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Spullen niet in container

Maatregel Eikenhof was
niet permanent bedoeld

Foutje geldtransporteur
Heemskerk - Donderdag 24 september is door een fout van een geldtransporteur een berg muntgeld op
straat terechtgekomen. Bij het inladen van de geldcassette bij de Rabobank is deze komen te vallen en defect geraakt. Rabobank IJmond Noord is zeer ongelukkig met deze slordige gang van zaken van de geldtransporteur en neemt de zaak hoog op. Een woordvoerder meldt: ,,Wij zijn altijd buitengewoon zorgvuldig
met het geld van onze klanten en vinden dit incident daarom zeer kwalijk.” Uiteraard heeft het incident geen
enkel gevolg voor de klanten van de Rabobank. (Foto: John Manshanden)

Legplaquette echtpaar Stokkink

Heemskerk - De mededeling
van de gemeente dat nabestaanden op Eikenhof geen losse voorwerpen meer op het graf van hun
dierbare mogen laten staan, om
personeel van de begraafplaats
de gelegenheid te geven om onderhoud te plegen is niet op die
manier bedoeld. Met het bericht
beoogde de gemeente juist zorgvuldigheid met de spulletjes op
de graven. Dit zei burgemeester
Nawijn tijdens de raadsvergadering naar aanleiding van vragen van raadsleden. Wanda Vervest van de gelijknamige fractie
merkte op dat mensen hun dierbare juist begraven om een herdenkingsplaats te hebben. Ook
Fred Plantinga zei een graf bij
uitstek een plek te vinden om te
herdenken en er concreet iets
neer te leggen van iemand die er
ooit was. Wethouder Odd Wag-
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ner bracht er tegenin dat het een
tijdelijke maatregel was om in de
herfst bladeren van de graven
weg te kunnen halen. Spulletjes
zouden kapot kunnen gaan en
knuffelberen zouden vies kunnen worden. Nadat de medewerkers van Eikenhof klaar zijn mogen de mensen alles weer terugzetten. Burgemeester Nawijn benadrukte dat dit al jaren gebeurt,
het is alleen nog nooit officieel
bekendgemaakt. De toonzetting
van het bericht beviel de raadsleden niet. Er stond in dat losse voorwerpen verwijderd ozuden worden, afgevoerd en niet
meer teruggegeven. De burgemeester gaf de garantie dat er
geen spullen in containers zouden verdwijnen. ,,Want we hebben toegelaten dat de mensen
die mochten plaatsen.

Politie houdt
inbrekers aan

Heemskerk - Vorige week donderdagavond meldden getuigen
dat er mogelijk werd ingebroken
in een woning aan de Kerkweg.
Agenten troffen in de woning
twee Polen van 27 en 37 jaar. De
mannen zijn aangehouden en ingesloten. Onderzocht wordt wat
ze verder op hun kerfstok hebben. Tegen het tweetal wordt
proces-verbaal opgemaakt.

Notariskantoor
Lautenbach
Loco-burgemeester Maarten Dijkshoorn van Beverwijk overhandigde de gemeentelijke legplaquette
Beverwijk/Heemskerk - Voorzitter Jan Stokkink werd afgelopen zaterdag gehuldigd door de
vrijwilligers van de Dierenambulance Kennemerland. De organisatie stond stil bij het feit dat
Stokkink 25 jaar aan de organisatie is verbonden. Samen met

zijn vrouw Tinie is hij zeer actief betrokken bij de opvang en
verzorging van gevonden dieren.
Het feest, dat geheel in het teken
stond van het jubileum, was voor
het echtpaar Stokkink een complete verrassing. En ook locoburgemeester Maarten Dijks-

hoorn van de gemeente Beverwijk had voor het paar een verrassing in petto. Hij overhandigde de gemeentelijke legplaquette als blijk van waardering voor
hun grote inzet.
(Lees verder elders in deze
krant)

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

89N9K99?
Vrijdag 2 oktober
Inloop ‘De Ontmoeting’ van
10.00 tot 13.30 uur voor mensen die beginnend vergeetachtig
worden of last krijgen van hun
geheugen. In Wijkcentrum de
Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk. Info: 0251-220944 (Agnes Jacobs).
Ben Liebrand in Bistro & Bodega 1618, Zwaanstraat 16-18 in
Wijk aan Zee. Kaarten 5 euro in
voorverkoop. Tel: 0251-375300.
Disco voor kinderen in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk van 19.00
tot 21.00 uur. Entree 1 euro.
Kienavond bij Sjoelvereniging de Sjoelschijf in de kantine
van Odin’59 aan de Hoflaan in
Heemskerk. Aanvang 19.30 uur.
Klaverjassen bij voetbalvereniging DEM om 20.00 uur in de
kantine op het DEM-paviljoen
op Sportpark Adrichem in Beverwijk.

Ko van Dijk
Daan Schuurmans in toneelstuk ‘Ko!’ om 20.15 uur in het
Kennemer Theater te Beverwijk.
Eerbetoon aan de ruim dertig
jaar geleden overleden acteur Ko
van Dijk. Kaarten à 19 euro reserveren via www.kennemertheater.nl of 0251-221453.
Voorstelling ‘Bruers for President’ van Karin Bruers om 20.30
uur in Cultureel Centrum de Cirkel, Hoflaan in Heemskerk. Toegang 10 euro. CJP, pas 65 en ccpas 9 euro. Reserveren: 0251236942 of reserveren@decirkel
heemskerk.nl

Zaterdag 3 oktober
Rommelmarkt van 9.00 tot
13.00 uur in gebouw van de Baptistengemeente aan de Mrt. van
Heemskerckstraat 43 (naast politiebureau) in Heemskerk.
Kinderkleding- en speelgoed-
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beurs van 10.00 tot 14.00 uur bij
basisschool de Sleutelbloem aan
de Hoflanderweg 45 in Beverwijk. Toegang is gratis.
Ouderenviering in de Goede Raadkerk in de Jozefzaal om
10.00 uur aan de Arendsweg in
Beverwijk.
Bazaar van koor ‘Songs for You’
van 10.00 tot 15.00 uur in de Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden 152 in Beverwijk.
Stiltekring voor de vrede
van 12.00 tot 12.30 uur op de
Breestraat ter hoogte van C&A in
Beverwijk.
Spel-en-doe-middag met aandacht voor Dierendag voor kinderen van groep 3 tot en met 8.
Van 13.30 tot 15.00 uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan
2 in Beverwijk. Kosten 1,50 euro.
Waterspektakel in het Sportfondsenbad van beverwijk voor
kinderen 6-12 jaar (met minimaal A-diploma) van 14.00 tot
17.00 uur.
Kindervoorstelling om 14.30
uur Rintje en zijn vriendjes in de
100-talenten bibliotheek naar
de boeken van Gouden Penseel
winnaar Sieb Posthuma. Voor
kinderen van 4-8 jaar. Toegang
gratis. Toegangskaarten verkrijgbaar via klantenservice van bibliotheken in IJmond-Noord.
Opening tentoonstelling van
illustrator Sieb Posthuma om
15.30 uur in het Kennemer Theater.
Zaterdagavondsoos voor verstandelijk beperkten van 20.00
tot 22.30 uur in Buurtcentrum
het Spectrum, Lauraplein 1 in
Heemskerk. Kosten 2 euro.
Flairck met voorstelling ‘Stroomwals’ om 20.15 uur in het Kennemer Theater te Beverwijk. Kaarten à 23,- (rang 1) reserveren
via www.kennemertheater.nl of
0251-221453.
Alkmaars straatorkest treedt
op in Café de Zon, Rijckert Aertszweg in Wijk aan Zee om 20.30
uur. Kaartjes à 5 euro reserveren
via 373147/06-20181181.
Rattle Snake Train speelt vanaf
22.00 uur in Café Lokaal, A. Verherentstraat in Heemskerk.

Zondag 4 oktober
Gregoriaanse viering in de
Goede Raadkerk, Arendsweg in
Beverwijk om 9.30 uur.
Dem duinloop (5 en 10 km en
jeugdloop over 1500 m). Start
om 10.30 uur bij het Sportfondsenbad, Kuikensweg in Beverwijk. Jeugdloop start om 10.00
uur.
Sunday4you, viering voor en
door jongeren, in de Dorpskerk
van Heemskerk. Aanvang 11.30
uur.
Concerten kamermuziek van
11.30 tot 15.00 uur in Park Akerendam met ondermeer pianiste Mirsa Adami en violiste Cecilia Bernardini, saxofoonkwartet, barokensemble Luci Serene,
accordeonist Evgeny Suvorkin en
strijkkwartet Zapp String Quartet. Kaarten à 27,50 euro zijn te
reserveren via www.kennemertheater.nl of 0251-221453.

Open dag bij Kerbert Dierentehuis, Heerenduinweg 8 in IJmuiden van 12.00 tot 16.00 uur.
Bokkentocht van Wijk aan Zee,
in zes verschillende versies.
Twintig verschillende cafés, hotels, restaurants zijn ‘stempelpost’ en bij iedereen valt bokbier
te proeven, en wat erbij te smikkelen. Inschrijven kan via mail:
debokkentocht@live.nl. Ook bij
VVV-IJmond kun je je aanmelden, tel. 0251-374253. Vanaf
12.00 uur.
Open dag bij de Dierenambulance Kennemerland van 12.00
tot 16.00 uur, Kleine Houtweg 35
in Heemskerk.
Taxatiedag van munten, penningen en bankbiljetten in Hotel Marquette, Marquettelaan 34
in Heemskerk van 13.00 tot 17.00
uur.
The Cheerful Fruitflies (jazzliedjes) spelen vanaf 15.00 uur
in Cultureel Café Camille, Kerkstraat 37 in Beverwijk.
Live jazzmuziek in de Brandsteeg (zijstraatje van de Breestraat) in Beverwijk. Vanaf 15.00
uur speelt een jazzband bij café de Rode Haan en Cafee Jan
& Syl.
Jim & his dead end friends
vanaf 17.00 uur in Café Lokaal, A.
Verherentstraat in Heemskerk.
Zangavond in de Dorpskerk in
Heemskerk.
Dans/ontmoetingsavond met
live muziek in De Jansheeren, locatie de Velst in Heemskerk om
20.00 uur.

Maandag 5 oktober
Leren klaverjassen in Buurtcentrum het Spectrum, Lauraplein 1 in Heemskerk van 13.30
tot 16.30 uur. Deelname 2 euro.
Schaken bij Schaakvereniging Excelsior in De Werf, Pieter
Breughelstraat 5 in Heemskerk.
Jeugd van 18.30 tot 19.45 uur,
senioren van 20.00 tot 23.30 uur.
Klaverjassen in Buurtcentrum
het Spectrum, Lauraplein 1 in
Heemskerk om 19.30 uur. Entree
2 euro.

Woensdag 7 oktober
Recreatief badmintonnen bij
De Shuttle in Sporthal de Waterakkers, Heemskerk. Senioren
van 9.00 tot 11.00 uur, jeugd van
15.00 tot 16.30 uur. Info: 0251246632.
Open les ‘Man in actie’ voor
mannen van 55+ die niet zo gewend zijn om te sporten of actief bezig zijn van 10.30 tot 11.30
uur in Buurtcentrum de Schuilhoek, Van Bronckhorststraat 1 in
Heemskerk.
Pannenkoeken bakken voor
kinderen van groep 3 t/m 8 in
Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c in Bevewijk van 13.30
tot 15.30 uur. Entree 2 euro.
Kinderboekenweek gaat van
start in alle bibliotheekvestigingen met leuke gedekte tafels, kookhoekjes en snoephuisjes. Om 14.00 en 15.30 uur workshops cupcakes versieren in
de Centrale Bibliotheek van Beverwijk en Heemskerk-Centrum
voor kinderen van 6-12 jaar. Toegang 1,50 euro per persoon. Zelf
meenemen: een bakje en een
schort of kleding die vies mag
worden.
Lopend buffet voor alle dieren
van Kinderboerderij Dierendorp
in Heemskerk in het kader van
de Werelddierendag. Alle 250
dieren worden dan extra verwend. Wie wil helpen is om 13.30
uur van harte welkom. Het echte
buffet begint om 14.30 uur.
Informatieavond voor bewoners
van de Euratomsingel in Heemskerk in Buurtcentrum Waterrijck, Lessestraat in Heemskerk om
19.30 uur. Deze straat wordt gerenoveerd en de gemeente wil
de bewoners informeren.

La La Parlour met show ‘Tarnished’ om 20.15 uur in het Kennemer Theater in Beverwijk. Reserveren via www.kennemertheater.
nl of 0251-221453.

Vrijdag 9 oktober

Dinsdag 6 oktober
Recreatief tafeltennissen van
9.30 tot 12.00 uur bij Rapidity,
in de speelzaal aan het Kuenenplein te Beverwijk. Deelname 2
euro. Info: 0251-226258.
Ontdekplek, kennismaken met
wetenschap en techniek voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar van
16.00 tot 17.30 uur in Buurtcentrum de Schuilhoek, Van Bronckhorststraat in Heemskerk. Kosten 2 euro.
Workshop decoratieve pompoenen maken van 19.30 tot 21.30
uur in Buurtcentrum Waterrijck,
Lessestraat 4 in Heemskerk. Inschrijven: 0251-207725.
Musicalversie van ‘Op Hoop
van Zegen’ in het Kennemer
Theater in Beverwijk om 20.15
uur. Reserveren via 0251-221453
of www.kennemertheater.nl

Voorlichting voor ouderen over
diefstal door middel van een
‘babbeltruc’. Toegang gratis. Om
10.00 uur in Buurthuis Wijk aan
Duin, Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk.
Open huis bij het Israël Producten Centrum, Zeeuwstraat 12 in
Velsen-Noord van 10.30 tot 18.00
uur.
Klaverjassen bij klaverjasvereniging Meerestein, in de Grenspost aan de Van Riemsdijklaan
in Beverwijk. Zaal open om 19.30
uur.
Themalezing over autisme om
19.30 uur in de Centrale Bibliotheek aan het Kerkplein 5 in Beverwijk. Toegang: vrijwillige bijdrage. Aanmelden kan bij het
klantenservicebureau van de bibibliotheken IJmond-Noord, tel.
0251-228591.
Introductie workshop boetseren (gratis) bij het Centrum voor
de Kunsten Beverwijk. Aanmleden kan via 0251-227673 of mail
naar info@centrumvoordekun
stenbeverwijker.nl
Kienen in Buurthuis Wijk aan
Duin, Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk om 20.00 uur.
Toneelvereniging Vondel speelt
de voorstelling ‘De Mandarijnenkamer’ om 20.15 uur in Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5 in
Uitgeest. Kaarten reserveerlijn:
06-27001288 (ma t/m zat. 15.0018.00 uur).

Drumdemonstratie bij de Nozem & de Non door Jeroen Vrolijk en Joost Kroon. Aanvang
20.00 uur. Kaartverkoop aan de
zaal vanaf 19.15 uur. Entree leerlingen muziekschool Heemskerk
5,-, belangstellenden 10,-. Meer
info: 0251-257999.
Bierproefavond vanaf 20.00
uur in Café Lokaal, A. Verherentstraat in Heemskerk.

Donderdag 8 oktober
Sportinstuif voor 55-plussers
van 10.00 tot 1200 uur in Sporthal de Waterakkers, Kerkweg
217 te Heemskerk.

Inloop ‘De Ontmoeting’ van
10.00 tot 13.30 uur voor mensen die beginnend vergeetachtig
worden of last krijgen van hun
geheugen. In Wijkcentrum de
Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk. Info: 0251-220944 (Agnes Jacobs).
Voorlichting voor ouderen over
diefstal door middel van een
‘babbeltruc’. Toegang gratis. Om
10.00 uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2, Beverwijk.
Open huis bij het Israël Producten Centrum, Zeeuwstraat 12 in
Velsen-Noord van 10.30 tot 18.00
uur.
Klaverjassen in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk om 20.00 uur.
Toneelvereniging Vondel speelt
de voorstelling ‘De Mandarijnenkamer’ om 20.15 uur in Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5 in
Uitgeest. Kaarten reserveerlijn:
06-27001288 (ma t/m zat. 15.0018.00 uur).
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Ans Nijman GroenLinks:

‘Straat stinkt naar vis’
Van Duin tot Dorp
(Ron Schut)
-Een feestje aan de Ratelaar liep
afgelopen week wat uit de hand.
Een jongen had thuis voor zijn
vrienden een feestje georganiseerd. Deze vrienden hadden
echter ook weer mensen uitgenodigd die de jongen niet kende. Totaal ging het om ongeveer
50 personen. Deze werden allemaal wat luidruchtig en zijn uit
de woning gehaald en werd het
feest buiten voortgezet. De jongens zijn door de politie de wijk
uitgeleid.
-Op de Jonkheer Geverslaan
werd door een oplettende buurtbewoner een auto gesignaleerd
met een Bulgaars kenteken. De
inzittenden hadden belangstelling voor de buurt. Het betrof
een zilverkleurige Ford Escort
met een deuk aan de voorzijde.
De auto is later niet meer aangetroffen.
-Eveneens op de Jonkheer Geverslaan werd een oudere dame beroofd van haar portemonnee met inhoud. Twee meisjes
van ongeveer 16 jaar vroegen
haar de weg naar Meerstate. Zij
wees de beide meisjes de weg.
Bij thuiskomst ontdekte zij dat
haar portemonnee weg was uit
haar tas die in de rollator lag.
-Bewoners in het tuindersgebied
hadden al een tijd last van een
bestuurder van een motor die in
de vroege ochtenduren met grote snelheid richting Corus reed.
Op de Voorweg werd de bestuurder opgevangen. Het bleek
echter te gaan om een bromfiets,
welke op de rollentestbank een
snelheid van 103 kilometer per
uur aangaf. De bestuurder heeft
diverse bekeuringen gehad en
tevens zal de bromfiets opnieuw
gekeurd moeten worden.

gen achter de woningen wist te
ontkomen. Jammergenoeg voor
hem was zijn identiteit toen al
bekend. Inmiddels is proces-verbaal tegen de 18 jarige Heemskerker opgemaakt.
-’s Avonds werd op de Puccinistraat ingebroken in een rijtjeswoning. Men wist via het keukenraam binnen te klimmen. De
buit bestond uit geld en diverse
goederen.
-Op de Mozartstraat is zaterdagmiddag een snelheidscontrole
gehouden. Van de 1000 passanten reden 65 sneller dan de toegestane 50 km per uur en kregen een bekeuring. De hoogst
gemeten snelheid was 85 km per
uur.
-Zaterdagnacht vond bij café
Cheers aan de Van Coevenhovenstraat een vechtpartij plaats
tussen twee bezoekers. Eén van
hen liep hierbij letsel aan zijn gezicht op en deed aangifte. De
zaak is thans in onderzoek.

Hart van Heemskerk
(Jan Groenewold)
-Vrijdagmiddag werd op de Gerrit van Assendelftstraat, voor Van
Vuuren, een blauwe Gazelle damesfiets gestolen.
-Op het Burgemeester Nielenplein was vrijdagmiddag een invalide vrouw met haar booster
omgevallen. De booster kwam
bovenop haar terecht. De vrouw
is per ambulance voor onderzoek
naar het RKZ overgebracht.
-De bloemenzaak op het Bachplein werd al geruime tijd geplaagd door diefstal van bloembakken. Vrijdagmiddag was het
weer raak, maar dit werd opgemerkt door de bloemist. Een jongen op de fiets ging er als een
haas vandoor met een aantal bakken. Tijdens de achtervolging gooide de dief zijn buit
weg waarna hij in de brandgan-

Van Acker tot Burcht
(Yvonne Poppema &
Jacqueline van den Berg)
-Vrijdagmiddag 25 september
had een bewoner van de Simon
van Haerlemstraat op zijn balkon een brandje gesticht. Bij de
komst van de politie had de man
de boel zelf al geblust. Zou van
hogere machten opdracht hebben gekregen. Man is bij hulpverleningsinstanties bekend.
-Hoewel een trampoline niet misstaat op een speelplaats, hoorde
de trampoline die agenten aantroffen op de Lange Acker op
zaterdagmorgen 26 september
daar niet. Omdat het toestel mogelijk uit één van de achtertuinen was gehaald, aan alle poortdeuren gevoeld, maar deze waren gesloten. Eigenaar kan hem
van de speelplaats halen, anders
doet de gemeente het.

Zuidbroek-Oosterwijk
en
Broekpolder
(Gerrit van der Pijl)
-Op donderdag 24 september is
er tussen 15.30 uur en 17.30 uur
een snelheidscontrole gehouden
op de Beneluxlaan. Er passeerden 1526 voertuigen waarvan 97
te hard reden. Hoogstgemeten
snelheid was 97 km/uur.
-Op vrijdag 25 september is er
sprake geweest van zakkenrollerij/diefstal op het Europaplein.
Toen een mevrouw bij de plaatselijke supermarkt even naar de
weegschaal bij de groentafdeling liep, en daarbij even haar tas
uit het oog verloor, is haar portemonnee uit de tas weggenomen.
Aan de hand van camerabeelden zal een onderzoek naar de
dader(s) worden ingesteld.

Adverteren? Bel: 0255-540765

Heemskerk - Hoewel de kermis weer heel gezellig was, vond
raadslid Ans Nijman van GroenLinks dat het opruimen wel iets
beter had kunnen gebeuren. Zij
stelde vragen aan het college bij
de raadsvergadering. ,,Een week
later lagen er nog overal plastic bekertjes en blikjes en op de
plek waar de viskar stond, stinkt

het nu nog steeds naar vis.’’
Wethouder Odd Wagner meldde dat er afspraken met de Reinunie en de horeca zijn gemaakt
over extra reiniging na het volksfeest. Dat is niet altijd adequaat
gebeurd. De wethouder gaat er
nog over in gesprek met de partijen.

GroenLinks Heemskerk:

Niet bijdragen in kosten van
onderhoud Beverwijks veld
Heemskerk - GroenLinks is er
tegen dat gemeente Heemskerk
bijdraagt in de kosten van onderhoud van het korfbalcomplex
van CKV en Watervliet in Beverwijk. De Heemskerkse vereniging CKV zag zich begin dit jaar
genoodzaakt om te fuseren met
Watervliet door teruglopende ledenaantallen. De fusieclub koos
ervoor om in Beverwijk te korfballen. Gemeente Beverwijk ging
daarmee akkoord en is bereid
een kunststofveld aan te leggen. Gemeente Heemskerk werd
verzocht om de helft van de totale kosten, zijnde 450.000 euro
voor de aanleg en tien jaar on-

derhoud, voor haar rekening te
nemen. Berend van Maassen,
fractievoorzitter van GroenLinks,
vond dat iets te veel van het goede. Hij wilde de kosten van onderhoud schrappen. De bijdrage
aan de aanleg van het kunststofveld moest volgens Van Maassen
afgetrokken worden van het geld
voor de oostelijke randweg dat
Beverwijk al in haar bezit heeft.
Dat wilde wethouder Odd Wagner de verenigingen niet aandoen. ,,Dan gaat het niet door’’,
aldus Wagner. De andere raadsfracties stemden wel in met het
voorstel om ook tien jaar lang
mee te betalen aan onderhoud.

BalieZes vindt huur te hoog
en gaat niet naar Zorgplein
Heemskerk - Vorige week ondertekenden de huurders van
het Zorg en Welzijnsplein aan de
Kerkweg een overeenkomst met
de Viva Zorggroep en Woon op
Maat. In de nieuwbouw komen
praktijken voor huisartsen, verloskundigen, mondhygiënistes,
fysiotherapeuten,
Vrijwilligers
Vervoer IJmond, Thuiszorg, Welschap en een consultatiebureau
voor 0-4 jaar.
In dit rijtje schittert BalieZes
door afwezigheid. Deze organisatie voor maatschappelijke
dienstverlening heeft een onderkomen gevonden op de bovenverdieping van de Rabobank aan
het Nielenplein.
CDA-raadslid Simon Broersen vond dat daarmee de ziel

uit het Zorgplein was en wilde bij de raadsvergadering weten of het college moeite had
gedaan om Stichting BalieZes
op het Zorgplein te houden, zoals ook gepland was. Wethouder
Odd Wagner zei dat de gemeente geen partij is bij de invulling
van het pand. ,,Het gebouw is
van Woon op Maat en die verhuurt het aan de Viva Zorggroep.
De Viva Zorggroep verhuurt het
weer door aan andere partners.
De partijen kwamen er niet uit
en BalieZes gaf te kennen hun
subsidie niet aan stenen te willen geven. De Rabobank was
goedkoper met de huur.’’
Wethouder Leo van der Kolk
voegde eraan toe dat de gemeente niets kan opleggen aan
stichtingen.

Graffitispuiters aangehouden
Heemskerk - Een oplettende burger betrapte vorige week
donderdagmiddag
omstreeks
16.45 uur twee jeugdige graffitispuiters voor een flatgebouw
aan de Ruysdaelstraat. Het tweetal, Heemskerkers van 15 en 16
jaar oud, hield hij bij zich, terwijl hij de politie belde. Die nam

de jongens van hem over. Ze zijn
overgebracht naar een politiebureau en ingesloten voor verhoor. De spuitbussen zijn in beslag genomen.
Gezien de leeftijd van de verdachten werden hun beider
moeders in kennis gesteld van
hun aanhouding.

Oplage 17.900 exemplaren.
Verschijnt iedere
vrijdag in Heemskerk.
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Woensdag voor 12.00 uur
redactie@heemskerksecourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Woensdag voor 12.00 uur

verkoop@heemskerksecourant.nl
directie:
Frits Raadsheer
06-53951836
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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Wat vinden de raadsleden ervan?
GroenLinks

Berend van Maassen

CDA

Anneke Boersma-Wiersma

PvdA
De PvdA keert zich tegen het
Muziekpaviljoen!
De PvdA fractie heeft zich in de
laatste raadsvergadering duidelijk uitgesproken tegen het muziekpaviljoen in de vijver aan
de Zaalberglaan. Woordvoerder
Kees Stam voerde met name de
actuele crisis aan om het kostbare project te verwerpen.
Wat in eerste instantie als een
aardige geste van de Rabobank
is ontvangen is vervolgens uitge-

Berichten
de gemeen uit
teraad

Om maar gelijk met de deur in
huis te vallen, het meest opvallende politieke nieuws was de
overstap van de voormalige fractievoorzitter van GroenLinks naar
de VVD. Omdat ik het niet gepast
vind om inhoudelijk op het conflict tussen haar en de toenmalige fractie van GroenLinks te reageren is het lastig om wat over
deze onverwachte overstap te
zeggen. Het enige wat ik er over
wil zeggen is dat we het gewoon
niet met elkaar konden vinden.
Niet erg, kan gebeuren, wel jammer. Wat ik wel erg vind, en Vervest dus bijzonder kwalijk neem,
is dat ze een handtekening heeft

gezet op een bewilligingformulier.
Een handtekening die staat voor
het feit dat bij eventueel vertrek uit de fractie de vrijgekomen zetel wordt terug gegeven
aan de partij. Hoewel er dus een
handtekening is gezet door Vervest heeft zij toch gemeend om,
weliswaar met de Kieswet in de
hand, deze zetel te behouden
en hierdoor haar gemaakte afspraak met GroenLinks teniet te
doen. Hierdoor resteert de vraag
hoe betrouwbaar een handtekening van Vervest kan zijn.

De raadsvergadering van afgelopen donderdag betekende voor
GroenLinks dat wij niet konden
instemmen met het besluit van
het college met betrekking tot
de fusie tussen de korfbalverenigingen CKV en Watervliet. CKV
zou in het voorstel een “bruidsschat” meekrijgen van 255.000
euro met daarin een bedrag van
45.000 euro voor 10 jaar onderhoud van een nieuw aan te leggen kunststofveld in Beverwijk.
Dit bedrag was voor GroenLinks
een stap te ver omdat GroenLinks vindt dat dit bedrag volledig voor rekening van Beverwijk

moet komen. Omdat het college
niet bereid was om dit bedrag,
op verzoek van GroenLinks, in
te trekken moest GroenLinks, als
enige partij, wel tegen stemmen.
Waarbij ik wil aangeven dat wij
van GroenLinks wel voor de fusie zijn. Als laatste nog te benoemen het vroegtijdige vertrek
uit de Heemskerkse politiek van
Nine Severijn. De voorzitter van
de raad heeft bij haar afscheid
prachtige woorden gesproken
waar wij ons volledig in kunnen
vinden. GroenLinks wenst Nine veel succes met alles wat ze
doet en nog gaat doen.

In de laatste raadsvergadering
zijn door het CDA vragen gesteld aan het college over de oproep aan familie om vóór 1 oktober losse voorwerpen op en rond
de grafruimten op Eikenhof te
verwijderen.

september trof het CDA in het
bijzonder. Dit is een hartenkreet
voor een intieme en goed verzorgde plek waar je kunt rouwen
en met je geliefde alleen kan zijn.
Een knuffel, een kaarsje en een
bloemetje horen daarbij.

Het college van B&W heeft toegezegd de communicatie naar
betrokkenen anders en beter te
regelen en daarbij ook beloofd
dat met respect met dierbare

spullen zal worden omgegaan
en deze niet in containers zullen
verdwijnen.

Wat het CDA trof, was de zakelijke toonzetting van de oproep.
Wij praten bij Eikenhof toch
niet over een plantsoen met
hinderlijke voorwerpen, maar
over een dierbare plek, waar je
echtgeno(o)t(e), ouders, broer,
zus of kind begraven zijn.
De ingezonden brief getiteld
“het zal je maar gebeuren” in
de Heemskerkse Courant van 18

Het CDA vraagt zich af waarom door de gemeente niet aan
de familieleden is gevraagd om
samen te zorgen voor ordentelijke, goed bereikbare en verzorgde graven, waarbij geliefde voorwerpen goed vastgezet dienen te
worden i.v.m. weersomstandigheden voor een zorgvuldig onderhoud op de begraafplaats.

groeid tot een bijna megalomaan
project in een vijver die na realisatie bijna geen water meer kan
bevatten.
Ook in het Buurtteam Hart van
Heemskerk, toch bedoeld als dé
verbindende schakel tussen het
bestuur en de bewoners van de
buurt is dit plan niet goed gevallen. Zij vragen zich af waar de jaren geleden afgesproken traditionele fontein toch blijft.
De PvdA vindt het gelet op de financiële ontwikkelingen die ons
de komende jaren te wachten

staan verstandiger om met name
het Burgemeester Nielenplein
te benutten voor culturele uitingen. Dat plein is niet voor niets
zo prachtig opgeknapt en wanneer ook het doorgaande autoverkeer langs het plein geweerd
wordt, kan hier een plein van allure ontstaan. Inmiddels voorzien
van horecavoorzieningen, zal het
er aangenaam vertoeven zijn en
is er volop ruimte voor culturele
voorstellingen.

Anneke Boersma,

Nine Severijn nam afscheid na 11 jaar raadslidmaatschap
Oud-wethouder Dick Hornberg volgt haar op

De PvdA fractie

Jeugd Heemskerkse Golfclub op kamp
Heemskerk - Afgelopen weekeind zijn 20 jeugdleden van de
Heemskerkse Golfclub op golfkamp naar Hummeloo geweest.
Onder leiding van Luuk Hogewerf en golfprofessional Bob ter
Punt was gekozen voor de Achterhoek. Met een kampeerboerderij als uitvalsbasis werd er
twee keer golf gespeeld en waren er op zaterdag outdoor activiteiten, zoals paintball en muurklimmen.
Zondagmiddag keerde de groep
na een actief weekeind met veel
plezier en weinig slaap terug op
de Heemskerkse Golfclub.

Dick Hornberg volgt
Nine Severijn op in raad
Heemskerk - Lovende woorden
van de burgemeester waren er
tijdens de raadsvergadering voor
scheidend raadslid Nine Severijn van de Partij van de Arbeid.
Na 11 jaar in de gemeenteraad

waarvan 9 jaar als fractievoorzitter, nam Nine afscheid. Dezelfde avond werd oud-wethouder
Dick Hornberg geinstalleerd als
raadslid. Hij keert na lange tijd
terug in de lokale politiek.
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Bierfest bij Deining!

Up, Nederlands gesproken
Een stokoud mannetje beleeft
met een jonge padvinder allerlei
spannende avonturen in hun reis
rond de wereld.
Carl Fredricksen heeft er zijn hele leven al van gedroomd om de
wereld te ontdekken en grootse avonturen te beleven. Maar

op 78-jarige leeftijd lijkt het alsof zijn leven aan hem voorbij is
gegaan en zijn de grootse avonturen alleen maar dromen geweest. Maar dat gaat vanaf nu
veranderen als Carl besluit om
zijn dromen uit te laten komen,
samen met de 8-jarige padvinder
Russel gaat hij op avontuur.

Tweede editie Wijkerpop
op zaterdag 10 oktober
Beverwijk - Zaterdag 10 oktober gaat de tweede editie van
Wijkerpop van start in de Sporthal van Beverwijk. Het gezellige festival met vier up-coming
bandjes uit de regio beloofd een
grote stap voorwaarts te maken.
Enkele reacties uit het publiek
van vorig jaar waren dat de sfeer
bijzonder relaxed was en dat
men een topavond had beleefd.
Deze beleving is precies waar de
organisatie naar op zoek was en
heeft geresulteerd in een uitgebreider en completere editie voor
2009.
Zo zullen er door Ton Schouws
van the Relic diverse marktkramen opgesteld worden waar allerlei snuisterijen, cd’s en dvd’s
te koop worden aangeboden
evenals de merchandising van
de optredende bands. In samenwerking met Higherground Productions (zanger van Paper Plane) zullen er live registraties gemaakt gaan worden welke op cd
gezet gaan worden.
De presentatie van Wijkerpop ligt
in handen van Tobías Huveneers,
die tevens één van de organisatoren is van de IJmond Popprijs.

Met hen is overeengekomen dat
de winnaar van de Popprijs ook
opent op Wijkerpop 2010. Met al
deze aanvullingen moet het festivalgevoel nóg meer naar voren
komen.
De bands die deze editie optreden zijn: Johnny Knows, Bootleg,
J.J. & the fatcats en Valse Hoop.
Entreekaarten zijn in de voorverkoop voor s 7,50 verkrijgbaar en
aan de zaal voor s 12,50. Wijkerpop begint om 19.30 uur, de zaal
is open vanaf 18.45 uur.
De voorverkoopadressen zijn:
In Beverwijk: BMM Games, Begijnenstraat 9b en Sportcafé de
Walvis, Van Loenenlaan 1.
In Heemskerk: Café Lokaal,
A. Verherentstraat 5; Bekker Tabaksspeciaalzaak aan de
Deutzstraat 33; Sportcafé de Waterakkers, Kerkweg 217.
In Velsen-Noord: Totaalgemak
Rozing, Wijkerstraatweg 175.
In Uitgeest: Movie Max, Prinses
Beatrixlaan 1e.
Voor meer info en onlinekaarten
kijk je op: www.sportcafédewalvis.nl

In herfstvakantie 19-23 oktober

Feestweek bij TETH
Heemskerk - TETH staat voor
Stichting Talenten (Educatief
Theater). TETH heeft een nieuwe
trainingslocatie in het Sportcentrum Heemskerk aan de Kerkweg. Zij viert dit in de herfstvakantie d.m.v. een feestweek:
•Workshops schermen, acteren,
graffiti, dans, rappen
•Een feestmiddag i.s.m. Athletes
in action ‘Sonrise’
•Een schermtoernooi en finalefeest. (Afsluiting week, start
nieuwe locatie)
Schermen, acteren en creatieve vormen, worden in TETH toegepast als middel om mensen te
trainen in communicatie, sociale vaardigheid en weerbaarheid.
Tevens wordt aan studenten de
gelegenheid geboden hun competenties te vergroten door het
overdragen van hun specifieke
sportieve/creatieve vaardigheden en hun talent in communicatie te vergroten. Daarin wordt
‘model guided’ coaching gehanteerd: samen doen, samen zijn,

samen ontwikkelen. De cultuur,
het klimaat van TETH, is gebaseerd op christelijke normen en
waarden hetgeen geuit wordt in
de kernwaarden: Onvoorwaardelijke respect voor een persoon (liefde), scheiden van ‘wie
iemand is’ en zijn/haar daden
(aanvaarding), bereidheid oordelen te herzien (vergeving).
Mede door deze visie, vorm en
toepassing van werken is TETH
een ANBI aangemerkte stichting, niet commercieel. Een ANBI is een levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke, kerkelijke, of algemeen nut beogende instelling
die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. (belastingdienst.nl)
U bent van harte welkom om
kennis te maken, mee te doen
tijdens deze week en daarbuiten.
Meer informatie: www.teth.nl
06-30806772, Birgitta Perton,
Directeur en trainer TETH

Programma 1 okt t/m 7 okt 2009
donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur
zondag 16.30 & 20.00 uur
maandag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur

“De Storm”

woensdag 14.00 uur

“UP 3D” (NL)

zaterdag 14.00 uur
zondag 13.30 uur

“G-Force 3D” (NL)
vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur

“Inglourious Basterds”(16JR)
donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 uur
zaterdag 14.00 & 18.30 uur
zondag 13.30 & 16.30 uur
woensdag 14.00 & 20.00 uur

“Lover of Loser”

vanaf 8 oktober in Corso Bioscoop

“FAME”

vanaf 10 oktober in Corso Bioscoop

“Sinterklaas en de
verdwenen pakjesboot”

Dorpsstraat 70 • Castricum
Tel. 0251 - 65 22 91

De Beverwijker
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
tel. 0255-540765

Castricum - De jarenlange traditie van de Duitse Oktoberfesten worden steeds populairder, ook bij Nederlanders. Op 24
september is de 176e editie van
start gegaan. De echte versie
trekt jaarlijks meer dan zes miljoen bezoekers. Strandpaviljoen
Deining organiseert nu voor het
eerst ‘Oktober Bierfest’. De toegang is gratis.
Op zondag 4 oktober, de laatste
dag van het volksfeest in Munchen, wordt Deining omgetoverd
tot een heuse biertent zoals die
op de ‘Beierse Wiesn’. Met lange tafels en grote pullen vol bier
die door de bediening in gepaste
outfit worden rondgebracht.
De entertainment wordt verzorgd door dj Jan Smit, Rob Ronalds en Elz Bakker. Zij zullen
met Duitse schlagers en Nederlandse feestmuziek de tent op
z’n kop zetten.
Voor een hapje wordt gezorgd.
De koks zullen ‘bratwursten’ met
‘sauerkraut’ bereiden en ook
is er glühwein aanwezig om de
après-ski sfeer te verhogen. Dit
evenement is geheel gratis toegankelijk van 16.00 tot 22.00 uur.

Strandpaviljoen Deining is natuurlijk ook heel geschikt voor
bruiloften, feesten en andere
partijen. Vanaf 25 oktober is het
strandpaviljoen gesloten voor
het winterseizoen.
Voor de boekingen van feesten
en partijen of andere informatie
blijft Deining bereikbaar op 0653694440 en natuurlijk per mail
via info@deiningcastricum.nl.

50 jaar Winkelcentrum
Plantage in Beverwijk
Beverwijk - Met de slogan ‘50
jaar jong’ bewijst de Plantage
klaar te zijn voor de toekomst.
Samen met de Plantage vieren
ook Meuleman Groente en Fruit
en De Eeuwige Lente hun 50-jarig bestaan. Al 50 jaar staan ze
garant voor kwaliteit. Wat vroeger eens bedoeld was als buurtwinkelcentrum is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk centrum voor de regio, vele klanten komen vanuit: Wijk aan Zee,
Heemskerk, Uitgeest en van ver
daarbuiten.
Een uitstekend centrum voor uw
inkopen op een niveau dat u elders niet gauw tegemoet.

Zaterdag 3 oktober a.s. wordt dit
50-jarig bestaan uitgebreid gevierd met activiteiten. Er is liveentertainment, een braderie en
u kunt lekker veel proeven. Voor
de kinderen is er speciaal een
kermis. Het officiële gedeelte
van de festiviteiten zal om 11.00
uur worden geopend door loco-burgemeester Dijkshoorn en
ook zullen de twee jubilarissen
door hem op een speciale wijze
in het zonnetje worden gezet. De
klanten worden 50 jaar teruggebracht in de tijd wanneer alle
deelnemende winkeliers en hun
teams in oude klederdracht worden gehuld.
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Inloop samenspeldag
van de Muziekschool

OEZA start
sterk in LAC
Zaandam - Negen zwemmers
van OEZA hebben meegedaan
aan de eerste zwemwedstrijd
van het seizoen, het zogeheten
LAC (Lange afstand circuit). Deze wedstrijd werd gezwommen
in zwembad de Slag te Zaandam.
Jory van de Gracht (‘87) zwom de
200 wissel in een p.r. en verbeterde tevens in deze race zijn p.r.
op de 50 vlinder. Dit deed ook
Barry Kleijne (‘93) die tevens uitkwam op de 800 vrij waarop hij
een dik p.r. zwom. Daisy Kleine
(‘89) en Linda Crok (‘94) zwommen ook de 800 vrij. Linda verbeterde haar tijd met 42 sec.
Bij de meisjes zwom Kaylin Stel
(‘01) voor het eerst de 200 vrij.
Haar tijd van 3.31.06 was goed
voor de beste tijd bij de meisjes (‘00/’01). Tevens zwom Kaylin 11 sec. sneller dan het oude
clubrecord. Serena Stel (‘98) verbeterde haar eigen clubrecord
met viertiende. Ze werd tweede
in haar race. Ook zwom Roy Vlieland (‘99) voor het eerst de 200
vrij, zijn tijd van 3.35.22 was goed
voor een negende plek.

Basiscursus NLP
Heemskerk - NLP staat voor
Neuro Linguïstisch Programmeren. NLP houdt zich bezig met de
manier van communiceren en dat
is méér dan het voeren van een
gesprek. Terwijl je praat voert je
lichaam een heel eigen gesprek.
Dit is je lichaamstaal, en die zegt
meestal nog veel meer over je,
dan de woorden die je spreekt.
NLP geeft je zicht op de onbewuste processen binnen de communicatie. Het is onmogelijk om
niet te communiceren. We doen
het altijd en overal, en niet in de
laatste plaats communiceren we
doorlopend met onszelf.
NLP geeft inzicht in hoe je de
dingen doet en leert je bewust
te worden van de manier waarop je reageert, waarop je je gedraagt, van je vaste gewoontes.
We kennen allemaal wel dingen
van onszelf waar we minder blij
mee zijn, die ons in de weg zitten
of waar we steeds weer tegenaan lopen. Alle gedrag is aangeleerd en iedereen is in staat om
te veranderen en er ander gedrag voor in de plaats te zetten,
mits je dat echt wilt, natuurlijk.
De diverse NLP-technieken geven inzicht in hoe je functioneert
en hoe je op een positieve manier ongewenst gedrag kunt veranderen. De kracht van NLP ligt
in het praktische van de verschillende methodieken. In de cursus
worden veel oefeningen gedaan,
in tweetallen en in groepjes.
Deze cursus is in buurtcentrum Waterrijck, Lessestraat 4 te
Heemskerk. De kosten bedragen
s 116,50 incl. materiaal. Afhankelijk van het bruto jaarinkomen,
kan men korting krijgen. Voor inschrijven en info www.welschap
welzijn.nl en www.cursusnlp.nl.

Lotte eerste meisje bij
Castricumse Rugbyclub
Heemskerk - Het is misschien
nog wat wennen voor de ruim
40 mannelijke jeugdleden tot 12
jaar, maar de Castricumse Rugby Club heeft het eerste vrouwelijke jeugdlid ingeschreven. Lotte
Rendering is 9 jaar en woont in
Heemskerk. Broer Lars vindt het

eigenlijk wel ‘cool’ dat zijn zus nu
ook aan rugby doet. Elke maandag- en woensdagavond om
18.15 uur reizen zij nu samen af
naar CAS RC om te trainen. En
ook alle grote mannen zetten
zich in om goed op Lotte te passen. (Foto: Theo Beentjes)

Extra verzamelcontainers
voor plastic in Heemskerk
Heemskerk – Er komen meer
verzamelcontainers voor plastic in Heemskerk. De inzameling van plastic is tot nu toe succesvol. Zo succesvol, dat op vier
plekken een extra container
wordt of al is geplaatst.
De extra verzamelcontainers komen op de hoek prof. Ten Doesschatestraat/Mozartstraat,
de
Maerten van Heemskerckstraat,
de Helmlaan (bij de supermarkt)
en de Carel van Manderstraat (bij
de supermarkt) Op de drie eerstgenoemde plekken zijn al tijdelijke containers geplaatst, die
gewoonlijk in het zomerseizoen
op het strand staan. De nieuwe

containers worden geplaatst zodra ze zijn geleverd. Op de Carel
van Manderstraat wordt over ongeveer zeven weken een nieuwe
container geplaatst.
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.

Afrikaanse percussie
Heemskerk - Deze winter wordt
er weer een nieuwe korte cursus
Afrikaanse percussie gestart bij
de muziekschool Heemskerk onder leiding van docent Patrick
Zuurbier. De cursus is bedoeld
voor beginnende volwassenen.
Tijdens de 10 lessen worden
klassikaal de beginselen aangeleerd van het bespelen op de
djembé. Techniek en verschillende ritme’s worden behandeld. De
lessen vinden plaats op maandag van 19.30 tot 20.30 uur. Kosten 125,- voor 10 lessen. De cursus vangt aan bij voldoende, minimaal zes, inschrijvingen.

Patrick Zuurbier, docent djembé.

Heemskerk - Wilt u ook eens
per maand muziek maken samen met andere ervaren muzikanten? Muziekschool Heemskerk gaat in samenwerking met
en op initiatief van Jan de Lange
uit Heemskerk op zondag 1 november a.s. een inloop samenspeldag organiseren.
Er zijn in de muziekschool tien
leslokalen met piano(s) die mogen worden gebruikt. De bedoeling is dat muzikanten met elkaar
gaan samenspelen met klassieke of lichte muziekwerken.
Indien deze dag een succes gaat
worden is het denkbaar dat elke eerste zondag van de maand
een samenspeldag gaat worden
in Muziekschool Heemskerk.
Deelnemers kunnen zich opgeven met een eigen bestaand ensemble, eventueel kan er een
pianist of altist worden toegevoegd. Het is mogelijk aan één
of twee sessies deel te nemen
en vervolgens weer met anderen
te gaan samenspelen.
Een groepsrepetitie van uw eigen orkest voor blazers, of strijkers, of 8 cello’s is mogelijk.
Een zanggroep, niet per sé een
koor, kan zich aanmelden en kan

door een trio of meer strijkers/
blazers begeleid worden.
Kortom: niets is verplicht en zelfs
de tijden van beschikbaarheid
vult u zelf in.
Aanmelding: uiterlijk 16 oktober aanmelden is wenselijk omdat er onderling tijdig afspraken
gemaakt kunnen worden. Dit
kan via e-mail: s.volp@hetnet.nl
of via de Muziekschool Heemskerk, Kerklaan 1 met naam, instrument, mailadres en voorkeur compositie. Kosten: d 10,en voor cursisten muziekschool
Heemskerk d 5,-.

I ngezonden
brief

Plukken van burgers is
nationale sport
Met afgrijzen las ik in de
Heemskerkse Courant van 18
september de voornemens van
het college met betrekking tot
het inspelen op het economisch
tij. Waar haalt dit college het lef
vandaan om weer burgers te
pakken en zelf buiten schot te
blijven. Als ik lees dat het college tariefsverhogingen voorstelt
besluit ik deze brief te schrijven.
Het ambtenarenapparaat is gegroeid. Als ik persoonlijk voor
een belastingmaatregel een mutatie doorgeef op het gemeentehuis en vervolgens voor diezelfde mutatie mijn bankrekeningnummer wil laten controleren word ik twee deuren verder
verwezen. Hiermee zijn een paar
ambtenaren bezig elkaar aan
het werk te houden. Dat kan
ook minder.
De burgemeester besluit eigenhandig een maatregel door te
voeren voor minder verkeersborden, wie betaalt de rekening?
Als dit college onder aanvoering
van onze wandelende burgemeester is uitgedwaald met de
wandelingen in Heemskerk zou
men eens aan het werk kunnen
gaan op het eigen werkterrein
en daar bezuinigingen en reorganisaties doorvoeren. Het zou

dit college sieren eens bedrijfsmatig aan het werk te gaan.
Dat levert veel meer op en zorgt
voor een verantwoorde financiële situatie in Heemskerk. Het
plukken van de burger is een
nationale sport in politiek- en
ambtenaren- Nederland. Ik pas
er voor onrendabel werk, opgevoerde reis- en verblijfskosten,
ondoordachte maatregelen, de
werkbezoeken en dure tripjes
naar Israel nog mede te bekostigen. De gemeente en dit college
moeten weten dat de rek eruit is
en er geen tijd meer is voor dure
hobby’s. Hetzelfde geldt al meer
dan een jaar voor het bedrijfsleven waar veel mensen hun baan
al kwijt zijn.
Samen solidair aan het werk
gaan, een opdracht van de Koningin, geldt ook voor het
Heemskerkse college en ambtenarenapparaat. Laat tariefsverhogingen achterwege en doe
ook eens een stapje terug. In de
goede jaren is het college ook
steeds “creatief” bezig geweest
en zijn de kosten steeds dramatisch gestegen. Nu moet het
echt over zijn. Het is genoeg geweest. Ga zuinig om met mijn
centen!
Peter Gouweleeuw
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Presentatie op 3 november

Winst meisjes ADO’20

Contract Duin tot Dorp
Heemskerk - Het buurtteam Duin tot Dorp presenteert op 3 november in De Cirkel het Buurtactieprogramma
voor 2010. Deze week zijn huisaan-huis ongeveer 2800 uitnodigingen van het buurtteam in de
buurt bezorgd.
De afgelopen maanden heeft een
tiental bewoners, de opbouwwerker van Welschap Welzijn en
de buurtcoördinator van de gemeente, samen met het buurtteam, hard gewerkt aan het maken van voorstellen die de woonen leefomgeving veiliger en aangenamer moeten maken.
Tijdens de buurtcontractavond
van 3 november laat het buurt-

team de bewoners van Duin tot
Dorp een aantal activiteiten zien
die het komende jaar in hun wijk
worden gerealiseerd; activiteiten
op het gebied van contact & ontmoeting, verkeersveiligheid en
een schone en hele buurt. Op
deze manier zorgt het buurtteam
er samen met de partners van
buurtgericht werken voor dat de
wijk aangenaam blijft om te wonen.
De bewoners in het buurtteam
stellen het op prijs als andere bewoners tijdens deze avond
kennis met hen willen maken.
Bewoners uit Duin tot Dorp die
deze avond van het buurtteam
willen bijwonen kunnen zich
hiervoor opgeven via emailadres
horst@heemskerk.nl.

Informatieavond op 7 oktober

Renovatie Euratomsingel
Heemskerk – Op 7 oktober
vindt er in Waterrijck een informatieavond plaats voor bewoners van de Euratomsingel. Deze
straat wordt gerenoveerd en de
gemeente Heemskerk wil de bewoners informeren over de plannen. De informatieavond start
om 19.30 uur.
Op de informatieavond presenteert de gemeente een drietal
opties, waarover de bewoners
met een verkeersdeskundige én
met elkaar van gedachte kunnen wisselen. Ook de buurtcoördinator en de leden van de werkgroep Verkeer van Zuidbroek-

Oosterwijk zijn bij deze avond
aanwezig. De bewoners worden
uitgenodigd per brief.
De renovatie van de Euratomsingel heeft onder meer te maken
met het zogeheten fietsnetwerk.
De gemeente wil een zo fijn mogelijk fietsnetwerk aanleggen
binnen de gemeentegrenzen om
de positie van de fietsers ten opzichte van de overige weggebruikers te verbeteren. Zo streeft
de gemeente naar een zo optimaal mogelijke fietsverbinding
van het centrum naar het station.
Maar ook fysiek is de Euratomsingel toe aan een renovatie.

Open les: Man in actie
Heemskerk - Voor mannen van
55+ die niet zo gewend zijn om
te sporten of actief bezig te zijn.
start welzijnsorganisatie Welschap Welzijn de cursus ‘Man in
Actie’. Onder het motto: Leg het
krantje even op zij en kom er bij!
hoopt men mannen te bereiken
die niet gewend zijn om fanatiek
te sporten. In deze cursus wordt
gewerkt aan de conditie en met
mooi weer gaan de mannen naar
buiten. De cursus wordt aangepast aan mogelijkheden en

Inbraak bij
pompstation
Heemskerk – Bij het benzinestation aan de Baandert is vorige week donderdag rond 04.00
uur ingebroken. De onbekend
gebleven daders zijn er na de inbraak in een donkergekleurde
auto vandoor gegaan in de richting van de A9. De daders hebben de voordeur van het pand

eventuele beperkingen. De nodige rek- en strekoefeningen komen aan bod, er wordt gewerkt
aan de conditie en een cooling
down voorkomt de nodige spierpijn.
Woensdagochtend 7 oktober
is er een open les van 10.30 tot
11.30 uur in buurtcentrum De
Schuilhoek (Van Bronckhorststraat 1 te Heemskerk). Voor inschrijven en meer informatie: tel.
0251 207725 of via www.welschapwelzijn.nl.
geforceerd; onbekend is wat zij
hebben buitgemaakt. De politie is op zoek naar mensen die
getuige zijn geweest. Ook mensen die een donkergekleurde
auto hebben gezien in de omgeving van het pompstation aan
de Baandert tussen 03.50 uur en
04.05 uur, worden verzocht zich
te melden bij basisteam IJmondNoord via 0900-8844. Anonieme
tips kunnen via Meld Misdaad
Anoniem: 0800 – 7000.

Jacques de Vlugt
lijsttrekker CDA
Heemskerk - Op de Algemene
Ledenvergadering van het CDA
in Heemskerk op 28 september
is Jacques de Vlugt gekozen tot
lijsttrekker voor de verkiezingen
van de gemeenteraad in Heemskerk in 2010. Jacques de Vlugt is
al raadslid sinds 1998 en leidt de
fractie van het CDA vanaf 2000.
De voorzitter van het CDA in
Heemskerk, Frans Rozemeijer,
feliciteerde de nieuw gekozen
lijsttrekker met zijn benoeming
en riep de leden op tot actieve
deelname aan de verkiezingscampagne.
Hij verzocht de vergadering om
geschikte kandidaten voor de
raadsverkiezingen van 3 maart
2010 voor te dragen.
Het verkiezingsprogramma en
de kandidatenlijst van het CDA
worden vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 7
december 2009.

Snoeiwerk
Heemskerk – IJmond Groen
gaat in het komende winterseizoen snoeiwerkzaamheden uitvoeren in opdracht van de gemeente Heemskerk. In de periode van half oktober 2009 tot april
2010 snoeit IJmond Groen de
beplanting in diverse buurten.
De werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer: bij hevige regenval en sneeuw kan er niet gesnoeid worden. Het is mogelijk
dat er op enkele plaatsen tijdelijk
een kale aanblik ontstaat, maar
deze verdwijnt weer vlot tijdens
het groeiseizoen. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende buurten: Breedweer, De
Maer, Commandeurs, Kerkbeek,
Beierlust, Sandenburg, Meerestijn, park Assumburg/Oud Haerlem, sportpark Assumburg.
Voor meer informatie kunnen bewoners contact opnemen met de
toezichthouders, R. Joukes (tel.
06 10 74 57 39) of T. Welp (tel. 06
22 90 93 02).

Heemskerk - De meiden van
ADO’20 hebben een mooi weekend achter de rug. ME1 speelde zaterdag thuis tegen Limmen. Limmen begon met de aftrap en al snel wist Sanne de Wit
van ADO 1-0 te scoren. ADO
had er zin in, al snel volgde het
volgende doelpunt. Romy Blok
wist vanuit het middenveld met
een flinke schop over alle spelers
heen een doelpunt te scoren.
Voor de rust maakte Limmen een
tegendoelpunt. Het lukte Nanda
Röling, de ADO’20-keepster, niet
de bal tegen te houden. Na de
rust gingen Lise en Pam Raats,
Brenda Wagendorp en Claudia Beentjes er weer tegen aan.
De ADO-verdediging, bestaande uit Emma Bruinekoop, Amber
Buitenhuis en Romy Blok, zorgde er weer voor dat bal naar voren kwam. Er volgden velen kansen voor zowel ADO en Limmen
om te scoren, maar het lukte
niet. De wedstrijd eindigde met
een mooie eindstand voor ADO
met 6-1.
ADO’20 MB1
Afgelopen zaterdag 26 september speelden de meiden van
ADO’20 MB1 tegen Alliance’22
MB1 uit Haarlem. Beide ploegen waren nog zonder puntverlies, dus een overwinning was

belangrijk. De wedstrijd ging
gelijk op. De beste kansen waren in het begin voor Alliance, maar goed keeperswerk van
Linda Beentjes en twee keer de
paal voorkwamen een tegentreffer. ADO werd daarna sterker
en een mooie combinatie tussen Demi Sanchez Olid en Amy
Bruin werd door de laatste knap
afgewerkt: 0-1. Dit was tevens
de ruststand. De tweede helft
hetzelfde beeld. Alliance zette
aan, maar kon niet echt gevaarlijk worden. Toch maakte zij de
gelijkmaker door een verrassend
schot in de korte hoek. Goed
verdedigend werk van ADO door
Naomi van Kuyk, Vera Woerdeman en Christel Sperling voorkwam dat Alliance nog een keer
kon scoren. Opnieuw werd ADO
gaandeweg sterker en dat leidde tot een mooi schot van Marleen Noom. De keepster kon deze bal nog keren, maar na opnieuw een goede actie van Amy
Bruin was het toch de verdiende 2-1 voorsprong voor ADO.
Deze keer werd de voorsprong
niet meer uit handen gegeven en
ADO had de deze met een beetje geluk nog uit kunnen bouwen.
Een belangrijke overwinning
voor dit team, waarbij een concurrent voorlopig op drie punten
achterstand is gezet.

Limietwedstrijd OEZA
Zaandam - Zondag vond er in
zwembad de Slag te Zaandam
een limiet wedstrijd plaats. Deze
wedstrijden zijn er om limieten
voor kampioenschappen te halen of het eigen persoonlijk record aan te scherpen. Er waren
11 verenigingen aanwezig.
Van Oeza zwommen er 19 zwemmers. Kaylin Stel (‘01) zwom bij
de minioren 3 (‘01) naar een
tweede plek op de 50 vrij en
werd eerste in 47.41 op de 50 rug
wat tevens goed was voor een
clubrecord. Bij de minioren 4/5
(‘00/’99) zwommen Mitchell van
Dijk (‘99), Shira de Haan (‘00),
Roy Vlieland (‘99), Suzanne Ivens
en Koen Gaal de 50 vrij in een pr.
Koen werd daarmee tevens eerste. Ook zwom hij naar de snelste tijd op de 100 rug 132.31,
waar Mitchell 8e werd. Shira,
Roy en Suzanne zwommen als
tweede afstand de 50 vlinder. Allen in een pr. Shira werd derde in
49.42. Bij de jongens minioren 6,
jun. 1,2,3 (‘98 t/m 95) zwom Sean Tuinstra (‘98) zijn 100 school
en 100 wissel. Bij de meisjes junioren 1,2,3 (‘98/’97/’96) kwam
Serena Stel (‘98) uit op de 100
school en werd 6e in een p.r.

Ook startte Serena op de 200 vrij.
Haar tijd van 2.28.50 was goed
voor een vierde tijd en een verbetering van haar eigen clubrecord. Bij de meisjes jeugd 1/2
(‘95/’94) zwom Anne Groen p.r.’s
op de 100 wissel en de 200 vrij,
haar tijd van 2.40.90 was 10 sec
sneller. Ook Linda Crok zwom in
deze leeftijdsgroep. De 100 wissel ging in 1.16.59 en de 200 vrij
in 2.22.44 beide een p.r. en goed
voor twee derde plekken.
Bij de dames zwommen Annemarie Crok en Nicole Palmboom
de 100 school en de 100 wissel.
Danielle Hoek en Anouk van der
Gracht zwommen de 100 wissel en de 200 vrij. Daisy Kleijne
zwom ook de 200 vrij. Bij de junioren 4/jeugd 1 (‘94/’93) kwam
Barry Kleijne (‘93) uit. De 100
wissel leverde een p.r. van 4 sec
en een eerste plek de 200 vrij
ging in 2.09.82 een p.r. en een
derde plek. Bij de heren zwommen Pascal Palmboom en Pieter
Crok de 100 school en 100 wissel. Jory van der Gracht zwom de
100 wissel in 1.7.08 en de 200 vrij
ging in 2.08.49 beide goed voor
een p.r.

Het lokale nieuws wekelijks op internet
www.heemskerksecourant.nl
www.beverwijker.nl

pagina 20

2 oktober 2009

Stedebouwkundige visie
voor Westelijk Beverwijk

DEM ontsnapt
tegen EDO

Beverwijk – Het college van burgemeester en wethouders
heeft de stedenbouwkundige visie Westelijk Beverwijk vastgesteld. Het gaat om een visie op de ontwikkeling voor de
nieuwste woonwijk van Beverwijk aan de westzijde van de
Westelijk Beverwijk wordt een
kwalitatief hoogwaardige wijk
met een open karakter voorzien
van ruime kavels met veel groen
en water. In totaal worden 228
woningen gebouwd, variërend
van vrijstaande woningen, rijtjeswoningen en twee of drie-onder-één-kapwoningen in jaren
’30 stijl. Het wordt een woonwijk
met woningen in zowel het hogere als het middensegment. De
wijk vormt een overgang tussen
stad en buitengebied, met een
eigen identiteit die past bij de locatie en Beverwijk. Voor de ontwikkeling van de stedenbouwkundige visie is gekeken naar de
inrichting van het huidige landschap, maar vooral ook naar de
landschappelijke opbouw van
het gebied rond 1900.

kaar overlopen. De verschillende
woongebieden worden ontsloten door een nieuw aan te leggen weg. Deze weg loopt vanaf de Plantage naar de Baljuwslaan als een lus door de wijk.
De Creutzberglaan en de Bankenlaan zijn te krap en te druk
om als ontsluitingswegen te dienen. Door de gekozen oplossing wordt voorkomen dat sluipverkeer naar Wijk aan Zee door
de nieuwe wijk rijdt. Alle wegen
krijgen een 30 km status.

Centraal in Westelijk Beverwijk
komt een groengebied met vijver,
het ‘groene hart’ van het nieuwe
landelijke woongebied, waar alle
open groene zones op aansluiten. Hier lopen alle belangrijke
routes voor wandelaars, fietsers
en auto’s doorheen of langs. Tussen het bestaande stedelijk gebied en de nieuwe wijk moeten
straks de bestaande waterlopen
en groenstroken naadloos in el-

Ter inzage
De visie is tot stand gekomen
na zeer uitgebreide inspraaktrajecten, onder andere bij de totstandkoming van het bestemmingsplan en ligt ter informatie
ter inzage in het Stadskantoor.
Verder is de visie op www.beverwijk.nl te bekijken via menuoptie ‘projecten en beleid’ en vervolgens ‘woonwijk Westelijk Beverwijk’.

De gemeente verwacht in de
tweede helft van 2010 te kunnen starten met bouwrijp maken.
Vervolgens wordt in het noordelijk en zuidelijk deel van de wijk
gestart met bouwen. Medio 2016
moet de wijk klaar zijn.

Taart bij burendag

Wethouder Odd Wagner sneed een speciale burendagtaart aan
(Foto: Leo Tillmans)
Heemskerk - Zaterdag was het
nationale burendag en dat werd
ook in Heemskerk volop gevierd.
Op diverse plekken hadden bewoners met elkaar een feestje georganiseerd en op het Nielenplein werd het boekje ‘Mijn
buren en ik’ gepresenteerd. Het

boekje kwam tot stand in samenwerking met het buurtteam
Boven de Baandert, Welschap,
gemeente Heemskerk, politie,
Vangnet & Advies en Woon op
Maat.
Er waren de hele middag activiteiten op het Nielenplein.

Namens de vrijwilligers van de Dierenambulance overhandigde epenningmeester Riet van Driel een reischeque aan de jubilaris en zijn partner

Jan en Tinie Stokkink geëerd
Heemskerk (Vervolg van voorpagina) - De Dierenambulance Kennemerland is van start
gegaan in 1975. De organisatie kwam van de grond nadat iemand zich persoonlijk bekommerde om het lot van een aangereden hond en zich vervolgens
verbaasde dat er geen instantie
was die adequate hulp aan het
dier kon bieden. Vanaf dat moment was de Dierenambulance Kennemerland, toen nog een
particulier initiatief, een feit. Inmiddels bestaat de organisatie bijna 35 jaar en telt de stichting zo’n 50 vrijwilligers die zich
bezighouden met het opvangen
en verzorgen van gevonden dieren en het vervoeren van zieke of
gewonde dieren. Sinds 2002 beschikt de stichting over een eigen pand aan de Kleine Houtweg in Heemskerk. Daar zijn de
centrale en de hokken voor het
opvangen van dieren gehuisvest.
De wagens waarmee wordt gereden zijn van alle gemakken
voorzien en maken het voor de
rijders mogelijk om snel te kunnen handelen wanneer een dier
in nood is.
Jan Stokkink raakte 25 jaar geleden betrokken bij de organisatie. In de loop der jaren hield
hij zich met vrijwel alle voorkomende werkzaamheden binnen
de stichting bezig. Als voorzitter wordt hij gezien als de motor
van de organisatie. ,,Iemand die
goed is in het verdelen van taken
en samenhang in de organisatie
bewerkstelligt’’, zo werd hij zaterdagmiddag getypeerd. Diverse sprekers, onder wie voormalig wethouder van de gemeente
Heemskerk en beschermvrouwe
van de Dierenambulance Kennemerland Helma Wienen en hui-

dig wethouder Odd Wagner prezen Stokkink om zijn doorzettingsvermogen. Wienen herinnerde het publiek aan het feit
dat Stokkink in 2002, ter gelegenheid van de opening van het
nieuwe pand, de aanwezigen
toesprak vanuit bed. De voorzitter werd toen geplaagd door een
hernia, maar wilde desondanks
de opening zelf bijwonen. Het typeert de werkwijze van Stokkink,
die bekend staat als een man
van weinig woorden maar met
een groot hart voor de dieren.
Zijn vrouw Tinie stond hem in
de loop der jaren met raad en
daad terzijde, ook zij geldt als
een waardevolle kracht binnen
de organisatie. Daarom besloot
het college van burgemeester
en wethouders in hun woonplaats Beverwijk dat beiden in
aanmerking komen voor de titel ‘ereburger’ en werd, voor de
tweede maal in de geschiedenis,
de gemeentelijke legplaquette
aan een echtpaar uitgereikt. Gevraagd naar een reactie op deze
onderscheiding reageerde Jan
Stokkink zaterdagmiddag relativerend: ,,We hebben het niet
voor de onderscheiding gedaan,
we hebben het voor de dieren
gedaan.’’ Stokkink draait nog een
jaar mee als voorzitter en draagt
dan de hamer over aan een opvolger. ,,Volgend jaar word ik 65,
dat is een mooi moment om mijn
taak als voorzitter neer te leggen. Maar ik blijf me wel inzetten voor de organisatie, hoor.’’
Een lange rij aanwezigen stond
na afloop van het officiële moment te wachten om het echtpaar Stokkink de hand te kunnen schudden. Intussen werden
voor belangstellenden rondleidingen door het pand georganiseerd. (Raimond Bos)

Tips voor de redactie?
bel: 0255-540765

Haarlem - Hoe krijg je het voor
elkaar om de eerste helft zo
slecht te spelen, dat de vele supporters van de DEM alle hoop op
een goede uitslag na 45 minuten
in de prullenbak gooiden? (Rust
2-0). Het is dat doelman Erwin
Hoogeland binnen 5 minuten na
de rust DEM behoedde voor de
misschien wel allesbeslissende
3-0, want anders was het heel
moeilijk geweest om nog terug
te komen. Tegen EDO hebben
de jongens van Bouman het traditioneel heel moeilijk. Vorig jaar
verloren de Wijkers in Haarlem
op het kunstgras met 4-0. Ook
toen begon de ellende in de eerste helft.
Maar vanaf de 50ste minuut
heerste DEM op het veld. EDO
had niets meer te vertellen en
aan de hand van Jordy de Vet
drong DEM sterk aan. Na een
doelpunt van invaller Mathijs van
Hooff maakte Jordy de Vet de 22 en even later de 3-2. DEM zat
op rozen en speelde de Haarlemmers weg. Een prachtige
goal van Mike van Leusden en
een slotakkoord van de zich in
de tweede helft goed herstellende Ron Scheffer, zette de eindstand op het scorebord. Wie had
dat na de eerste helft gedacht:
eindstand 2-5.
De komende tegenstander is het
wisselvallig presterende SVW’27.
Met zes punten uit vier wedstrijden staat deze ploeg in de brede middenmoot. DEM heeft op
dit moment tien punten en deelt
hiermee de eerste plaats met het
sterke Zilvermeeuwen, op één
punt gevolgd door Vitesse’22.
Bij een eventuele winst a.s. zondag wacht er een week later de
toch wel speciale wedstrijd tegen Vitesse’22. De Castricummers worden getraind door de
zoon van de voorzitter van DEM.
Dus vader Cees tegen zoon Jord.
Heel speciaal.

Megavangst
op Noordpier
Wijk aan Zee - Afgelopen zondag heeft de Zeevisclub Baloeran op de Noordpier gevist. De
verschillen in de vangst waren
erg groot.
De wedstrijd werd gewonnen
door Hans Fatels met 17,91 meter, tweede werd Frans van Dijk
met 10,69 meter, derde Andre
Leijen 10,50, vierde Henk Mulder
9,93 en vijfde was Herman van
Zijl met 9,51.
De grootste vis werd gevangen
door Frans van Dijk een gul van
47 cm. Verder bestond de vangst
uit schar, wijting en een enkele
zeebaars.
De volgende viswedstrijd vindt
plaats op zondag 4 oktober op
de Noordpier, aanvangstijd 7.00
uur tot 12.00 uur.
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Drumdemo in
Nozem & Non

Jeugd denkt mee over
nieuwbouw bibliotheek
Heemskerk - Er wordt momenteel hard gewerkt om de architect van de nieuwe bibliotheek
op ideeën te brengen. De nieuwe bibliotheek verrijst samen
met het nieuwe gemeentehuis
op de hoek van de Karshoffstraat. Meer dan 50 kinderen in
de leeftijd van 7 tot 11 jaar hebben workshops gevolgd en daar-

Snelheid
Beverwijk - De politie heeft vorige week vrijdagavond in een
uur tijd 13 automobilisten bekeurd op de Parallelweg, omdat
zij te hard reden. De hoogstgemeten snelheid was 77 km/uur.
Zondagmiddag stonden politiemensen in de Zeestraat voor
een snelheidscontrole. Tussen
16.00 en 18.00 uur passeerden
1834 voertuigen de radar. Hiervan reden er 236 sneller dan de
toegestane 50 km per uur. De
hoogst gemeten snelheid was
81 km per uur. Maandagavond
is er een controle gehouden op
de Parallelweg. Tussen 19.40 en
22.00 uur passeerden 375 voertuigen de radar. Hiervan reden
er 29 sneller dan de toegestane
50 km per uur. De hoogst gemeten snelheid was 72 km per uur.
De bekeuringen worden thuisgestuurd.

Bromfietsen
gecontroleerd
Beverwijk - Politiemensen hebben maandagochtend in de Laurens Baecklaan een half uur lang
een bromfietscontrole gehouden. Er zijn 62 bromfietsers en
10 snorfietsers gecontroleerd.
21 voertuigen reden te hard. De
hoogst gemeten snelheid was 93
km per uur. Verder werden bekeuringen uitgedeeld voor het
rijden zonder helm, kenteken en
rijbewijs.

Heemskerk - Muziekschool
Heemskerk is er in geslaagd
twee zeer getalenteerde drummers naar Heemskerk te halen
namelijk Joost Kroon en Jeroen
Vrolijk. Joost en Jeroen gaan een
drumdemonstratie c.q. drumclinic geven voor leerlingen van de
muziekschool en andere belangstellenden.
Joost Kroon is de drummer van
de bekende formaties Kane en
the New Cool Collectieve Bigband. Tevens treedt hij op met
Candy Dulfer en Hans Teeuwen.
In oktober 2009 doet the New
Cool Collective een cluctour in
Nederland en er is een nieuwe cd uit ‘Sugar Protocol’. Joost
geeft drumles op het conservatorium in Rotterdam.
Joost Kroon

uit zijn verschillende ontwerpen
gekomen.
De medewerkers van de bibliotheek menen dat kinderen heel
goed in staat zijn om te laten
weten hoe zij hun jeugdafdeling
willen hebben. De kinderen hebben hun ideeën en ontwerpen
donderdag aan de architect gepresenteerd.

Man bekneld
Heemskerk - De brandweer
Heemskerk is dinsdagmiddag
gealarmeerd voor een ongeval met beknelling bij een industriepand op bedrijventerrein De
Trompet.
Er was een stapel kozijnen omgevallen op een persoon, die
daarbij bekneld was geraakt.
Bij het ter plaatse komen van
de brandweer bleek dat collega’s hem al hadden bevrijd. De
gewonde is door de ambulancedienst voor nader onderzoek
overgebracht naar een ziekenhuis.

Inbreker
aangehouden
Beverwijk – Een zeer alerte bewoner van een flat aan de Plesmanweg hoorde maandagmiddag rond 17.30 uur verdachte
geluiden en vermoedde een inbraak in een flatwoning. Hij ging
een kijkje nemen en trof een man
aan die bezig was met inbreken.
Hij heeft de verdachte, een 41jarige man zonder vaste woonplaats, aangehouden en overgedragen aan de politie.
De man is meegenomen naar
het bureau en ingesloten. De
politie onderzoekt of hij meer inbraken heeft gepleegd. Tegen de
man wordt proces-verbaal opgemaakt.

Jeroen Vrolijk was de drummer
van talloze Nederlandse artiesten zoals Hazes, Frans Bauer,
maar speelde ook bij de Haarlemse band Silkstone o.a. op
Lowlands en jammed met deejay Fedde LeGrand. Op dit moment is Jeroen actief met de
cd release tour van ‘New Morning, a New York Project’, zijn eigen Funkband met Amerikaanse topmusici. Jeroen geeft clinics, workshops en heeft een eigen drumpraktijk in Haarlem en
is gastdocent op de RockAcademy in Tilburg.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 3 oktober
odin’59 (hoofdklasse b)-Spakenburg
- 14.30
Kennemerland (2a)-voorland
- 14.30
IJmuiden (3a)-Geuzen/m’meer
- 14.30
Kadoelen-Jong Hercules (3a)
- 14.30
alliance’22-eDo (4D)
- 14.30
SIZo-velsen (4D)
- 14.30
uNo-vvH/velserbroek (5b)
- 14.30
bloemendaal-Schoten (5b)
- 14.30
monnickendam-FC Castricum (2a)
- 14.30
zondag 4 oktober

elinkwijk-aDo’20 (hoofdklasse a)
De Kennemers (1a)-JoS/W’graafsm.
DWS-Stormvogels (2a)
Hellas Sport-eDo (2a)
Dem (2a)-SvW’27
vvW-velsen (2a)
vSv-Saenden (3b)
HSv-onze Gezellen (3b)
DSS (3b)-oFC
FC velsenoord (4D)-olympia H.
Schoten-SvIJ (4D)
Waterloo (5D)-tHb
terrasvogels (5D)-DIo
Sloterdijk-beverwijk (5e)
Wijk aan Zee (5e)-rCZ
beemster-FC utrecht (4C)
Flamingo’s-vitesse ’22 (2a)
De drumclinic wordt gegeven in
gebouw de Nozem & de Non,
A. Verherentstraat in Heemskerk op woensdag 7 oktober om
20.00 uur. De zaal is open vanaf
19.45 uur. Kaartverkoop: aan de

- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.30
- 14.00
- 14.00
- 14.00

zaal vanaf 19.15 uur. Entree: s 5,leerlingen muziekschool Heemskerk, s 10,- belangstellenden.
Meer informatie: Muziekschool
Heemskerk, Kerklaan 1, tel.:
0251- 257999/991.

Waterspektakel in Sportfondsenbad
Beverwijk - Op zaterdag 3 oktober van 14.00 – 17.00 uur vindt er
een waterspektakel voor kinderen van 6-12 jaar (met minimaal
A-diploma) plaats in Sportfondsenbad Beverwijk. Er is van alles te doen. De brandweer en de
jeugdbrandweer komen met een
hoogwerker en blushuisjes. Met
de hoogwerker krijg je een schitterend uitzicht over Beverwijk en
omgeving en bij de blushuisjes
kunnen de deelnemers met een
echte brandweerspuit ‘een brand
blussen’. Als dit goed wordt gedaan volgt het sein ‘brand meester’. In het zwembad kan verder
deelgenomen worden aan het
spijkerbroek hangen. Voor degenen die het langst blijven han-

gen zijn natuurlijk prijsjes beschikbaar.
Kinderen die minimaal 10 jaar
zijn kunnen kennis maken met
persluchtduiken en zo de onderwaterwereld verkennen. De
deelnemers kunnen zich tevens
nog vermaken op de 15 meter lange opblaasglijbaan en de
loopmatten die in het water liggen en met de waterglijbaan van
het zwembad.
Op deze dag zijn loten te koop.
De trekking van de prijswinnaars
vindt ook op 3 oktober plaats.
Er zijn mooie prijzen te winnen
zoals een reischeque ter waarde van 150 euro, een jaarkaart

voor het zwembad nog vele andere prijzen.
Aan het einde van de middag
krijgen de kinderen die meegedaan hebben aan het waterspektakel een verrassingspakket. Degenen die zin hebben om
mee te doen kunnen zich op 3
oktober gewoon bij het zwembad melden maar er kunnen nu
ook al deelnemerskaarten a 5
euro bij het zwembad gekocht
worden. Alle entreegelden en
ook de opbrengst van de loterij
komen ten goede aan de personenlift die het Sportfondsenbad
wil realiseren. Op de website van
het zwembad is nog meer informatie te vinden: www.sportfondsenbadbeverwijk.nl.

