waarmee sponsor Delta

Lloyd de Nederlandse zeilsport
wil stimuleren. Team Delta Lloyd
heeft inmiddels laten zien waarin
een klein land groot kan zijn. De
spectaculaire boot is tijdens de
Hiswa te Water in de haven van
IJmuiden te bewonderen. Op de
stand maakt u zelfs kans om op
de Delta Lloyd mee te varen.
Met al deze inzet wil Delta Lloyd
laten zien waar haar sponsortoewijding ligt: bij de watersport. Zij
is niet voor niets de marktleider
op het gebied van pleziervaartuigenverzekeringen. De verzekeraar weet wat zeilers bezielt, wat
hun vragen zijn en hoe zij daarvoor de beste oplossing kan bieden. Want Delta Lloyd wil lange
termijn zekerheid bieden. Voor
elke boot heeft zij een goede
verzekering. Of het nu gaat om
een exclusief superjacht in Monaco of een Optimist in Uitgeest.
Dit alles met een zeer uitgebreide dekking en vlotte en deskundige schadeafwikkeling. Aan de
leden van het Watersportverbond wordt nu zelfs een aantrekkelijke korting aangeboden op al hun verzekeringen. Zo
wordt een totaaloplossing geboden waarmee men met een gerust hart kan genieten van huis,
haard en schip.
Voor meer informatie over de
sponsoractiviteiten en pleziervaartuigen verzekeringen van
Delta Lloyd kan men terecht
bij de assurantieadviseur of op
www.deltalloyd.nl/watersport of
www.deltalloyd/particulier. Hier
kan men ook zelf een verzekering afsluiten.
Speciaal voor lezers van deze
krant worden toegangskaarten
voor het evenement beschikbaar
gesteld door Delta Lloyd. Door
het beantwoorden van de vraag
hoe hun boot heet die mee doet
aan de Ocean Race, kan men
twee toegangskaarten à 18,50
euro winnen. Stuur de oplossing
voor 25 augustus naar redactie@
beverwijker.nl en vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer in de mail. Winnaars
krijgen telefonisch bericht.

In samenwerking met het toporkest Total Eclipse, die samen met
Danny Nicolay het voorprogramma zal verzorgen zal Peter Beense, Deining weer laten meeswingen met de bekendste Nederlandstalige hits.
De ras-Amsterdammer heeft in
de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen door vele
optredens, hits in de top 40 en
samenwerking in het verleden
met de overleden André Hazes.
Speciaal voor de gelegenheid
zal Deining weer worden omgebouwd tot live-podium. Over het
terras wordt de prachtige nieuwe
tent gespannen zodat dit evenement ook prima doorgang kan
vinden indien het regent.
Naast deze openbare festiviteiten verzorgd Deining ook verjaardagen, bruiloften, huwelijken
en personeelsuitjes. Plan nu uw
feest of partij bij Deining of Jaffa voor oktober en ontvang 10%
korting op uw eindfactuur. Natuurlijk zijn bij Deining nog tot
1 november de deuren geopend
voor een heerlijk diner of een
hapje en een drankje.
Zondag 23 augustus vanaf 16.00
vijf uur lang live muziek Peter Beense, Stefan Storm in samenwerking met toporkest Total Eclipse.
Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij strandpaviljoen Deining, restaurant de Duynen op
camping Bakkum en via Paylogic op www.deiningcastricum.
nl voor d 12,50. Aan de deur s
15,00.
Voor meer informatie of reserveringen kijk op www.deiningcasricum.nl, bel naar 0251-674101
of stuur een berichtje naar info@
deiningcastricum.nl

Zaterdag 22 augustus

Presentatie ontwerpster
merk Chiarico bij WIT
Beverwijk - Zaterdag 22 augustus is er bij Wit mode aan
de Breestraat 6 een presentatie
door Jeanny Annichiarico, ontwerpster van het merk ‘Chiarico’. Iedereen is welkom om aanwezig te zijn. Opgeven via 0251676 878. Jeanny geeft die dag
twee presentaties, om 11.00 uur
en om 14.00 uur. Zij geeft uitleg over haar technieken en ontwerpen en laat zien hoe maat S
tot en met XXXXL haar ontwerpen geweldig zullen staan. Dit
zegt ze er zelf over: ,,Vaak ontmoet ik vrouwen die ontevreden
zijn over hun figuur. Bij het ontwerpen hou ik daar specifiek rekening mee. Ik vind dat vrou-

wen trots mogen zijn op wat ze
hebben en de juiste kleding kan
daarbij helpen.
Chiarico ontwerpen kenmerken
zich door een geraffineerde belijning die sterke punten van het
vrouwelijk lichaam benadrukt,
zodat elk figuur optimaal tot zijn
recht komt, van maat S tot en
met XXL en tegen een betaalbare prijs.’’
Dat past helemaal bij hetgeen
W!T wil. Bij de modezaak zijn ze
dan ook heel blij met Chiarico in
de collectie. Wit Mode is te vinden aan de Breestraat 6 in Beverwijk. E-mail: evelien@witmode.nl, website: www.witmode.nl.

Oisterwijk, parel van Brabant

Warme huiselijkheid
in Hotel de Paddestoel
Oisterwijk - Een vakantie in het
driesterrenhotel De Paddestoel
betekent een warme ontvangst,
comfortabele kamers, een uitstekende Hollandse keuken, volop recreatiemogelijkheden, geslaagde fiets- en wandeltochten
en leuke uitstapjes in de nabije
omgeving. Dit hotel is ook uitstekend geschikt voor mensen die
gebruikmaken van een rolator of
rolstoel.
Het is goed toeven in dit gezellige hotel waar serviceverlening
vanzelfsprekend is. Gasten worden in Hotel De Paddestoel met
de bekende Brabantse hartelijkheid en gastvrijheid ontvangen. De huiselijk inrichting van
het hotel en de groene omgeving zorgen ervoor dat men helemaal tot rust kan komen. En
wie er op uit wil trekken kan terecht in de prachtige omgeving
van het hotel. Oisterwijk wordt
niet voor niets ‘Parel van Brabant’ genoemd.
Oisterwijk in het hart van Brabant, met de eeuwenoude dorps-

kern en zijn lindeboom, de karakteristieke gevelhuisjes, vriendelijke mensen, gezellige terrasjes en winkeltjes bieden een rijk
scala aan ontspanningsmogelijkheden.
Zwemmen, kanoën, vissen, golfen maar ook de vele wandelen fietsroutes zorgen voor een
sportief cachet. De gemeente is
al heel lang een begrip voor actieve rustzoekers die nog stilte, ongerepte natuur en cultuur
weten te waarderen. Dromerige
vennen, wandelen over de heide, fietsen door de bossen, maar
ook gezellig winkelen, lekker
eten; het is gewoon volop genieten in Oisterwijk.
Of men nu voor een lang of een
kort verblijf naar Oisterwijk komt;
men zal zich er volkomen thuis
voelen.
Voor meer informatie over Hotel De Paddestoel: Scheibaan
5, 5062 TM Oisterwijk, tel: 0135282555 of 5216250, email: info@hoteldepaddestoel.nl.
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RKZ is voorbereid op
Mexicaanse griepgolf

Zondag kunstmarkt op
Julianaplein Wijk a/Zee
Wijk aan Zee - De kunstmarkt
in Wijk aan Zee zou in eerste instantie op zondag 19 juli plaatsvinden. Echter de weergoden
gooiden roet in het eten, waardoor de organisatie heeft besloten om de kunstmarkt te verplaatsten naar zondag 23 augustus. Wijk aan Zee heeft de afgelopen jaren al heel wat unieke bezoekers uit allerlei richtingen gehad tijdens de kunstmarkt. Werd de kunstmarkt drie
jaar geleden nog bezocht door
de Karavaan, twee jaar geleden
door Great Balls of Fire en vorig jaar door futuristische wezens, dit jaar verwacht de organisatie Antilopen op de bijzondere markt. Met hun spitse snuiten

en geweien zullen de verklede
acteurs met een scherpe blik al
het kunstzinnige naar eigen inzicht op zondag 23 augustus kritisch bekijken. Zeker 55 kramen
met een zeer divers aanbod in de
breedste zin van kunst zal uitgestald staan op het Julianaplein
in Wijk aan Zee. Beelden, sieraden, schilderijen, etsen, fotografie, objecten, glas in lood, keramiek, glasobjecten, zeefdrukken, mozaïek, aquarellen, tekeningen, houtsneden en nog veel
meer kunst kunt u bewonderen
en meemaken op zondag 23 augustus van 11.00 tot 17.00 uur
op het Julianaplein in Wijk aan
Zee. Zie voor meer informatie op
www.wijkaanzee.org.

Donderdag op Connie Stuartlaan

Politie zoekt man die
meisje in gezicht sloeg
Beverwijk - Een 15-jarig meisje is vorige week donderdagavond rond 20.00 uurd op de
Connie Stuartlaan geslagen door
een onbekend gebleven man.
Aanleiding voor de mishandeling lag in een aanrijding even
daarvoor, waarbij de man terwijl hij op het fietspad fietste, tegen de hand van een vriendin
van het slachtoffer aanfietste. De
man reed zonder iets te zeggen
door, terwijl het meisje pijn opliep aan haar hand. Toen de 15jarige Heemskerkse achter de
man aanfietste om verhaal te halen, pakte de man haar stevig

vast en sloeg haar in het gezicht.
De man, die in het gezelschap
was van een vrouw, gooide vervolgens de fiets van het meisje
in een sloot. Daarna fietsten de
verdachte en de vrouw door.
Politiemensen hebben direct een
onderzoek in de omgeving ingesteld, maar hebben de man niet
gevonden. De politie wil graag in
contact komen met de man en
roept mensen op die getuige zijn
geweest van de mishandeling of
anderszins informatie hebben
over de man, contact op te nemen met de politie in Beverwijk,
via 0900-8844.

Pinkstergemeente
IJmond - Pinkstergemeente Beverwijk-Heemskerk heeft haar
naam veranderd in Pinkstergemeente De Ark. Op 30 augustus komt het evangelisatiegezin
Grant, John, Gwynneth en hun
beide zonen, naar de samenkomst van de Pinkstergemeente.
Dit is een jaarlijks terugkerend
bezoek. Het evangelie wordt op
die dag op een bijzondere wij-

ze ten gehore gebracht. De twee
zonen verzorgen de muzikale
omlijsting, bijgestaan door zang
van moeder Gwynneth, terwijl
vader John het gesproken woord
zal verzorgen.
Iedereen is welkom op de locatie in basisschool Het Rinket aan
de Bachstraat 20 in Heemskerk.
De samenkomst begint om 10.00
uur.

Beverwijk - Het Rode Kruis
Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk
is klaar voor een eventuele uitbraak van de Mexicaanse griep
(officieel: Influenza A/H1N1). De
verwachting is dat het virus zich
snel uitbreidt wanneer het nieuwe schooljaar begint en veel
mensen weer aan het werk gaan.
Uit voorzorg treft het RKZ maatregelen tegen verspreiding van
het virus. Instructies voor patiënten, bezoekers én medewerkers maken daar onderdeel van
uit. Tegelijkertijd liggen er draaiboeken klaar. Wat te doen bij
een eventuele grote toestroom
van patiënten en uitval van grote
groepen medewerkers?
Voorzorgsmaatregelen
Het ziekenhuis bevindt zich in de
voorbereidende fase. Uitgebreide voorlichting is op dit moment
het belangrijkste wapen tegen
virusverspreiding in het ziekenhuis. Marianne Acampo, voorzitter van de Raad van Bestuur
zegt: ,,We vragen mensen met
griepverschijnselen, zoals gebruikelijk, eerst contact op te ne-

men met de huisarts en niet in
eerste instantie naar het ziekenhuis te komen. Dit geldt dus ook
voor onze medewerkers. Mochten patiënten of bezoekers met
de verdachte griepverschijnselen zich wel melden, dan wordt
hen verzocht direct naar de
dichtstbijzijnde receptie te gaan.
Daar krijgen ze een mondkapje
en brief met uitgebreide uitleg
over de te volgen procedure. De
griep lijkt vooralsnog niet ernstiger dan ‘normale’ griep. Echter, in een ziekenhuis bevinden
zich patiënten die extra vatbaar
zijn voor besmetting en daardoor
zieker kunnen worden. Daarom
treffen wij deze voorzorgsmaatregelen.’’
Persoonlijke hygiëne
Er is ook extra aandacht voor
persoonlijke hygiënemaatregelen. Desinfecterende handgel
wordt breed door het ziekenhuis verspreid en mondkapjes
liggen bij iedere balie klaar voor
het moment dat een grieppatiënt
zich meldt. Ook zijn overal voor
zowel medewerkers als patiën-

ten en bezoekers algemene hygiëne-instructies te vinden.
Geïsoleerde opvang
Complete
draaiboeken
liggen klaar voor het moment dat
veel mensen ziek worden. Zodra het aantal griepgevallen toeneemt gaat het ziekenhuis andere maatregelen hanteren. In
plaats van voorzorgsmaatregelen, komt de focus dan te liggen
op de continuïteit van de patiëntenzorg. Belangrijk onderdeel
daarvan is het op de been houden van zoveel mogelijk medewerkers. Alle bezoekers van het
ziekenhuis met koorts en luchtwegklachten (hoesten, keelpijn,
benauwd) worden in die fase opgevangen in een aparte unit, die
voor het ziekenhuis wordt geplaatst. Hier beoordeelt ziekenhuispersoneel of onderzoek/opname noodzakelijk is, of dat de
patiënt terugverwezen kan worden naar de huisarts.
Wanneer het ziekenhuis overgaat naar die volgende fase,
volgt hierover meer informatie.

Uitstel vanwege Mexicaanse griep

Leef en beleefbeurs afgelast
Heemskerk - De eerder aangekondigde Leef & Beleef Beurs
van het Servicepaspoort gaat
niet door. De Raad van Bestuur
van ViVa! Zorggroep, waar het
Servicepaspoort onderdeel van
is, heeft vanwege de Mexicaanse griep besloten om de beurs te

annuleren. De kans dat beursbezoekers of bewoners van de locatie besmet kunnen raken, acht
men te groot.
De beurs zou worden georganiseerd vanwege het 10-jarig bestaan van het Servicepaspoort

op 26 september op de ViVa!
Zorggroep locatie Westerheem
in Heemskerk. Juist in die periode wordt verwacht dat de Mexicaanse griep op zijn hevigst is.
Het Servicepaspoort is van plan
de beurs alsnog in het voorjaar
2010 te organiseren.

Biologische producten in supermarkten

Meetellen met Goed-Aardig
Heemskerk - Al vele jaren tellen de leden van Goed-Aardig
de zogenoemde biologische producten in de supermarkten van
Heemskerk en Beverwijk. Het is
een actie van Milieudefensie, die
daardoor een beter inzicht krijgt

in de vraag en het aanbod van
biologische producten in de supermarkten. Goed-Aardig probeert de uitslag terug te koppelen naar de supermarkten om de
verkoop te stimuleren. Iedereen
kan meedoen met deze tellin-

gen tot 30 september. Wie mee
wil doen, kan zich aanmelden bij
Goed-Aardig, zodat er geen dubbeltellingen plaatsvinden.
Opgeven via de website: www.
goed-aardig.nl of per telefoon
0251 232155.

Aanrijding in Wijkertunnel
Beverwijk - In de westbuis van
de Wijkertunnel ontstond vorige
week woensdag omstreeks 22.00
uur door nog onbekende oorzaak
een eenzijdige aanrijding. Een
42-jarige automobilist uit Groet
verloor door nog onbekende
oorzaak de macht over het stuur
en kwam, na tegen beide zijden

van de tunnel te zijn gebotst, op
de zijkant terecht. De auto vatte als gevolg van de aanrijding
vlam, de man en zijn passagier,
een 47-jarige inwoner van Alkmaar konden op eigen gelegenheid de auto verlaten. De brandweer had de brand snel onder
controle. De beide mannen zijn

ter controle naar het ziekenhuis
vervoerd. De tunnelbuis is korte
tijd afgesloten geweest.

De beverwijker
tel. 0255-540765
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Leerzaam weekend met gezonde maaltijden en activiteiten

Verbeter uw gezondheid
met de Mediterrane Lifestyle
Wijk aan Zee - Een gezonde levensstijl is van elementair belang voor ieder mens. Met name mensen die te maken hebben
met overgewicht, hart- en vaatziekten of diabetes type 2 zijn
gebaat bij een aanpassing van het dagelijkse eetpatroon. Uit
onderzoek is duidelijk geworden dat een Mediterrane Lifestyle
kan bijdragen aan een gezonder lichaam en een vermindering
van het aantal ziekte- en sterfgevallen. Wilt u weten hoe u zelf
gezonder kunt leven volgens de Mediterrane Lifestyle? Schrijf
u dan in voor het speciale weekend dat op 2, 3 en 4 oktober
wordt gehouden in Wijk aan Zee.
de olijfolie een prima combinatie
om hart- en vaatziekten te voorkomen.’’ Als gewichtsconsulent
weet Hester precies welke aanpassingen moeten worden gemaakt in het voedingspatroon
om een gewichtsafname en een
gezondere levensstijl te bevorderen. Het levende bewijs van haar
methode is zij zelf, want door
toepassing van de lesstof die zij
tijdens haar universitaire studie
opkreeg wist zij zelf meer dan 20
kilo lichaamsgewicht blijvend te
verliezen!

De Mediterrane Lifestyle is een
manier van eten en drinken zoals die in bijvoorbeeld Italië is terug te vinden. De maaltijden bestaan hoofdzakelijk uit groente en fruit, aangevuld met mager vlees of vis. Gewichtsconsulent Hester van Roode: ,,Het
ontbijt bestaat in de Mediterrane landen vaak uit fruit, als
lunch wordt een salade gegeten. Niet aangemaakt met dressing, maar met olijfolie en balsamico azijn. Dat geeft niet alleen
een heerlijke smaak, het is vooral heel erg gezond. Bij het diner
wordt veelal ook een salade geserveerd, niet met aardappelen,
rijst of pasta, maar wel met een
stuk mager vlees of vis erbij. Een
een glaasje wijn erbij mag best,
dat vormt juist in combinatie met

Het weekend van 2, 3 en 4 oktober heeft Hester uitgeroepen tot
‘Mediterrane Lifestyle Weekend’.
Voor het aantrekkelijke bedrag
van 125,00 euro kunt u hieraan
deelnemen. U krijgt dan tweemaal een lunch en tweemaal
een diner geserveerd dat volgens het Mediterrane concept
is samengesteld. Tevens neemt
u deel aan een drietal sportieve en ontspannende activiteiten,
te weten discgolf, blowkarten en
midgetgolf. Bovendien wordt u
door middel van een interactieve workshop geïnformeerd over
de wijze waarop u zelf blijvend
uw voedingspatroon kunt wijzigen zodat u niet alleen lekker,
maar ook verantwoord eet. Bij
dit complete arrangement heeft
u tevens de mogelijkheid om te
overnachten in Wijk aan Zee. De
kosten hiervoor zijn niet inbegre-

Open avond en dag bij
Taleninstituut Iber Lengua
Haarlem - Iber Lengua Taal en
Cultuur BV opent haar deuren op
27 augustus van 19.00 tot 21.00
uur en op 29 augustus van 13.00
tot 16.30 uur. Beide dagen staan
in het teken van ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’.
Elk jaar selecteert het Haarlemse instituut een goed doel om, in
het kader van maatschappelijke
betrokkenheid, ondersteuning
te bieden bij het goede werk dat
zij verricht. In het verleden werd
het Leger des Heils voorgegaan
door onder andere War Child en
Sibusiso. In het kader van deze maatschappelijke betrokkenheid introduceerde het instituut

in 2002 een non-profittak met de
naam ‘Nederlands in de Praktijk’.
Het doel van deze tak is het begeleiden van en integratie van,
met name zwakkere, cursisten in
de Nederlandse cultuur met als
uiteindelijk doel het vinden van
werk en een eigen plek in de Nederlandse samenleving.
Vlak om de hoek bij Iber Lengua
worden op donderdag 27 augustus buurtactiviteiten georganiseerd ter ere van de opening van
de nieuwe locatie van het buurten steunpunt De Hoek van het
Leger des Heils, dat nu Bij Bosshardt zal heten, in de voetsporen van ‘de majoor’. Onze samen-

pen, maar desgewenst kan Hester voor u bemiddelen bij het reserveren van een slaapplaats.
Zelf zal zij het gehele weekend
begeleiden, maar ook zullen een
gezondheidwetenschapper, een
fysiotherapeut en een psycholoog aanwezig zijn om u met adviezen bij te staan.
Het opgestelde programma heeft
een gunstig effect op de gezondheid. Zo zal de insulinegevoeligheid toenemen, terwijl de bloeddruk juist daalt. Dat geldt ook
voor het cholesterolgehalte; het
slechte cholesterol neemt af en
het goede cholesterol neemt
toe. Tevens vindt een gewichtsdaling plaats en is het risico op
een aantal soorten kanker kleiner. Deze effecten zijn van toepassing wanneer iemand het
Mediterrane dieet minstens drie
maanden heeft gevolgd. Door
uw levensstijl aan te passen verhoogt u uw levenskansen en bespaart u bovendien onnodige
medische kosten. Hester is van
plan een receptengids uit te geven die aansluit bij de Mediterrane Lifstyle en is vanzelfsprekend beschikbaar voor een aanvullend consult wanneer mensen
naar aanleiding van het weekend
nog aanvullende begeleiding nodig hebben.
Het weekend start op vrijdagmiddag om 17.00 uur met een
welkomstbijeenkomst en wordt
op zondagmiddag na afloop van
de lunch afgesloten met een
evaluatie.
Op de website www.mediterranelyfestyle.nl is uitgebreide informatie te vinden, men kan zich
hier ook direct inschrijven voor
deelname. Telefonisch aanmelden kan door te bellen met Hester van Roode via telefoonnummer 06 57326456.
leving is gecompliceerd. Veel
mensen kunnen maar met moeite meekomen. Veel mensen kunnen zich zelfs nauwelijks staande houden. En door verschillende oorzaken wordt de groep
mensen die dringend hulp nodig
hebben, steeds groter. Het Leger
kan dit werk vooral doen dankzij giften van de Nederlandse bevolking en de inzet van vrijwilligers. Iber Lengua schenkt daarom voor elk inschrijfformulier dat
zij tijdens deze open dagen ontvangt een bijdrage van 15 euro
aan het Leger des Heils.
Tijdens beide dagen kan men
deelnemen aan gratis proeflessen in verschillende talen, op de
donderdagavond om 20.00 uur
en op de zaterdag om 15.00 uur.
Men kan dan ook terecht voor informatie over alle cursussen, zoals commercieel gerichte avond-

Kennismakingslessen
Tae Kwon Do bij VersuZ
Beverwijk - Op maandag 31 augustus en woensdag 1 september houdt Tae Kwon-Do school
VersuZ open huis voor iedereen
die benieuwd is naar deze sport.
Tae Kwon-Do is een Koreaanse zelfverdedigingsport, waar de
nadruk ligt op het schoppen en
stoten.
In de training wordt er geen of
weinig lichamelijk contact gemaakt, dus blauwe plekken en
blessures komen nauwelijks
voor. Om met deze sport te starten is geen conditie, ervaring
of lenigheid nodig. Trainer Peter Stet neemt de tijd om beginners rustig kennis te laten maken met de Tae Kwon-Do. Ge-

ïnteresseerden kunnen gebruik
maken van 5 kennismakingslessen voor d15,-.
Bij VersuZ trainen de tieners tussen de 8 en 14 jaar op maandag
van 17.30 tot 18.30 uur en woensdag van 17.00 tot 18.00 uur. Voor
mensen vanaf 15 jaar en ouder is er op maandag (19.30 tot
20.30 uur) en woensdag (19.00
tot 20.00 uur) les. De lessen worden gegeven in de sportbox van
het Kennemer College aan de
Plesmanweg 450 te Heemskerk.
Meer informatie is te lezen op
www.versuz.nl en trainer Peter
Stet is telefonisch bereikbaar op
072-5339264 of 06-20489402 en
via de mail Peter@versuz.nl

Nieuwe cursus
‘Rust en Ruimte in uw huis’

opruimen/ordenen van hun huis.
Tevens wordt er aandacht besteed aan opruimen en ordenen
in het algemeen. Men krijgt een
opdracht mee om thuis aan de
slag te gaan.

Beverwijk - Stichting Welzijn
Beverwijk start op maandag 14
september een cursus ‘Rust en
Ruimte in uw huis’.
Tijdens de eerste avond wordt
geïnventariseerd waar de deelnemers tegen aan lopen bij het

Bij de tweede avond gaat de
aandacht vooral naar hoe het de
deelnemers is vergaan met de
thuisopdracht. Er worden tips en
adviezen gegeven. Ook wordt er
tijdens de training geoefend met
de tips en adviezen. Wederom
krijgt men een nieuwe opdracht
mee naar huis. Naast de evaluatie van de thuisopdracht, is het
hoofdonderwerp tijdens de derde avond het volhouden en bijhouden van de aangebrachte ordening.

opleidingen (voordien georganiseerd door de Kamer van Koophandel), conversatiecursussen
en intensieve spoedopleidingen,
in 15 verschillende talen. Voor de
commerciële groepen praktijkgericht met aandacht voor zakelijke cultuurverschillen en met
internationaal erkende diploma’s. De cursussen voor particulieren zijn gericht op situaties uit
het dagelijks leven en de vakantie en de lessen worden voornamelijk gevuld met conversatie.
Er zijn cursussen voor verschillende niveaus en alle cursussen worden verzorgd door ervaren (near)native docenten. Voor
een gratis proefles kan men zich
tot woensdag 26 augustus 12.00
uur aanmelden via 023-5389849
of manine@iberlengua.nl.
Iber Lengua is gevestigd aan de
Zaanenstraat 18 in Haarlem.

De eerste les start op maandag
14 september van 19.00 tot 22.00
uur in Buurthuis Wijk aan Duin
aan de Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk. De docente is Wendy de
Peuter. De cursuskosten bedragen s 65,10 voor 3 lessen. De
overige 2 lessen vinden plaats
op 12 oktober en 9 november.
Inschrijven vooraf is noodzakelijk, dit kan via de website www.
welzijnswb.nl of middels het invullen van een inschrijfformulier.
Hiervoor en voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Stichting Welzijn Beverwijk, tel. 220944.
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Inzameling plastic verpakkingsmateriaal

Heemskerk haalt
Plastic Hero binnen
Heemskerk - ReinUnie start
in september in de gemeenten
Heemskerk en Velsen met het
gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsafval. Op verschillende plaatsen in de gemeenten komen verzamelcontainers
te staan. Alle inwoners in de gemeenten ontvangen in de week
van 24 augustus 2009 (week 35)
een informatiepakket. Dit pakket bevat informatie over: wat
er precies wordt verstaan onder plastic verpakkingsafval, hoe
dit afval kan worden aangeboden en waar de verzamelcontainers staan. Het informatiepakket
sluit aan bij de landelijke ‘Plastic
Heroes’ campagne.
Waarom gescheiden inzameling
Door het plastic verpakkingsafval
gescheiden in te zamelen, kan
het worden gerecycled in plaats
van verbrand. Het is dus beter
voor het milieu, omdat er minder
CO2 wordt uitgestoten. Bovendien kunnen er allerlei nieuwe
producten worden gemaakt van
plastic. Denk aan fleece-truien,
tennisballen en vloerbedekking.

Iedere gemeente is vanaf 1 januari 2010 verplicht om het plastic
verpakkingsafval gescheiden in
te zamelen.
Zo makkelijk mogelijk
Om voldoende opbrengst voor
het milieu te behalen is het
noodzakelijk om zo veel mogelijk plastic verpakkingsafval in
te zamelen. Daar is de hulp van
de inwoners bij nodig. Zij zijn het
die het plastic afval daadwerkelijk gaan scheiden en moeten
brengen naar een verzamelcontainer. Daarom maakt ReinUnie
het ze zo makkelijk mogelijk. Iedere inwoner kan het plastic verpakkingsafval verzamelen in een
eigen plastictas of -zak. Vervolgens kunnen ze, wanneer het
uitkomt, het plasticverpakkingsafval brengen naar een van de
verzamelcontainers in de buurt.
De gebruikte plastictas of- zak
mag mee in de verzamelcontainer. Ook kunnen de inwoners het
plastic verpakkingsafval brengen
naar het afvalbrengstation.
Meer informatie is te vinden op
www.reinunie.nl.

Voetbalvereniging 1972 - 1987

Verhalen en foto’s van
club ‘Inter Heemskerk’
Heemskerk - Heemskerk heeft
ooit een derde voetbalclub gehad. Naast Ado’20 en Odin’59
was daar Inter Heemskerk. De
club werd opgericht op 3 mei
1972 en begon te spelen aan
de overzijde van de sloot langs
de Luxemburglaan. Later werden daar huizen gebouwd. Vijftien jaar later, op 17 augustus
1987, werd Inter Heemskerk helaas opgeheven. Oud-speler van

Inter, Leo Swiers, is nu bezig om
de historie van deze club in kaart
te brengen. Via andere oud-spelers is hij al aan enkele foto’s en
verhalen gekomen. Natuurlijk wil
hij nog veel meer weten. Hij doet
daarom een oproep aan de lezers.
Wie herinneringen heeft aan
Inter Heemskerk, tastbaar of
in verhalen, kan Leo Swiers
bellen: 06-50211934.

27 augustus en 3 september

Gemeentehuis beperkt open
Heemskerk – Op donderdag 27 augustus is het gemeentehuis
in Heemskerk vanaf 12.00 uur gesloten in verband met een
bijeenkomst voor het voltallige personeel. Ook de avondopenstelling van de balie Samenleving en zorg komt te vervallen.
Op donderdag 3 september vervalt vanwege de harddraverij
de middag- en avondopenstelling van de balie Samenleving
en zorg. De balie is geopend tot 12.00 uur.
Extra avondopenstellingen van
de balie Samenleving en zorg
zijn op dinsdag 25 augustus en
1 september van 18.00 tot 20.00
uur.
Bij de balie Samenleving en zorg
kunt u onder meer terecht voor
paspoort, rijbewijs, uitreksels en

voor aangifte van geboorte en
overlijden.
Voor de balies Bouw- en woningtoezicht, Werk en inkomen
en Belastingen en het Wmo-loket heeft de sluiting geen gevolgen. Deze zijn dagelijks geopend
van 09.00 tot 12.00 uur.

Finale A junioren: SoenderjyskE (Denemarken) tegen Omniworld (Almere). Foto: Leo Tillmans

Scandinavisch succes
op ODIN’59 toernooi
Heemskerk - Het 11e Jeugd
Selectie Toernooi voor A- en Bjunioren bij Odin ’59, is afgelopen weekend uitgemond in een
Scandinavisch succes bij zowel
de A-, als bij de B-junioren finales.
Inter Turku FC uit Finland won
het toernooi bij de B junioren en
het Deense SoenderjyskE won
het toernooi bij de A junioren. Er
ging echter nog wel wat aan de
aanvang vooraf.
De dag voor aanvang van het
toernooi werd de organisatie onaangenaam verrast door een afmelding van HISTON FC uit Engeland. Maar liefst 6 spelers alsmede de trainer waren gevat
door de Mexiaanse griep. Met
name in Groot Brittannië blijkt
er een heuse uitbraak van deze pandemie te zijn waardoor de
organisatie op het laatste moment een vervanger moest vinden binnen de A junioren poule. De Britse club ging geheel in
quarantaine.
SPARTA Rotterdam A1 bleek uiteindelijk beschikbaar en reisde
zaterdag af naar de Heemskerkse sportclub. Trainers Mike Obiku en Fabian Veldwijk, bekende namen uit het betaalde voetbal, kwamen mee en konden genieten van een mooi weekendje
voetbal.
Want dat er mooi voetbal werd
gespeeld kan zeker worden gesteld. Met het zomerse weer, een
nieuw hoofdveld en nieuw bezaaide bijvelden, zagen de vele
toeschouwers de diverse nationaliteiten mooi voetbal spelen.
Het Finse B1 team, Inter Turku,
onder aanvoering van de Finse

betaald voetballer en thans trainer, Jussi Nourela, waren oppermachtig door goed spel en door
alle wedsstrijden te winnen.
Het Deense SoenderjyskE had
meer tegenstand en werd bij de
A1 al in een van de eerste wedstrijden door het eigen ODIN ’59
A1 op een 0-0 gehouden. Hierna herpakten de Denen zich en
wonnen de overige wedstrijden door inzet en goed voetbal.
Wel hadden de Denen zichtbaar
moeite met het fysieke en verbale spel dat in Nederland wordt
getolereerd. Zij pakten echter
op sportief vlak hun revanche
en wonnen het toernooi bij de A
jeugd. Bij de B junioren werden
de Denen vijfde.
ODIN ’59 zelf had wat meer
moeite om hoog te eindigen. Het
A1 presteerde zeer verdienstelijk
en speelde goed voetbal. Op beslissende momenten echter vielen de doelpunten net even aan
de verkeerde kant, waardoor de
A1 op de zevende plaats eindigde. Voor de B jeugd van ODIN
was dit toernooi een maatje te
zwaar en eindigde als laatste.
DEM B1 eindigde verdienstelijk
en verrassend als vierde.
Bij de A junioren van DEM waren er grotere problemen. Al in
de eerste wedstrijd brak een
speler zijn bovenbeen en moest,
toen zijn team het toernooi verder afwerkte, tot tweemaal toe
worden geopereerd. Ook in de
navolgende wedstrijden volgden vele blessures. Mede daardoor eindigde DEM A1 dan ook
als laatste.
Verrassend werd het onbekende Wanne Eickel, als verliezend
finalist, tweede bij de A jeugd en

als zesde bij de B-jeugd, alsook
Borea Dresden derde werd bij de
A jeugd.
Als verliezend finalist kon FC
Omniworld met opgeheven
hoofd als tweede het toernooi
eindigen. Inter Turku was een
maatje te sterk, maar de overige
wedstrijden werden door Omniworld moeiteloos afgewerkt.
Het Belgische LIERSE SK, ook
niet een van de minste clubs in
Europa, met een rijke clubhistorie en brede jeugd, werd derde
bij de B jeugd en vijfde bij de A
jeugd. Hoewel zij zelf meer hadden verwacht, moest LIERSE
hun meerdere erkennen in de
(semi) finalisten.
Al met al werden alle wedstrijden op kwalitatief hoog niveau
afgewerkt onder ideale omstandigheden.
Dit jaar werd er ook de zogenaande Koem Roemling Fairplaycup uitgereikt. Deze cup werd
voor zijn fair play dan ook uitgereikt aan Wanne Eickel B1.
Het was een geslaagd toernooi
en het merendeel van de clubs
heeft aangegeven weer graag
aanwezig te zijn bij de 12e editie
van het Internationaal Jeugd Selectie Toernooi 2010.
Einduitslag:
A-junioren: 1. SoendejyskE, 2.
Wanne Eickel, 3. Borea Dresden,
4. Zeeburgia, 5. LIERSE SK, 6.
Sparta Rotterdam, 7. ODIN’59, 8.
RKVV DEM.
B-junioren: 1. Inter Turku FC,
FC Omniworld, 3. LIERSE SK,
RKVV DEM, 5. SoendejyskE,
Wanne Eickel, 7. Sendai Ni,
ODIN’59.

2.
4.
6.
8.
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Basketbal in centrum
Heemskerk - Basketbalvereniging Mapleleaves Heemskerk houdt zaterdag van 10.00
tot 17.00 uur weer het basketbalspektakel op het Nielenplein.
Vorig jaar was de eerste editie
van het basketbal streetevent.
Met 26 ingeschreven wedstrijdteams, een spetterende demowedstrijd, dunkcontest, driepoint
shoot-out en super mooi weer,
schreeuwde het streetevent om

een vervolg. Op 22 augustus vinden er o.a. 3 tegen 3 wedstrijdjes plaats en komt de nummer
één van Nederland, Eclipse Jet
Amsterdam, met een afvaardiging op bezoek voor het geven
van een demonstratiewedstrijd.
Verder is er ook een demonstratiewedstrijd rolstoelbasketbal en
is er een dj aanwezig. Uiteraard
wordt het een interactieve dag
met diverse spelletjes voor het

publiek. Voor de allerkleinsten
is er ook een springkussen aanwezig.
Voor de 3 tegen 3 wedstrijdjes
dient men zich vooraf inschrijven. Er wordt gespeeld volgens
het Streetbasketball reglement.
Dit gebeurt in verschillende leeftijdscategorieën, namelijk onder de 12 jaar, 12 tot 18 jaar, en
boven de 18. Inschrijven kan op
www.basketballstreetevent.nl.

Geen woningen op HSM-terrein

Heemskerk mooi in de IJmond

Uitgeest - De Raad van State heeft deze week op procedurele gronden een streep gehaald door de goedkeuring die
de provincie bijna een jaar geleden gaf aan het bestemmingsplan ‘HMS-terrein Uitgeest’. Het
hoogste rechtscollege geeft
daarmee geen goedkeuring aan
het door de gemeenteraad van
Uitgeest op 5 februari 2008 vastgestelde bestemmingsplan.

Nieuw seizoen Welschap

Tegen de goedkeuring van het
bestemmingsplan door de provincie was bezwaar gemaakt
door een aantal inwoners van
Uitgeest. Hun bezwaren richtten

zich niet alleen tegen de inhoud
van het plan, maar ook tegen het
feit dat het bestemmingsplan
niet tijdig en op de juiste wijze
ter inzage is gelegd. De Raad
van State stelde de bezwaarmakers wat dat laatste betreft
in het gelijk omdat op 11 en 13
september 2007 minstens twee
van de bezwaarmakers de door
hen gewenste stukken niet op
de juiste plaats in het gemeentehuis van Uitgeest hadden aangetroffen.
De uitspraak van de Raad van
State houdt in dat het bestemmingsplan nu opnieuw door de
gemeenteraad moet worden

Heemskerk - ‘Heemskerk mooi in de IJmond’, de slogan die de gevastgesteld. Belanghebbenden meente al jaren voert, is op de Zuidermaatweg wel erg van toepaszijn tijdens de terinzagelegging sing. Het zou ook een eeuw geleden kunnen zijn, zo rustig ligt het er
opnieuw in de gelegenheid om bij. (Foto: Leo Tillmans)
bezwaar te maken. Het is onduidelijk hoeveel tijd er gemoeid zal
zijn met het andermaal doorlopen van de gehele procedure.
Het bestemmingsplan ‘HMSterrein Uitgeest’ voorzag in de Heemskerk - Het nieuwe pro- om samen activiteiten te onderbouw van 140 woningen op het grammablad van Welschap Wel- nemen.
terrein van de voormalige Hol- zijn voor het seizoen 2009-2010
landse Melksuiker Fabriek. Voor staat vol met vertrouwde en Wie het programmablad niet
het realiseren van de woningen nieuwe activiteiten voor peu- heeft ontvangen, kan een exemzou de provinciale weg N 203 ters, kinderen, tieners, jongeren, plaar ophalen bij de buurtcentra
worden verlegd naar de spoorlijn volwassenen en ouderen. In het van Welschap Welzijn: De Schuiltoe. De plannen voor woning- weekeinde van 15 en 16 augus- hoek, Van Bronckhorststraat 1,
bouw vielen niet bij iedereen in tus wordt het huis aan huis ver- tel. 0251-253054, Het Spectrum,
goede aarde.
spreid in heel Heemskerk. Dit Lauraplein 1, tel. 0251-207777
seizoen start Welschap Welzijn of Waterrijck, Lessestraat 4, tel.
twee nieuwe projecten. De Ont- 0251-254294) en bij de locamoeting is een inloop voor ieder- ties van De Jansheeren, Pieter
een die te maken heeft met (ie- Breughelstraat 5 of De Velst 6.
mand met) geheugenproblemen. Ook liggen de programmablaHet Maatjesproject wil mensen den in de bibliotheken en het gedie door sociale of psychiatri- meentehuis van Heemskerk.
Ook aan de jeugd wordt ge- sche problemen in een isolement Voor informatie en inschrijven
dacht met een springkussen en zijn gekomen, in contact bren- voor een cursus: www.welschapschminken. Verder wordt er een gen met een vrijwilliger (maatje) welzijn.nl of tel. 0251 207725.
demonstratiewedstrijd gespeeld
door topspelers uit de provincie,
is er een modeshow van plaatselijke modezaken en is er de actie:
“waar schijt de geit”.
De inschrijving voor het toernooi Heemskerk - De ouderengroep de plaats eindigde Roel Meijer
staat nog open tot 24 augustus van Hengelsportvereniging Het met 56 vissen en 2,8 kg en dervia www.toernooi.nl. Er wordt Snoekje heeft dinsdag 11 augus- de werd Cees Betjes met 34 visgespeeld in de categoriën 5 tot tus haar achtste wedstrijd van sen en 4,9 kg.
en met 8, in alle dubbelspel dis- de competitie gevist in de vijvers
ciplines. Voor info over de activi- langs de Velserbroekse Dreef. Behalve veel voorns werden er
teiten tijdens het toernooi: www. Onder goede weersomstandig- ook enkele flinke brasems, een
hulstenaar.nl.
heden vingen de 17 deelnemers mooie zeelt van 43 cm, twee flinin totaal 518 vissen en 32,5 kg. ke palingen, enkele baarsjes en
Theo Breedijk werd winnaar met een klein snoekbaarsje gevan60 vissen en 3,3 kg. Op de twee- gen. Met nog één wedstrijd te

Toernooi bij Hulstenaar
Heemskerk – Vanaf 19 september gaat er een uniek evenement
van start bij tennisvereniging De
Hulstenaar. Het Open Hulstenaar
staat niet alleen bol van allerhande activiteiten, daarnaast kent
het toernooi een unieke lengte,
namelijk 16 dagen tennisplezier
en staat in het kader van de actie: Spieren voor Spieren.
Het is de opzet van de toernooicommissie om in principe iedereen die heeft ingeschreven ook
te laten deelnemen, zonder uitlotingen. Het belooft dan ook een

zeer speciaal evenement te worden, met een groot aantal jubileum activiteiten.
Klap op de vuurpijl wordt ongetwijfeld de demonstratie die de
wereldkampioene rolstoeltennis,
Esther Vergeer, zal verzorgen. Zij
geeft ook acte de presence op
de veiling, waarvan de opbrengst
voor het genoemde goede doel
is. Er valt van veel activiteiten
te genieten tijdens het toernooi.
Naast een wijn- en kaasproeverij, is er karaoke en zijn er optredens van Aad de Wit en Marco
Vos en het koor Musical Sound.

Nieuwe leden welkom
bij koor Con Amore
Heemskerk - Het Christelijk
Gemengd Koor Con Amore uit
Heemskerk is weer begonnen
met de wekelijkse repetities op
de donderdag.
Voor de komende maanden
staan er weer verschillende optredens gepland.
Zondag 11 oktober medewerking kerkdienst Meerstate, zondag 15 november zangdienst in
de Dorpskerk aanvang 19.30 uur,

zondag 20 december adventsdienst in de Morgensterkerk om
10.00 uur. Ook zingt het koor bij
de jaarlijkse kerstmarkt in het
centrum.
Nieuwe leden zijn van harte welkom op donderdagavond van
19.45 uur tot 21.45 uur in de
Dorpskerk in Heemskerk.
Voor inlichtingen: mevr. E Minneboo tel: 0251-213269, of mevr.
Nel Souwer tel: 0251-234781.

Competitie Het Snoekje

Adverteren?
Bel 0255-540765

Briljanten
echtpaar

Heemskerk - Het echtpaar Verbree-Nobel vierde zondag het
briljanten huwelijksfeest. Op 16
augustus 1944 traden Martinus Verbree en Catharina Nobel
in Delft in het huwelijk. In 1964
kwamen zij naar Heemskerk.
Burgemeester J.R.A. Nawijn ging
het paar afgelopen maandag feliciteren.

Jeugd van Het Snoekje
Heemskerk - De vierde jeugdviswedstrijd van Hengelsportvereniging het Snoekje werd gehouden in park Assumburg. Bij
de jongste groep met 14 deelnemers werd de 8-jarige Sander
Groen winnaar met 69 visjes en
119 punten. Op de tweede plaats
eindigde Joey Groenewoud met
95 punten en derde werd Niels
Bleeker met 89 punten. Met nog
één wedstrijd te gaan wordt het

tussenklassement aangevoerd
door Sander Groen.
Bij de groep 11-15 jaar werd Aaron van Leuven winnaar met 96
punten op de voet gevolgd door
Jesse van der Krogt met 92 punten. Derde werd Simon Schouws,
die ook het tussenklassement
aanvoert. Door de 23 deelnemers werden in 1,5 uur tijd in totaal 628 visjes gevangen.

