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Bedden voor zorgcentra
Heemskerk - Deze week zijn
175 nieuwe bedden geleverd en
geïnstalleerd bij verpleeghuis
Meerstate en woonzorgcentra
Sint Agnes en Westerheem van
ViVa! Zorggroep.
Vanwege het verlopen van de
levensduur van een groot aantal bedden en de hoge reparatiekosten, was het hoog tijd voor
nieuwe bedden. De Materialen
Beoordelings Commissie van ViVa! Zorggroep heeft gekeken
naar gebruiksvriendelijkheid en

andere eisen voor de bedden.
De wisseling van de bedden
moet zeer zorgvuldig uitgevoerd worden. Met behulp van
verschillende medewerkers ViVa! Zorggroep en vrijwilligers
verloopt de omwisseling van de
bedden tot nu toe zeer goed.
Aan het einde van deze week
zal iedereen binnen de locaties
heerlijk in een nieuw en comfortabel bed liggen. De oude bedden gaan naar Stichting Moeder
Theresa in Roemenië.

Gewapende overval op juwelier
Heemskerk - Vrijdagochtend
29 januari is een juwelier op
het Nielenplein door drie gewapende personen overvallen. De roof vond omstreeks
10.15 uur plaats.
De drie mannen, in motorpak,
drongen de winkel binnen en
dreigden met een vuurwapen.
Zij gingen er met hun buit op
een motorfiets vandoor. De motor werd later in de omgeving
van de Händelstraat in Heemskerk teruggevonden. Na de over-

val heeft de politie de wijde omgeving afgezet. De juwelierszaak
bood om elf uur een trieste aanblik. Alle vitrines zijn kapot geslagen en de vloer van de zaak ligt
vol sieraden. Het laat de agressie zien waarmee de roof heeft
plaatsgevonden. De politie onderzoekt de zaak en een politiehelikopter vliegt boven Heemskerk, op zoek naar de daders of
een spoor van hen.
De politie is op zoek naar personen die op vrijdagochtend 31 ja-

nuari getuige waren van de brute
overval of die op een andere wijze informatie kunnen leveren om
de roof te kunnen oplossen. Zij
kunnen tegen lokaal tarief bellen
met de politie in Haarlem, 09008844. Anoniem iets melden kan
ook, via Meld Misdaad Anoniem,
op telefoonnummer 0800-7000.
De politie hoopt dat mensen die
verdachte personen of omstandigheden op de dag zelf of eerder hebben waargenomen, dat
ook zo spoedig mogelijk melden.
(Foto: Leo Tillmans)

Nachtelijke afsluitingen
Wijker- en Velsertunnel
PvdA Heemskerk
LIJST 1
IEDEREEN TELT
MEE
Duurzaam sociaal
Zie:
www.heemskerk.pvda.nl

Regio - Rijkswaterstaat vervangt de komende weken de bedieningssystemen van zowel de
Wijkertunnel als de Velsertunnel. Van zaterdag 6 op zondag
7 februari vinden werkzaamheden plaats aan de Wijkertunnel.
Vanaf 21.00 uur wordt de oostbuis van de Wijkertunnel, richting Alkmaar, afgesloten. Tussen
23.00 en 07.00 uur is de Wijkertunnel volledig afgesloten in beide richtingen. Het verkeer wordt
dan omgeleid via de Velsertunnel. Gele borden geven de omleidingsroutes aan.
Het bedieningssysteem van de
Velsertunnel wordt vervangen in
de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 februari. De Velsertunnel
wordt afgesloten van 23.00 tot

07.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de Wijkertunnel. Het
onderhoud aan de bedieningssystemen van beide tunnels is nodig om de veiligheid van de weggebruikers ook in de toekomst te
kunnen waarborgen.

keukens

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

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

Bram Redeker al 35
jaar bij de brandweer
Heemskerk - Zaterdagavond
kreeg brandweerman Bram Redeker van burgemeester Nawijn
een prachtige speld, vanwege
zijn 35-jarig jubileum als brandweerman.
Bram Redeker startte in januari
1975 bij de bedrijfsbrandweer bij
Van Gelder Papier. Op 15 augustus 1980 kreeg hij zijn aanstel-

ling bij de vrijwillige brandweer
Heemskerk. Op 1 maart 1997
werd hij bevorderd tot hoofdbrandwacht. In 2001 maakte hij
de overstap naar een beroepsfunctie bij Brandweer Heemskerk, waar hij zich onder andere
bezig houdt met de bluswatervoorzieningen. Ook is hij chauffeur en pompbediener.
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
Vrijdag 5 februari
Open inloop de Ontmoeting
voor mensen die beginnend vergeetachtig worden of last krijgen
van hun geheugen. In Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2
te Beverwijk van 10.00 tot 13.30
uur.
Kienen voor senioren in Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 3 in Beverwijk van 13.15 tot
15.45 uur. Toegang niet-leden 1
euro.
Disco dansen voor kinderen
van 8 t/m 12 jaar om 19.00 uur
in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk.
Klaverjassen in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk om 20.00 uur. Kosten 2
euro per persoon.
Heemskerkse Filmdagen in
de Cirkel in Heemskerk. Vandaag draait om 20.00 uur de
film ‘De Storm’. Toegang 5 euro. CJP/65+ 4 euro. Reserveren:
www.film huisheemskerk.nl of
087-8713099.
Klaverjassen bij voetbalvereniging DEM in de kantine op
Sportpark Adrichem in Beverwijk. Aanvang 20.00 uur.
Crazy Piano’s, rollarcoaster piano-evenement, om 20.15 uur
in het Kennemer Theater te Beverwijk. Reserveren: www.kenne
mertheater.nl of 0251-221453.
Optreden van burgemeesters
en band in De Nozem, A. Verherentstraat in Heemskerk. De burgemeesters van Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest en Haarlem treden op begeleid door een band
van de muziekschool Heemskerk. Het programma begint om
20.30 uur met Sound of Silence,
21.00 uur The Donkeyland Band,
21.45 uur Midlife, 22.30 uur optreden burgemeesters met de
band The Local Famouz, 23.00
uur popkoor SurprisSing, 23.45
uur tweede optreden The Donkeyland Band. Entree is gratis.
Rocktrio Stooom! met covers
uit de jaren ‘80 vanaf 21.30 uur
in Hotel Sonnevanck, Rijckert
Aertszweg in Wijk aan Zee. Entree is gratis.

Zaterdag 6 februari
Ouderenviering met na afloop
de Blasiuszegen om 10.00 uur
in de Jozefzaal van de Goede
Raadkerk te Beverwijk.
Open dag van GEA Kring Kennemerland met mineralen, ste-
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nen, halfedelstenen en fossielen.
Van 10.00 tot 16.00 uur in Buurtcentrum het Spectrum, Lauraplein 1 in Heemskerk. Toegang
1 euro, 6-11 jarigen 50 cent.
Stiltekring voor vrede van 12.00
tot 12.30 uur op de Breestraat ter
hoogte van C&A in Beverwijk.
Carnavalsfeest in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan in Beverwijk van 13.30 tt 15.00 uur voor
kinderen uit groepn 3 t/m 8. Kosten 1,50 euro.
Heemskerkse Filmdagen in de
Cirkel in Heemskerk. Vandaag
draait om 14.00 uur de kinderfilm ‘Spooktijd met Laban) en om
‘Slumdog Millionaire’. Toegang 5
euro. CJP/65+ 4 euro. Reserveren: www.film huisheemskerk.nl
of 087-8713099.
Avondje uit met achtergrondmuziek van 20.00 tot 23.30 uur in
Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk. Entree 2,50
euro.
Woodstockfestival, pop, rock,
funk en metalfeest om 20.15 uur
in De Nozem, A. Verherentstraat
in Heemskerk. Toegang 5 euro.
Foto: Stefan Segers
Voorstelling ‘Sterk Water’, impro-cabaret op topniveau, om
20.30 uur in het Kennemer Theater te Beverwijk. Reserveren:
0251-221453 of www.kennemer
theater.nl
Deejay La Rue draait de beste hits vanaf 21.30 uur in Hotel
Sonnevanck, Rijckert Aertszweg
in Wijk aan Zee.
The Blues Fuse treedt op in Café Lokaal, A. Verherentstraat in
Heemskerk. Aanvang 22.00 uur.

Zondag 7 februari
Rommelmarkt in Sporthal Zeewijk, Eenhoornstraat 2 (hoek Planetenweg) in IJmuiden van 9.00
tot 16.00 uur. Toegang 2 euro,
kinderen gratis.
Strand/duinwandeling
van
Wandelsportvereniging de Zwervers. Afstanden: 5, 10, 15, 20 of
25 km. Start vanaf 9.00 tot 13.00
uur vanuit Dorpshuis de Moriaan
te Wijk aan Zee. De 20 en 25 km
kan tot 11.00 uur starten.
Gregoriaanse viering in de
Goede Raadkerk om 9.30 uur.
Voorganger Pastor Rol en muzikale medewerking van Mariakoor.
Wii toernooi bij judoschool Toradoshi, Patersweg 40 in Beverwijk van 10.00 tot 17.00 uur. Meer
info: http://ssbb.toradoshi.nl
Zondagochtendconcert van
Ensemble A(i)rco met o.a. violiste Carlo Leurs en klarinettiste Céleste Zewald, om 11.30 uur
in het Kennemer Theater in Beverwijk. Reserveren: www.kenne
mertheater.nl of 0251-221453.
Nieuwswandeling door Landgoed Westerhout met aandacht
aan de stinzenflora. Organisatie: Democraten Beverwijk. Vertrek om 14.00 uur voor restaurant Westerhout, Westerhoutplein in Beverwijk.
Zondagmiddagpodium
met
volksverhalen van Walter Roozendaal om 14.00 uur in Multi-

functioneel Centrum Meerestein,
Van der Hoopstraat 82 in Beverwijk. Toegang 4 euro.
Heemskerkse Filmdagen in de
Cirkel in Heemskerk. Vandaag
draait om 14.00 uur de kinderfilm ‘Kikkerdril’ en om 20.00 uur
‘Kan door de huid heen’. Toegang
5 euro. CJP/65+ 4 euro. Reserveren: www.film huisheemskerk.
nl of 087-8713099.
Gitaarduo La Manouche om
15.00 uur in Cultureel Café Camille, Kerkstraat 37 in Beverwijk.
De entree is gratis.

de, om 19.30 uur in Café Lokaal,
A. Verherentstraat, Heemskerk.
Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar aan de bar. Wees snel.
Bijeenkomst van vrouwenbeweging Passage om 19.45 uur
in De Vrijburcht, Vrijburglaan in
Heemskerk. Met deze keer aandacht voor de Wereldwinkel.
Heemskerkse Filmdagen in
de Cirkel in Heemskerk. Vandaag draait om 20.00 uur de
film ‘The Reader’. Toegang 5 euro. CJP/65+ 4 euro. Reserveren:
www.film huisheemskerk.nl of
087-8713099.

Dinsdag 9 februari

Pipo de musical om 14.00 uur
in het Kennemer Theater. Reserveren: www.kennemertheater.nl
of 0251-221453.
Highway Traveller speelt vanaf
17.00 uur in Café de Non, A. Verherentstraat in Heemskerk. Toegang is gratis.
De Local Hero’s Tour met deze
keer de formatie Stonedef. Aanvang 17.00 uur in bar-café De
Carrousel, Meerstraat in Beverwijk.
BBR-band speelt vanaf 17.00
uur in Café Lokaal, A. Verherentstraat in Heemskerk. Lekkere
knallende blues.

Maandag 8 februari
Spelinloop voor ouders/verzorgers met kind(eren) van 0 tot 4
jaar in Buurthuis Wijk aan Duin,
Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk
van 09.30 tot 11.00 uur.
Open inloop de Ontmoeting
voor mensen met beginnende geheugenproblemen en hun
partners, verzorgers, familie of
andere naasten. Van 10.00 tot
13.30 uur in Buurtcentrum Waterrijck, Lessestraat 4 (hoek Beneluxlaan) in Heemskerk.
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.
Clubavond van de Kennemer
Postzegel Club in Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein te Beverwijk. Deze keer een workshop
over het wel en wee van rondzending boekjes. Zaal open om
19.00 uur. Aanvang workshop
20.00 uur.
Inloop bij CDA-fractie van de
Heemskerkse gemeenteraad van
19.30 tot 20.00 uur in het raadhuis aan de Bachstraat, 2e verdieping, kamer 206, Heemskerk.
Comedy Slam, tweede voorron-

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.
Spel-inloopochtend voor ouders/verzorgers met kind(eren)
van 0 tot 4 jaar in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk van 9.30 tot 11.00 uur.
Open huis van OK (Onbenutte
Kwaliteiten) van 14.00 tot 16.00
uur in Buurtcentrum Waterrrijck,
Lessestraat 4 in Heemskerk.
Klaverjassen bij Klaverjasvereniging ‘t Trefpunt in de Jozefzaal, hoek Galgenweg/Arendsweg in Beverwijk om 19.30 uur.
Entree 2 euro.
Heemskerkse Filmdagen in de
Cirkel in Heemskerk. Vandaag
draait om 20.00 uur de film ‘Cidade dos Homens’. Toegang 5
euro. CJP/65+ 4 euro. Reserveren: www.film huisheemskerk.nl
of 087-8713099.

hal de Waterakkers, Kerkweg
217 te Heemskerk.
Boekpresentatie van het boek
‘Man is stoer, vrouw is hoer’ door
Heemskerkse schrijfster Anna
Genova. Aanvang 17.00 uur bij
Boekhandel Stumpel, Van Coevenhovenstraat 35 in Heemskerk.
Klaverjassen in Buurthuis Wijk
aan Duin, Wilgenhoflaan 2c in
Beverwijk om 20.00 uur.
Clubavond van schaakclub de
Wijker Toren in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk om 20.00 uur.
Girls Wanna Have Fun, rockende meiden, om 20.15 uur in
het Kennemer Theater te Beverwijk. Reserveren: 0251-221453
of www.kennemertheater.nl
Dubbelconcert van Jazz Impuls.
Vanaf 20.30 uur worden er twee
concerten gegeven in het Kennemer Theater in Beverwijk. Reserveren: 0251-221453 of www.
kennemertheater.nl

Vrijdag 12 februari
Open inloop de Ontmoeting
voor mensen die beginnend vergeetachtig worden of last krijgen
van hun geheugen. In Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2
te Beverwijk van 10.00 tot 13.30
uur.

Woensdag 10 februari
Spelinloop voor ouders/verzorgers met kind(eren) van 0 tot
4 jaar in Peuterspeelzaal Kleine Beer, Van der Hoopstraat 80
in Beverwijk van 09.30 tot 11.00
uur.
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.
Korfbaltoernooi voor jongens
en meisjes van de groepen 7/8
van Beverwijkse basisscholen.
Van 14.00 tot 17.00 uur in de Kinheim Sporthal te Beverwijk.
Heemskerkse Filmdagen in
de Cirkel in Heemskerk. Vandaag draait om 20.00 uur de
film ‘De Storm’. Toegang 5 euro. CJP/65+ 4 euro. Reserveren:
www.film huisheemskerk.nl of
087-8713099.
Kienen in gebouw Meerestein,
Van der Hoopstraat 82 in Beverwijk om 20.00 uur.

Donderdag 11 februari
Sportinstuif voor 55-plussers
van 10.00 tot 12.00 uur in Sport-

Mijnheer Prikkebeen
Voorstelling ‘De wonderlijke
reis van Mijnheer Prikkebeen’
om 19.00 uur in het Kennemer
Theater in Beverwijk. Reserveren: www.kennemertheater.nl of
0251-221453.
Duo Kamps & Kamps met voorstelling om 20.30 uur in Cultureel
Centrum de Cirkel in Heemskerk.
Toegang 10 euro. CJP, pas 65
en CC-pas 9 euro. Reserveren:
0251-236942 of reserveren@decirkelheems kerk.nl

Rommelmarkt
IJmuiden - Zondag 7 februari is in sporthal Zeewijk aan de
Eenhoornstraat 2 (hoek Planetenweg) weer een grote rommelmarkt. Wie nog een kraam wil
huren kan contact opnemen met
telefoonnummer 0255-513010.
De rommelmarkt wordt gehouden van 09.00 tot 16.00 uur. De
toegang bedraagt 2 euro, kinderen gratis.
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Oplage 17.900 exemplaren.
Verschijnt iedere
vrijdag in Heemskerk.
Van Duin tot Dorp
(Ron Schut)
- In de wijk is deze week gecontroleerd op het dragen van
de autogordel. Diverse mensen
werden bekeurd.
- Afgelopen woensdagnacht
werd ingebroken in een leegstand pand aan het Aambeeld.
Een ruitje van het rolluik werd ingeslagen, waarna een tafel alsmede een pak papier werd weggenomen.
- Afgelopen zaterdagavond, omstreeks 18.20 uur kwam de bewoner van een woning aan de
Hobbemastraat thuis. Hij probeerde de niet afgesloten poortdeur te openen. Dit lukte niet,
daar de klink aan de andere zijde werd tegengehouden door iemand. De bewoner schreeuwde,
waarna er een persoon over de
schutting wegvluchtte. In de woning bleek te zijn ingebroken. Er
werd een gat in de ruit van de
keukendeur geslagen, waarna de kasten alsmede de laden
werden doorzocht. Onder meer
een gouden munt en wel een
vijfde staatslot werd gestolen.
- In de wijk werd gecontroleerd
op het niet schoonmaken van de
autoruiten met de vorst. Diverse
bestuurders werden bekeurd.
- Bij een bedrijf aan de Cieweg ontstond een conflict met
een werknemer. Deze werknemer had haar zus meegenomen. De zus werden de emoties
te groot en viel flauw. Een ambulance werd besteld, echter de
vrouw kwam weer bij en hoefde
niet mee. Het conflict is onderling opgelost.
- Zondagnacht werd een stenen
kip uit een tuin gestolen aan het
Duinriethof. Het betrof hier niet
de kip met de gouden eieren,
echter voor de bewoners wel
vervelend. Mensen moeten hier
gewoon van andersmans spullen afblijven.
Zuidbroek-Oosterwijk en
Broekpolder (Gerrit van der
Pijl)
- In de nacht van donderdag 28
op vrijdag 29 februari werd een
personenauto op de Benelxulaan
in brand gestoken. Door het vuur
brandde een ander naastgeparkeerd voertuig ook uit. De oorzaak van dit voorval zou mogelijk
liggen in de relationele sfeer. Een
onderzoek wordt ingesteld.
- Naar aanleiding van een melding om 04.00 uur in de nacht
van maandag 1 op dinsdag 2 februari, van meerdere alerte bewoners in de Broekpolder dat zij
gezien hadden dat donker geklede mannen zich verdacht ophielden bij enkele personenauto’s is

door de politie ter plaatse een
nader onderzoek ingesteld. In
eerste instantie werden de mannen niet aangetroffen. Wel werd
o.a. een personenauto aangetroffen waaruit de navigatieapparatuur was gestolen. De wijk
werd door de politie afgeblokt en
op de voet doorzocht. Op de Simonszand werden drie mannen
aangetroffen die geen plausibele
verklaring konden afleggen over
hun aanwezigheid aldaar. Ze zijn
aangehouden en overgebracht
naar het politiebureau. Eén van
de mannen had een rugtas bij
zich. Daarin zaten twee autoradio’s, twee navigatiesystemen en
een alarmpistool.
Boven de Baandert
(Stefan van Broekhuijsen)
- Tussen dinsdag 26 januari en
29 januari is er via de achterzijde van een woning aan de E. van
Calcarstraat getracht in te breken. Gelukkig is het bij een poging gebleven. Mocht u ook mogelijke sporen van braak aantreffen aan uw woning, aarzel
dan niet om de politie daarvan in
kennis te stellen.
- Op donderdag 28 januari is er
in de omgeving van de J. Naberstraat een portemonnee gevonden met daarin wat kleingeld.
Mocht iemand deze zijn verloren
neem dan even contact op met
de wijkagent via 0900-8844.
- Dit zelfde geldt voor degene die al enkele weken een roze Samsung telefoon mist en die
mogelijk verloren heeft in de omgeving van de Maerelaan.
- Na de hoos van diefstallen
van airbags uit personenauto’s
in de nacht van 21 op 22 januari, worden bewoners die zich
toch nog iets verdachts herinneren met klem verzocht contact op te nemen met de politie
IJmond Noord. Alle informatie is
welkom, hoe onbelangrijk u misschien ook denkt dat deze informatie is. De politie stelt namelijk
alles in het werk om de daders
op te sporen.
Van Acker tot Burcht
(Jan Lambert Krop)
- In de nacht van 27 op 28 januari is er op de Pastoors Acker
een scooter, merk Tomos, kenteken 54FZG6 uit een schuur weggenomen.
- Op de Jan van Polanenstraat
werden afgelopen week 2 fietsen aangetroffen, die er kennelijk al een tijdje stonden. Betreft
een paarse Giant Auckland damesfiets en een groene Union
kinderfiets. Beide fietsen staan
inmiddels op het politiebureau
Beverwijk.

Adverteren? Bel: 0255-540765

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:
verkoop@heemskerksecourant.nl

Lol om reuzesneeuwpop
Heemskerk - Een pak sneeuw kan, naast prachtige winterse panorama’s en chaos in het verkeer, voor zoveel lol zorgen! Martijn, Alex, Barry, René en Timo hadden op de Annie Romeinstraat een reuzesneeuwpop gemaakt met roeispanen als armen. René Baltus vond het resultaat terecht een plaatje waard. En de sneeuwpop? Die is er ondertussen niet meer.

Geef de pestkop geen kans

Clinic sociale weerbaarheid
Heemskerk - Alle basisscholen van Heemskerk konden zich
dit schooljaar via Sportservice
Kennemerland aanmelden voor
een clinic. Voor de groepen 5
en 6 van de Heemskerkse basisscholen stond een clinic ‘sociale
weerbaarheid/geef de pestkop
geen kans’ op de agenda.
In de weken 4, 5, 6 en 7 krijgen
de opgegeven klassen een bezoek van Frank Philipoom. Frank
Philipoom is zeer ervaren in het
geven van trainingen op het gebied van sociale weerbaarheid
en selfdefence. De clinic begint
in het klaslokaal waar de basis
van de clinic gelegd wordt. De

docent gaat eerst in gesprek met
de leerlingen om duidelijk te krijgen wat ‘pesten, agressie en geweld’ nu eigenlijk is ten opzichte
van ‘weerbaar’ zijn. Na een half
uur gaat de klas naar het gymlokaal waar een praktisch vervolg in het kader van ‘vechten is
geen oplossing’ van nog een uur
plaatvindt.
In totaal hebben zich 34 klassen
van 12 verschillende basisscholen opgegeven voor de clinic. De
eerste clinics zijn achter de rug
en de kinderen en de leerkrachten zijn erg enthousiast.
Meer informatie: Sportservice
Kennemerland (0251-256858).
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I ngezonden
brief

Over kromme tenen
en jeukende handen
Tijdens de raadsvergadering van
28 januari liet de Heemskerkse
politiek zich weer eens van z’n
slechtste kant zien. Terwijl het
toch allemaal zo goed was begonnen al een aantal maanden
geleden.
De Heemskerkse politiek kwam
in 2009 al tot de conclusie dat
de financiële crisis niet aan
ons mooie dorp voorbij zou
gaan. Daarom werd (op initiatief van D66) een raadsbrede
werkgroep ingesteld die de kaders voor eventuele bezuinigingen zou formuleren. Daar is de
raad immers voor, kaders stellen, keuzes maken, aangeven
waar meer geld naar toe moet,

maar ook waar minder geld naar
toe kan.
Alle fracties in de raad deden
mee in de werkgroep. En de
werkgroep kwam dan ook met
een raadsvoorstel waarin de kaders voor bezuinigingen werden
aangegeven. Prachtig, precies
zoals het in de moderne politiek hoort.
Maar dan schrikken de drie coalitiepartijen ruw wakker. Kaders
stellen, keuzes maken … door
de hele raad … zeg zijn we nou
helemaal gek geworden? Voor
dat soort dingen is een achterkamer nodig en eentje die stevig afgesloten is. Wat denken
ze wel; dat we al voor de gemeenteraadsverkiezingen keu-

zes gaan maken? Dat gaat dus
mooi niet door. We moeten maar
eens een commissie instellen,
dan zien we daarna wel in welke
la dat rapport past.
Tijdens de raad van 28 januari werd het pas echt tenenkrommend. De VVD had niet eens argumenten waarom het voorstel
van de werkgroep niets werd.
Het CDA gaf aan dat ze rustig
verder wilden slapen en GroenLinks knikte en likte als het
schoothondje van het CDA. En
dus besloot de coalitie dat het
beter is om 250.000 euro uit te
geven aan een extern bureau
dan zelf als raad kaders te durven te stellen.
Hoog tijd dat de Heemskerkse politiek een nieuwe impuls
krijgt. En dat komt goed uit,
want de handen van de jonge
D66-lijst jeuken om aan de slag
te gaan. D66 Heemskerk durft
voor en na de verkiezingen keuzes te maken.
Robbert Nijboer
Lijsttrekker D66 Heemskerk

Jongerenbeleid Heemskerk
is slagvaardig en gedegen
Heemskerk - De Heemskerkse rekenkamercommissie meldt
in haar zevende rapportage dat
de Heemskerkse jongeren voor
relatief weinig overlast zorgen.
De wekelijkse overlast rond het
stappen doet daar niets aan af.
De gemeente kent een integrale aanpak en is slagvaardig. Het
gemeentelijk beleid gaat uit van
maatwerk en dat is over het algemeen ook de praktijk van de
uitvoering, zo heeft de rekenkamercommissie kunnen vaststellen. De samenwerking tussen
de diverse betrokken partijen is
doorgaans goed.
Natuurlijk kunnen sommige zaken nog beter. Zo verdient het
aanbeveling om een vertegenwoordiging van jongeren in te
stellen, die als klankbord kan
fungeren voor de gemeente. Ook
kan frequent en regulier overleg
tussen de gemeente en de Stichting Welschap bijdragen aan betere informatie over de voortgang
van en verantwoording over het
werk. Daartoe is ook een regulier overleg van alle betrokkenen
binnen de gemeente wenselijk.
Tenslotte beveelt de rekenkamercommissie aan om zicht te
krijgen en te houden op het netwerk van alle betrokken instanties bij het jeugdwerk.
De gemeente Heemskerk stelt
beleidsdoelstellingen vast voor
jongeren- of jeugdbeleid. In de
uitvoering van jongerenwerk
trekt de gemeente samen op met
betrokken partijen als welzijnsinstellingen, politie en scholen.
Als sturingsvoorwaarden gelden:
maatwerk, een integrale aanpak
en slagvaardigheid.

In de programmabegroting 2009
worden in twee programma’s
(Onderwijshuisvesting en Maatschappelijke ondersteuning) uitgangspunten en doelstellingen
van het jeugdbeleid geformuleerd. Ook de uitvoering krijgt
daar aandacht. Uitgangspunten voor het lokale jeugdbeleid
zijn verder te vinden in de vierjarennota Wmo 2008-2011, het
uit-voeringsprogramma
integraal jeugdbeleid 2009-2012 en
het werkplan van stichting Welschap.
Toetsing van het beleid op het gebied van maatwerk, een integrale
aanpak en slagvaardigheid/aanpassingsvermogen worden uitgevoerd op een achttal punten.
Daarbij voldoen maatwerk (op
alle vier punten) en slagvaardigheid (op allebei de punten) geheel. De integrale aanpak scoort
op beide onderzochte punten
met ‘grotendeels voldaan’.
De gemeente heeft als uitgangspunt om bij het jongerenwerk
zo min mogelijk zelf uit te voeren. De gemeenteraad bepaalt
de ‘wat-vraag’ en de uitvoerende partij (Stichting Welschap) is
op basis van een budgetcontract
verantwoordelijk voor de uitvoering van de ‘hoe-vraag’. B&W
voert hierin de regie.
Bij de uitvoering van het jongerenwerk is de stichting Welschap
betrokken met vier jongerenwerkers. Hun werk bestaat uit jongerenwerk in jongerencentrum
Teenage Globe, ambulant jongerenwerk via de buurtbus, het organiseren van activiteiten (op de
Cruyff Court), huiswerkbegeleiding en het bemensen van het
Jongeren Informatie Punt (JIP).

Boze bewoners van de Stijkelstraat met wethouder van der Kolk in gesprek tijdens de schorsing van de vergadering (foto: Leo Tillmans)

Woede en verbazing
over bouw Stijkelstraat
Heemskerk - Geruchten over
een bouwplan voor huurwoningen in de Stijkelstraat trok 24 januari een aantal boze bewoners
naar een verkiezingsavond. Daar
spraken zij wethouder van der
Kolk aan tijdens een schorsing
van de vergadering.
De verbazing en woede van de
bewoners ging vooral over het

plantsoen dat op het spel zou
staan. Bewoner Koen Handgraaf
vroeg de politiek om opheldering.
Gemeld kon worden dat op
woensdag 17 februari een informatieavond voor de bewoners
en verdere betrokkenen gepland
staat waarop nog volop inspraak
mogelijk is.

Jongerenwerk bereikt de gewenste doelgroep van jongeren.
De jongeren geven zelf aan tevreden te zijn over het jongerencentrum, al wenst de groep van
17-20 jarigen ruimere openingstijden. Hun contact met de wijkagent en jongerenwerkers is
goed. De politie, gemeente en
jongerenwerk zijn tevreden over
de samenwerking.

Inloop bij CDA
Heemskerk - De CDA-fractie in
de Heemskerkse gemeenteraad
heeft ook deze maand weer haar
maandelijkse inloophalfuur.
Voor vragen, opmerkingen of
suggesties kan men gewoon
even binnenlopen op maandag 8
februari van 19.30 tot 20.00 uur
in het raadhuis aan de Bachstraat, 2e verdieping, kamer 206.

Winkeldievegge
Heemskerk - Personeel van een
winkel in de Deutzstraat herkende maandagmiddag een vrouw
in de winkel als de dader van een
eerder gepleegde winkeldiefstal.
Ze hebben de vrouw aangehouden en overgedragen aan de politie. De vrouw was een 54-jarige vrouw uit Velsen-Noord. Ze
bekende de diefstal. De politie
trof in haar auto diverse goederen aan die van diefstal afkomstig bleken. De vrouw ontkende
eerst de spullen te hebben gestolen maar gaf later toe ze in
diverse winkels te hebben ontvreemd. Tegen de vrouw is proces-verbaal opgemaakt.

Schaakploeg Heemskerk
wint de IJmond Trofee
Wijk aan Zee - Het schaakbord
is vierkant, maar de cirkel is rond
voor de Heemskerkse wethouder Leo van der Kolk, die de politiek vaarwel gaat zeggen. Ooit,
31 jaar geleden, won hij zijn eerste schaakpartij als jong raadslid, gisteren was hij captain van
de Heemskerkers, die de IJmond
Trofee wonnen.
Heemskerk stak daarmee Beverwijk de loef af in de strijd tussen de vijf IJmondiale teams van
raadsleden en wethouders. De
Beverwijkers eindigden tweede, Castricum was derde en de
winnaar van vorig jaar, Uitgeest,
werd vierde. Velsen sloot de rij,
ondanks een overwinning in de

laatste partij tegen Castricum
(2,5-1,5). Het verschil tussen de
nummers een en twee was vrijdagavond al gemaakt. Toen won
Heemskerk met 4-0 van Beverwijk. Van der Kolk vond dat toch
wel het fraaiste duel: ,,Niet alleen
om de uitslag, maar ook om het
feit dat alle partijen erg spannend waren. De beste mannen
van beide ploegen, Berend van
Maassen en Frans Koster, vochten een prachtig duel uit.’’
Vorige week donderdagavond
werd in de pauze van de raadsvergadering stilgestaan bij deze overwinning en tegelijkertijd werd bovenstaande teamfoto gemaakt.
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Wat vinden de raadsleden ervan?
CDA
Heemskerk moet bezuinigen
De gevolgen van de economische crisis gaan niet aan onze gemeente voorbij. De meerjarenraming laat grote financiële tekorten zien in de jaren na
2011. De belangrijkste oorzaak is
een korting op de uitkering van
het gemeentefonds van 20% na
2011. In geld uitgedrukt dient
onze gemeente rekening te houden met een lagere rijksbijdrage van zeven miljoen. Dat is veel
geld op een begroting van circa 80 miljoen. Als gevolg hiervan

laat het meerjarig financieel perspectief grote tekorten zien vanaf 2012.
Voor het CDA stond en staat het
centraal dat de gemeentefinanciën op orde worden gehouden.
Het is duidelijk dat er substantieel moet worden omgebogen.
Het is daarbij onontkoombaar
dat deze ombuigingen gevolgen
hebben voor de organisatie, de
dienstverlening en de voorzieningen van onze gemeente.
Het CDA waardeert het dat het
college in een vroeg stadium deze problematiek onder ogen wil
zien. Dit maakt het mogelijk om

nog dit jaar de raad een afgewogen pakket maatregelen voor
te leggen Daarom is een diepgaand onderzoek naar de ombuigingsmogelijkheden geboden. Onze fractie vindt het verstandig dat het college zich laat
bijstaan door externe deskundigen. Het college wil voor dat
doel 250.000 euro vrijmaken. Dat
is veel geld. Het CDA is er echter van overtuigd dat ook hier de
kost voor de baat uitgaat. Wel
willen wij controle hebben op
de besteding van dit geld. Daarom hebben wij samen met VVD
en GroenLinks een amendement
ingediend dat ruimte biedt voor

besteding van 150.000 euro. Het
resterende bedrag kan pas worden aangewend als het college
de noodzaak daarvan heeft aangetoond.

stel in om tot een autovrij centrum te komen (ook al stemde uit
kinnesinne GroenLinks in weerwil van het eigen verkiezingsprogramma tegen dit voorstel)? Wie
waarschuwde al vorig jaar voorjaar voor financieel donkere wolken en riep op zo snel mogelijk
te bezuinigen omdat het anders
“na ons de zondvloed” zou zijn?
Nee hoor, niet het CDA. Net zo

min als een van de andere gevestigde politieke partijen met
stuk voor stuk meer dan een
raadslid in de gelederen.
Nou kan ik een enkele flauwe opmerking wel hebben hoor, daar
niet van. Maar het wordt anders
als het belang van Heemskerk
en haar inwoners in het geding
komt. En dan vind ik het toch wel
kwalijk dat, in plaats van als individueel raadslid zelf na te denken, de fracties van de coalitiepartijen en bloc stemmen voor
het uitgeven van een kwart miljoen euro om van een dure externe deskundige te horen hoe
in Heemskerk de komende jaren
bezuinigd kan worden.
De bedoeling was nu juist dat
de raad zelf een denktank in het
leven zou roepen om met voorstellen voor bezuinigingen te komen. Maar in plaats van concrete voorstellen, kwam de denktank met flexibele voorstellen die
ruimte lieten voor een discussie
die er nooit kwam. Omdat de coalitie de stekker er uit trok. De

raad moet zelf met voorstellen
komen, maar wij doen even niet
mee, zoiets.
Dan zou je denken: okee als de
meerderheid van de raad zichzelf
dan een brevet van onvermogen
geeft in deze, dan gaan we terug
naar het oorspronkelijke plan.
En dat plan was, bij de meerjarenbegroting vorig jaar, nog dat
het college bezuinigingsvoorstellen zou presenteren, uiterlijk
dit voorjaar. In dit collegevoorstel was geen verzoek om budget voor het doen van onderzoek
opgenomen. Dit had gewoon
binnen de eigen organisatie zullen gebeuren.
Hoe kan het dan dat dit zelfde plan nu ineens minstens een
kwart miljoen kosten moet? En
hoe kan het dat, waar aanzienlijk
bezuinigd moet worden, de coalitie schaamteloos bereid is dit
bedrag uit te geven? Ik zal het u
uitleggen: de verkiezingen zijn
aanstaande. Geen enkele partij wil verantwoordelijkheid nemen om nog voor de verkiezin-

gen met bezuinigingsvoorstellen
te komen. Dat bekt niet lekker in
debatten. Als je geen cadeautjes kunt weggeven (omdat je de
centen niet hebt) kost je dat in
verkiezingstijd stemmen.
Nu ik straks weer een doorsnee
Heemskerker, niet raadslid, ben,
vraag ik dit wel nadrukkelijk: Hoe
kan het dat CDA,VVD en GroenLinks bereid zijn tenminste een
kwart miljoen uit te geven om
uit te vinden waar op bezuinigd
kan worden? Welke keuzes maken de partijen die er op uit zijn
onze stem te winnen? Waar gaan
zij concreet een paar miljoen halen? Waar gaat de PvdA op bezuinigen? Waar het CDA, VVD,
GroenLinks, Heemskerk Anders, D66, lijst Wouters, Liberaal
Heemskerk? Hebben zij uberhaupt een antwoord. Ik zou het
willen weten. En u als Heemskerkse kiezer, als u verstandig
bent ook.

noemde argumenten en daarbij
(niet onbelangrijk) ‘politiek neutraal’ ingebed in een overzichtelijke tijdsplanning. Hierdoor is
het mogelijk om, met behulp van
externe expertise, met concrete
voorstellen te komen, die dan in

het najaar van 2010, bij de begrotingsbehandeling van 2011,
door de dan zittende partijen
voorzien kunnen worden van politieke ‘voorkeuren’.

Carnaval in
Heemskerk

Fractie Vervest
Verkiezingsretoriek
Een ding is zeker: wat ik hier
schrijf, is niet bedoeld om stemmen te winnen. Wat anderen hier
schrijven is dat wel. Ik ben niet
verkiesbaar, zij (of hun partijgenoten) wel. In de raad is te merken dat de verkiezingskoorts
toeneemt.
Verkiezingsretoriek is het als nota bene de voorzitter van het CDA
tijdens de eigen nieuwjaarsbijeenkomst zegt dat eenmanspartijen, zoals de fractie Vervest, de
afgelopen jaren helemaal niks
bijgedragen hebben. Het politiek geheugen lijdt blijkbaar aan
amnesie. Wie diende de motie in
die leidde tot een nieuwe monumentenlijst? Juist, ondergetekende. Wie diende, in eendrachtige samenwerking met alweer
zo’n eenvrouwspartij (D66) het
enige echt zelf gefrabiceerde en
beargumenteerde initiatiefvoor-

GroenLinks
Dualisme
Bij herhaling worden wij als coalitiepartijen door de oppositie op de vingers getikt vanwege
het niet correct omgaan met het
dualisme. De eerlijkheid gebiedt
mij te zeggen dat dit op sommige punten ‘een beetje juist’ is,
maar lang niet altijd. Bij GroenLinks staat voorop dat het functioneel moet zijn en zeker de gemeente Heemskerk ten goede
moet komen. Dat is onze prioriteit. Vergaderen omwille van het
dualisme op tijden dat dit praktisch onmogelijk is, dat is in onze ogen weinig functioneel en
dus niet zinvol. Maar wanneer
het dualisme toegepast kan worden, zullen wij dit zeker niet nalaten. Zeker omdat GroenLinks
een voorstander is van gescheiden verantwoordelijkheid tussen
college en raad. In de raadsvergadering van donderdag 28 januari kwam die gescheiden ver-
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de gemehetnen uit
teraad

antwoordelijkheid duidelijk tot
uiting. De raad had in oktober
2009, bij de behandeling van de
begroting 2010, een werkgroep
in het leven geroepen om onderzoek te doen naar ombuigingsvoorstellen.
GroenLinks was, net als het CDA,
hier geen groot voorstander van!
Ombuigingsvoorstellen die nodig zijn omdat alle gemeenten in
Nederland, dus ook Heemskerk,
na 2011 financieel flink moeten
inboeten vanwege de nu heersende crisis.
Deze
ombuigingsvoorstellen
werden afgelopen raadsvergadering in stemming gebracht.
Daarnaast heeft het college zich
ook voortijdig verdiept in de problematiek die op ons afkomt. En
zoals het een goed bestuur betaamt, kwam ook het college
met een pakket aan voorstellen. Weliswaar niet zo concreet
als de werkgroep, maar meer ter
voorbereiding, met een gedegen onderbouwing van de be-

Dit amendement is door de raad
aangenomen. Het college zal
de uitkomsten van dit onderzoek bij de Voorjaarsnota aan de
raad aanbieden. De (nieuwe) gemeenteraad zal daarop besluiten
over de aard en omvang van de
ombuigingen.
Ekke Visser
CDA-raadslid

U begrijpt dat de voorkeur van
GroenLinks uitgaat naar een
weloverwogen voorstel vanuit de
organisatie. Ook dit is ‘dualisme’.
Rest mij nog op te merken dat
de raad bij meerderheid de subsidieverordening ‘Groene daken’
heeft aangenomen. Dit houdt in
dat Heemskerk, op initiatief van
GroenLinks, voor 2010 een bedrag van 100.000 euro heeft uitgetrokken voor aanleg van vegetatiedaken. Deze subsidie is zowel voor particulieren als voor
ondernemers.
Hierdoor wordt Heemskerk nog
‘groener’ in de IJmond, hoewel het jammer is dat sommige
partijen vinden dat Heemskerk
‘groen’ genoeg is.
Berend van Maassen
Fractievoorzitter GroenLinks

Wanda Vervest (fractie Vervest)

Heemskerk - Radio Heemskerk praat zondag 7 februari in
het programma ‘de Historische
Kring’ over carnaval in Heemskerk.
Zij ontvangen dan enige Prinsen
van weleer, de heren Ruud Muizer, Jan Admiraal, Peter de Boer
en Harry van Kaam.
Velen zullen zich de carnavalstijd
herinneren. Hoe werd je eigenlijk
Prins Carnaval?
De uitzending is op zondagmiddag 7 februari van 12.00 tot 13.00
uur. De herhaling is op dinsdagavond 9 februari van 19.00 uur
tot 20.00 uur.

Adverteren?
Bel 0255-540765
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Wat vinden de raadsleden ervan?
Fractie
Wouters
Bezuinigingen en verkiezingen
Kern van het debat over de kaders voor de bezuinigingsvoorstellen vanaf 2011 was: Mag je,
op voorhand, de beleidsonderwerpen veiligheid, zorg, onderwijs, werk, inkomen, armoedebestrijding en handhaving uitsluiten vanwege die bezuinigingen? Met andere woorden: Je
mag als politiek overal op bezuinigen, maar niet daarop. Dat

was immers het advies en voorstel van die denktank uit de gemeenteraad, een soort mini-raad
van vrijwel alle partijen.
Ik zat daar niet bij, uit eigen keus,
door tijdgebrek. Ik vind dat het
voorstel van deze club niet kan.
Want waarom zou je deze beleidsvelden moeten ontzien? Het
antwoord is simpel: Om politieke
redenen. De verkiezingen komen
er immers aan en de keus is helder en opportunistisch: Heemskerk dient zijn ‘sociaal profiel’ te
handhaven, en in de verkiezingsstrijd mag het daar vooral niet
over gaan.
Dat met dit uitgangspunt ande-

PvdA
Bezuinigen?
De één na laatste raadsvergadering in deze samenstelling was
géén gezellige bijéénkomst.
We beginnen elkaar te irriteren
en dingen te horen die niet gezegd worden. Achter oprechte vragen wordt een politieke lading verondersteld en een
woordgrapje als bruggetje naar
een volgend agendapunt valt
verkeerd. Nu weet ik wel dat we
niet voor de gezelligheid bij elkaar zitten, maar om het een
beetje werkbaar te houden kan
niet elk woord op een goud-

Heemskerk
Anders
De laatste Raadsvergadering
was weer een ouderwets lange met veel publiek.
De bewoners van de Stijkelstraat
en de Westerweelstraat waren
massaal aanwezig om hun ongenoegen te tonen over de bouwplannen van de gemeente om op
‘hun’ plantsoen huurhuizen te
gaan bouwen zonder vooraf met

de bewoners te hebben overlegd, laat staan geïnformeerd te
hebben. Weer een gemiste kans
van de gemeente om goede en
tijdige communicatie te hebben
met de burgers.
Verder is het positief dat de gemeente van plan is om meer
huurwoningen te gaan bouwen
voor starters en sociaal afhankelijke medeburgers, maar we
moeten ook niet vergeten dat er
nog een middenkader is, dat ook
woningen nodig heeft.
Wat ook niet zou misstaan is dat
de gemeente elke burger de be-

CDA Heemskerk is voor een
stevige aanpak van overlast

Coskun Cörüz

Heemskerk - CDA Heemskerk
organiseert in verband met de
gemeenteraadsverkiezingen een
bijeenkomst waar zal worden
gesproken over veiligheid en
toenemende overlast in onze gemeente, vooral veroorzaakt door
de uitgaande jeugd.
Het CDA heeft voor deze problematiek veel aandacht in het verkiezingsprogramma en wil graag
de verschillende meningen hierover kennen.
Het CDA Tweede Kamerlid de
heer Coskun Çörüz is uitgeno-
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re, ook belangrijke, beleidsonderwerpen extra hard getroffen
kunnen worden is ook duidelijk. Natuurlijk werd dit argument
door bepaalde politieke partijen
onder het vloerkleed geveegd.
Eerst de verkiezingen en later
maar het debat over deze ‘onrechtvaardigheid’. De coalitiepartijen CDA, VVD en GL konden bij
nader inzien toch niet leven met
het voorstel van de denktank. Zij
hadden en hebben hiertoe het
volste recht, en in dit geval het
gelijk aan hun zijde.
Als enige van de oppositiepartijen was ik het met de coalitie
eens en heb dat dan ook met

een duidelijke steun bevestigd.
Ik zit immers niet in de oppositie om allen maar tegen te zijn.
Wij, alle raadsleden, zitter er om
het beleid te bespreken en te
bepalen voor alle burgers. Bij ingrijpende bezuinigingen moeten
dan ook alle onderwerpen bezien worden. Dat is de politieke waarheid en realiteit, en die
waarheid overwint alles, ook de
verkiezingen. Al eerder heb ik
dit beweerd, in het Latijn: Veritas
Vincit Omnia.

schaaltje gewogen worden.
De zaal zat vol met bewoners van
de Stijkelstraat en omgeving die
hun verontrusting kwamen uiten
ten aanzien van de voorgenomen bouwplannen op de plaats
van ‘de Branding’.
Het is begrijpelijk dat zij zich zorgen maken maar de procedure laat nog voldoende mogelijkheden voor inspraak. De PvdA
is van mening dat bij dergelijke
processen nog intensiever gebruik gemaakt kan worden van
de bestaande overlegstructuur
die nu in de buurtteams is georganiseerd. Door de bewoners
er gestructureerd bij te betrekken kunnen misverstanden die

ontstaan door individuele acties
worden voorkomen.

Gerard Wouters
Fractie Wouters.

Vervolgens werd de vergadering
overheerst door de kaders van
de aanstaande bezuinigingen.
De PvdA betreurt het dat de kaders die door een werkgroep uit
de raad waren opgesteld niet
gehandhaafd konden worden,
maar ook niet na een discussie,
eventueel in gewijzigde vorm,
konden worden vastgesteld. De
huidige coalitie wil alle mogelijkheden openhouden, daar waar
de PvdA duidelijk kiest voor het
in stand houden van het sociale
profiel in Heemskerk. Vervolgens
wordt er voor s 250.000,= exter-

schikking zou geven van 10 kilo
strooizout om zelf de eigen stoepen ijs- en sneeuwvrij te houden, wat een heleboel narigheid
zou voorkomen door valpartijen
vooral voor onze oudere. We betalen genoeg belasting en deze
kosten zijn ‘peanuts’ in vergelijking met de kosten van ongevallen en nasleep ervan.

Op de bijeenkomst komen aan
de orde het veiligheidsbeleid in
de gemeente Heemskerk en het
project Veilig Uitgaan. Namens
het CDA Heemskerk zullen ook

Cees Beentjes
Fractievoorzitter PvdA
bewoners van Breedweer die na
het verdwijnen van de mini-supermarkt op de Aletta Jacobsstraat voor hun boodschappen
en sociale contacten aangewezen zijn om op zijn minst naar de
C1000 te gaan en die is voor de
meesten te ver. Het wordt tijd dat
de gemeente gaat onderhandelen met ondernemers die eventueel terug in het pand gaan, om
zo weer nieuw leven in te blazen
in de wijk.

De ouderen en mensen die slecht
ter been zijn, hebben het deze
tijd ook moeilijk om boodschappen te doen tijdens deze winterse omstandigheden, vooral de
digd om het landelijk beleid te
plaatsen in het perspectief van
het lokale Heemskerkse beleid.
Coskun Çörüz maakt deel uit van
onder andere de Kamercommissie Justitie en Jeugd en Gezin. Hij
is woordvoerder jeugdcriminaliteit, veiligheid en politie. Coskun
is op zesjarige leeftijd uit Turkije
met zijn vader en moeder naar
Nederland verhuisd en heeft vele maatschappelijke functies in
Nederland bekleed. Hij is lid geweest van de gemeenteraad van
Haarlem.

ne deskundigheid ingehuurd om
te bepalen waar in Heemskerk
financiële ruimte gevonden kan
worden. Die 250.000 euro zijn
we kwijt en het is maar de vraag
hoeveel dit oplevert.
De PvdA, gesteund door de andere oppositie partijen, is van
mening dat er ook binnenshuis
veel kennis aanwezig is die eerst
gebruikt kan worden om bezuinigingen te organiseren en anders wel bij buurgemeenten of
bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Kortom, tijd voor wat anders.

Rafael Miralles
Heemskerk Anders
verschillende raadsleden aanwezig zijn. Er zal gelegenheid
zijn voor het stellen van vragen
en voor discussie.
CDA Heemskerk nodigt een ieder van harte uit voor deze
avond op woensdag 10 februari
om 19.30 uur in De Jansheeren,
locatie Pieter Breughelstraat 5 in
Heemskerk.

Lezing over
Bokkevrouwtje
Heemskerk - De thema-avond
van Historische Kring Heemskerk op donderdagavond 21 januari in Het Spectrum over de

vroegere Jan van Kuikweg en
het Bokkevrouwtje was voor de
tweede maal een groot succes.
Helaas moest ook nu weer een
aantal mensen de toegang worden ontzegd omdat de zaal vol
was.
Daarom heeft het bestuur van
de HKH besloten op donderdag
18 maart een derde (en laatste)
avond te organiseren, ook weer
in Het Spectrum. Er is een belangrijk verschil met de twee vorige avonden: om verzekerd te
zijn van een plaats dient men
zich in te schrijven. Er zijn 100
plaatsen beschikbaar. Een plaats
reserveren kan bij mevrouw J.
Kranendonk, via 0251-239018 of
e-mail: secretaris@historischekringheemskerk.nl.
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Twaalf deelnemende restaurants in Wijk aan Zee

Wereldse winterkost
19, 20 en 21 februari

Wijk aan Zee - Wijk aan Zee viert de winter met een culinair weekend op 19, 20 en 21 februari,
gebaseerd op stamppotten, stoofschotels en dikke soep. Elk land kent een wintertijd met specifieke seizoensgerechten. Vaak zijn die heel eenvoudig, meestal bijzonder lekker. Het is bijna altijd een soort ‘comfortfood’ dat warmte en troost biedt. Nou is februari wel de koudste en
meeste troosteloze maand van het jaar. Tijd dus om gezellig uit eten te gaan!
Overheerlijke gerechten uit allerlei windstreken staan op het
menu, zoals uit Frankrijk, Ierland,
Spanje, De Elzas, België, Sicilië
en Nederland zelf, natuurlijk. En
een belangrijk punt: betaalbaar.
De winter is ook vaak de ‘magerste’ tijd en ook daar geeft Culinair Wijk aan Zee dus gehoor
aan.
In een aantal van de 12 deelnemende restaurants, hotels en
eetcafés, bestaat ook de mogelijkheid de Olympische Winterspelen in Vancouver op tv te volgen. Dus de krant en de stopwatch voor de rondetijden, mag/

moet mee! Ook kan men bij sommigen (altijd makkelijk) een winterkostje afhalen. De (tijdelijk afgebroken) Sunseabar verzorgt
een hartverwarmende koek-enzopie tent op het strand voor de
wandelaars.
Het infomagazine ‘Wereldse Winterkost’ gaat huis-aan-huis door
Wijk aan Zee en ligt bij de deelnemers en bij de VVV.
En wat eet de Wereld in de
Winter?
Er gelden per deelnemende keuken 3 voorwaarden: eén gerecht
uit een ander land, één gerecht

onder de s 10 en één dessert
zonder ijs.
Waar eten we dit Winterweekend? Bij 1618 Bodega & Bistro,
Brasserie Klein Zwitserland, De
Liefhebber Eten & Drinken, De
Sunseabar, De Zon, Duinpaviljoen Schoos, Eetcafé Rijckaertsz,
Horse Club Eten & Drinken, Hotel
Sonnevanck, Paviljoen Sout, Pizzeria Tarantella, Restaurant Het
Zomerhuis. Wijk aan Zee Culinair op de Kaart, het héle jaar!
http://wereldsewinterkost.hyves.
nl (wereldsewinterkost.nl is in de
maak)

Uitgeest - Zaterdag 6 februari treedt Steffie Zoontjes op in
Live Café de Balken. In 2008 won
Steffie Popstars en zij heeft daarna ruim een jaar met de band
Red opgetreden in heel Nederland. Helaas is dit eind december
gestopt. Nu knalt Steffie met een

Programma 4 feb t/m 10 feb 2010
donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag 15.30 & 20.00 uur
dinsdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag & woensdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 uur
dinsdag 20.00 uur

“It’s Complicated”
zaterdag 14.00 uur
zondag 13.15 uur
woensdag 14.00 uur

“Dolphin and Whales - Ocean 3D”
donderdag 20.00 uur
zondag 16.30 uur
maandag 20.00 uur

“De Helaasheid der dingen”
woensdag 20.00 uur
“Valentine’s Day voorpremière
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

“De Hel van ‘63”

zondag 11.00 uur woensdag 14.00 uur

“Anubis en de wraak van Arghus”

zaterdag 14.00 uur zondag13.30 uur

“Alvin & the Chipmunks 2”

Dorpsstraat 70 • Castricum
Tel. 0251 - 65 22 91

eigen show en met band. Deze
band bestaat voor een groot deel
uit muzikanten van Bob en de
Blueband. Met een breed repertoire en een ‘surprise act’ wordt
het een topavond in De Balken.
Het café blijft open tot 4.00 uur.
(Foto: Popstars).

Muziek op Schoot van
start in Muziekschool

“Avatar 3D”

“Sherlock Holmes”

Optreden van Steffie en
haar band in De Balken

De Helaasheid der Dingen vertelt het verhaal van de 13-jarige Gunther Strobbe die met zijn
vader Celle en zijn drie ooms bij

zijn grootmoeder samenwoont in
het Vlaamse plaatsje Reetveerdegem. Vanaf donderdag 4 februari in de Corso.

Dolphins and Whales Ocean Wonderland 3D
Dolphins and Whales is te zien
tijdens het eerste gedeelte van
dit filmbezoek. Voor het eerst
van heel dichtbij gefilmd in 3D;
dolfijnen en beluga’s die je bijna
kunt aanraken.
Ervaar de liefde van een Humpback walvis moeder voor haar
pasgeboren jong en zie mannetjes Humpback zingen van heel
dichtbij. Ontmoet de machtige Orka en beleef onvergete-

Valentine’s Day
Romantische komedie van de
maker van Pretty Woman, waarin verschillende koppels in Los
Angeles gevolgd worden. Ieder-

lijke momenten met de zachtaardige manatee. Na de pauze:
Ocean Wonderland. Een reis van
het Great Barrier Rif in Australie naar de Bahama’s. Ontdek de
grote bio-diversiteit aan bloeiende onderwaterflora en de onmisbare rol van het koraalrif in het
maritieme ecosysteen; het vormt
het huis en de voedingsbodem
voor de vele vissoorten die onze oceaan en onze planeet levend houden.
een beleeft op zijn of haar eigen
manier liefde en vriendschap gedurende de meest liefdevolle
dag van het jaar: Valentijnsdag.
De voorpremière is woensdag te
zien in de Corso.

Heemskerk - Muziek op Schoot
gaat weer van start bij Muziekschool Heemskerk op vrijdag 19
februari. Baby’s en peuters genieten hierbij van muziek. In iedere cultuur zijn wiegeliedjes
een van de eerste vormen van
muziek waarmee kinderen in
aanmerking komen; muziek is
een oergegeven.
Kinderen worden geboren met
een natuurlijke gevoeligheid voor
muziek. Baby’s luisteren met grote aandacht naar een liedje, rustige kniespelletjes worden met
plezier gespeeld. Peuters zingen
zelf erg graag en vinden het leuk
om bijvoorbeeld met eenvoudige muziekinstrumenten te experimenteren. Het zingen van allerlei liedjes (oude en nieuwe) met
bijbehorende spelletjes en inspelend op de actualiteit (voorjaar/lente) is dan ook een van de
activiteiten die tijdens de cursus
aan bod komen. De liedjes gaan
als geheugensteuntje mee naar
huis.
Daarnaast wordt er bewogen,
geluisterd, geïmproviseerd, gedanst en dus gebruik gemaakt
van voor jonge kinderen geschikte muziekinstrumenten. Het

is leuk en leerzaam!
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van ongeveer 45
minuten en wordt gegeven door
Liesbeth van der Blom, gediplomeerd docent Muziek op
Schoot.
.
Er worden twee groepen gevormd: Groep 1 voor 1,5 tot 2,5
jarigen van 9.30 uur tot ongeveer
10.15 uur. Groep 2 voor 2,5 t/m
3 jarigen van 10.30 tot ongeveer
11.15 uur.
De inschrijving is voor een kind
met een (liefst dezelfde) volwassene. Dit kan een ouder, grootouder, oppas of iemand anders
zijn. Zij zullen veel plezier aan de
cursus beleven. Het is echt niet
belangrijk dat u kunt zingen of
een instrument bespeelt. Iedereen kan meedoen!
Datum: vrijdag 19 februari 2010
Tijd: 9.30-10.15 / 10.30-11.15 uur.
Kosten: 65,00 euro. Aantal lessen: acht. Locatie: Muziekschool,
Kerklaan 1 te Heemskerk. Informatie: tel.: 0251- 257 999 / 991
e-mail: muziekschool@heemskerk.nl en kijk voor mee informatie op www.muziekschoolheemskerk.nl.
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Nieuwe straatnamen in
Heemskerk vastgesteld

zich ook bezig met het verstrekken van microkredieten, die de
plaatselijk bevolking in staat
stellen om een eigen bedrijf te
kunnen starten. De aardbeving
waardoor Haïti onlangs werd getroffen was de zwaarste in 200
jaar en haalde een forse streep
door veel projecten van ontwikkelingswerkers. Er is een enorm
tekort aan voedsel, water, medische hulpmiddelen en brandstof.

Heemskerk - Het gemeentebestuur heeft voor enkele nieuwe straten formeel een straatnaam vastgesteld. Zo gaat het
plein rond de nieuwbouw van de Jansheeren aan de Kerkweg
het Maltezerplein heten en krijgt de verbindingsweg tussen
de P.C. Hooftstraat en de Bilderdijkstraat de naam Poelenburgplantsoen. Tevens is voor een flink aantal reeds bestaande straten de naam geformaliseerd. Het gaat hier om straatnamen die al jaren worden gehanteerd, maar waarvan geen
brondocument in de vorm van een straatnaambesluit is terug
te vinden in het gemeentelijk archief.
De naamgeving van het plein bij
het nieuwe gebouw van Jansheeren refereert aan het Maltezer Kruis, dat verwerkt is in een
kunstwerk. Het kunstwerk, een
tweeledig reliëf, werd door de
heer Van Herpen, oud-voorzitter van de Jansheeren, aan de
culturele instelling geschonken
bij zijn vertrek. Door toekenning
van de naam Maltezerplein worden duidelijke verbanden gelegd, terwijl tevens de herinnering aan een belangrijk stuk historie van Heemskerk levendig
wordt gehouden.
Het besluit voor toekenning van
de straatnaam Poelenburgplantsoen lag voor de hand, omdat op
dezelfde locatie voordat nieuwbouw plaatsvond deze straatnaam ook al werd gehanteerd
voor het woongebied. Verder
heeft de gemeente Heemskerk
nu ook een formele naam gegeven aan het weggedeelte tussen de Noordermaatweg en de
Korendijk. Hiertoe werd besloten na een verzoek van de Historische Kring Heemskerk. Men
wil een wandelroute door dit
gebied uitzetten en daarvoor is
een straatnaam van belang. In
de Wegenlegger, een document
waarin alle informatie over openbare wegen buiten de bebouwde kom beschreven staat, staat
de naam Castricummerpad vermeld. De wegenlegger kan echter niet worden gezien als brondocument en om die reden is de
naam Castricummerpad nu formeel vastgesteld.

Naar aanleiding van een klacht
heeft de gemeente Heemskerk
ook een nieuwe naam gegeven
aan de weg die in het verlengde ligt van de Meeuwenweg. Deze straat werd tot nu toe aangeduid als Heemskerker Relweg,
maar een inwoner van de gemeente Beverwijk liet weten problemen te ondervinden met de
vindbaarheid van zijn adres omdat in het Heemskerkse duingebied een soortgelijke straatnaam
voorkomt. Deze naam wordt nu
gewijzigd in Wim Mensinkweg,
met de bewoners is overleg gevoerd hierover en zij ontvangen
een vergoeding voor het maken
van eventuele onkosten. Verder is van een groot aantal straten de naam nu officieel vastgelegd. Het gaat om de straatnamen Breedslaglaan, Cieweg,
Communicatieweg,
Duinweg,
Genieweg, Helmweg, Hoflaan,
Kerklaan, Kerkplein, Kleine Houtweg, Kraaiennest, Kruisberg,
Luttic Cie, Maerelaan, Muilmanslaan, Noordermaatweg, Oosterweg, Oudendijk, Rijksstraatweg,
Strengweg, Voorweg, Wentweg,
Westerheem, Wijk aan Duinpad,
Zuidermaatweg, van Oldenborghweg, van Riemsdijklaan en Corus. Voor de bewoners van deze
straten verandert er niets, hier is
slechts de reeds jarenlang geldende straatnaam formeel vastgelegd in de gemeentelijke administratie. De straatnaamcommissie is akkoord gegaan met alle genoemde straatnamen. (Raimond Bos)

Actie in Westerheem groot succes

1.751 euro voor Haïti

Heemskerk - Maar liefst 1.751 euro werd door personeel, vrijwilligers en bewoners van woonzorgcentrum Westerheem vorige week donderdag ingezameld voor Haïti. Het geld kwam
bijeen door de verkoop van diverse soorten gebak in de hal
van het woonzorgcentrum, maar ook door de verkoop van
zelfgemaakte producten door ‘Ook Voor Jou’, het centrum voor
dagbesteding waar mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking diverse activiteiten verrichten. Ook de minisupermarkt in de hal van Westerheem deed mee aan de actie,
eigenaresse Anneke verdubbelde de opbrengst van een actie
die zij eerder hield tot 240 euro.
Het totaalbedrag zal worden geschonken aan de organisatie
WereldOuders. In negen landen,
waaronder Haïti, heeft WereldOuders familiehuizen waar kinderen een kans krijgen om op
te groeien tot evenwichtige volwassenen met een toekomst. Inmiddels is de stichting al 22 jaar
werkzaam op Haïti. Men heeft er
naast een familiehuis ook een

kinderziekenhuis, een begrafenisproject en een programma
dat de allerarmste kinderen helpt
door dagelijks 2.500 gezinnen uit
de sloppenwijken te voorzien
van schoon drinkwater en onderwijs te geven aan 5.000 kinderen op 18 straatscholen. Verder wordt aan zo’n 100.000 mensen eenmaal per maand voedsel
verstrekt. De organisatie houdt

Parkeren bij
het Citadel

Nieuws van HSV Excelsior

Nipt verlies Excelsior 3
Heemskerk - Het derde team
van de Heemskerkse Schaakvereniging Excelsior heeft zijn vierde wedstrijd met de kleinst mogelijke cijfers verloren tegen Kijk
Uit 3 uit IJmuiden. De winstpartijen waren van Henno de Jong,
Roelof de Haan en Cees Verhoog. Willem Spanjaard speelde
remise. In de onderlinge competitie vielen eveneens de nodige remises te noteren. Door zijn
nette winst op Ruud Eisenberger
klom Johan Buis naar de zevende plaats op de ranglijst.

De uitslagen in de onderlinge:
D Kruiper - M Duin remise; J Buis
- R Eisenberger 1-0; C Zwemstra
- P Lieverst remise; T Waanders F Koopman remise; K van Giersbergen - T Bleijendaal 0-1; S v/d
Wouw - E essels 1-0; L Witte - H
van Essen 1-0; A van Grootheest
- H Kos remise; G Klein - M Herruer 0-1; T Bosch - W van Koppen 1-0; P Klok - R v Hoof 01; A
Mensink - F Pouw 1-0; B Mulder
- J Ruis remise; R de Jong - T de
Vries remise.

Adverteren? Bel 0255-540765

De activiteitenbegeleiders van
woonzorgcentrum Westerheem
besloten samen een actie op
touw te zetten. Ze kregen daarbij
veel steun van alle kanten. Zo’n
20 mensen is actief betrokken
geweest bij de organisatie van
de actie, dit waren zowel vrijwilligers als personeelsleden en bewoners. Men stapte zelf de keuken in om koekjes, appeltaart,
zoete broodjes, boterkoek en
nog veel meer lekkers te bereiden. ,,We hebben ook nog chocoladetaart, maar die staat nog
in de koelkast’’, klonk het donderdagochtend. De bewoners
kwamen in groten getale langs
de kraampjes in de hal en gaven
gul voor het goede doel. Westerheem, onderdeel van Viva! Zorggroep, stelde onder meer de
ovens en de koel- en vriesfaciliteiten beschikbaar om de bedenkers van de actie de mogelijkheid te geven hun plannen uit te
voeren. ,,De actie is heel erg geslaagd, we zijn echt super trots
op het eindbedrag van 1.751 euro’’, aldus een medewerkster na
afloop. Wie zelf alsnog een bijdrage wil leveren kan die storten
op giro 1171 ten name van WereldOuders. Meer informatie is
op www.wereldouders.nl te vinden. (Raimond Bos)

Geronimo Stilton komt
Heemskerk - Geronimo Stilton
komt op woensdagmiddag 17 februari naar Boekhandel Bruna
aan de Deutzstraat en de bibliotheekvestiging Heemskerk Centrum. Om 14.00 uur is de muis in
de boekhandel en om 15.00 uur
wordt hij in de bibliotheek verwacht. Bij Bruna kan ieder kind
een kleurplaat en krant ophalen
van de muis en een leuke prijs
winnen.
Geronimo Stilton is één van de
populairste personages uit de

kinderboekenliteratuur. De muis
schrijft boeken over zijn avonturen. Geronimo woont op muizeneiland in de stad Rockford en is
uitgever van de krant De Wakkere Muis.
Boekhandel Bruna verkoopt deze middag ook in de bibliotheek
de kinderboeken van Geronimo
Stilton, die men direct kan laten
signeren door de superheld en
natuurlijk kunnen kinderen met
Geronimo op de foto.

Heemskerk - In de Citadel in de
Broekpolder is het alleen toegestaan om te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken
en in de parkeergarage. Verder
geldt een parkeerverbod. Dit verbod wordt aangegeven met borden die bij de ingang van de Citadel.
De borden hangen rechts van de
weg ter hoogte van het Schutterskwartier en het Schrijverskwartier en in de Weergang. Onlangs zijn er ook markeringen op
de weg aangebracht om deze
parkeerverbodzone te verduidelijken. De buurtmeesters en de
wijkagent waarschuwen foutparkeerders tot 15 februari. Daarna
kunnen bestuurders die hun auto fout parkeren rekenen op een
parkeerbon.

Snelheidscontrole
Heemskerk - Dinsdagavond is
er op snelheid gecontroleerd op
de Rijksstraatweg. Tussen 21.00
en 22.00 uur reden er 43 passanten te snel. De hoogst gemeten
snelheid was 76 km per uur.
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Een nieuwe
dichtbundel
Heemskerk - De heer S. Seijmonsbergen uit Heemskerk
heeft zijn eerste dichtbundel gepubliceerd onder de titel: ‘Ode
aan de Oceaan’. Het is geschreven in kwatrijnen, ofwel in vierre-

gelige verzen. Het thema is ‘water’.
De dichtbundel bevat verhalen
over oceanen, zeeën, meren en
rivieren.Het leest als een trein, is
spitsvondig en met een heerlijk
metrum.
Het is verkrijgbaar in boekhandel Stumpel in Heemskerk tegen
een prijs van s 9,95.

Duo Kamps & Kamps
in centrum de Cirkel

Een groep genodigden krijgt uitleg over de indeling van het nieuwe schoolgebouw van het Kennemer College.

Huisvesting Kennemer College nu compleet

Locatie ‘De Vierhoek’
is officieel geopend
Heemskerk - Met de officiële opening van locatie ‘De Vierhoek’ is de huisvesting van het Kennemer College nu geheel
voltooid. Aan de Van Riemsdijklaan 103 werd woensdagmiddag de officiële openingshandeling verricht. Genodigden werden vooraf rondgeleid door leerlingen en zagen hoe het opvallend vormgegeven pand is ingericht. Voor belangstellenden is
er morgen de gelegenheid om het pand uitgebreid te bezichtigen. De schooldirectie ontving woensdagmiddag een cheque
ter waarde van 5.000 euro van enkele partners die bij de bouw
van het nieuwe pand betrokken zijn geweest.
Het geld zal worden gebruikt
om de buitenruimte op te knappen en er een ontmoetingsplaats
voor de leerlingen van te maken.
Het ligt in de bedoeling dit project voor 10 juni 2010 af te ronden, want op die dag wil men een
grote manifestatie voor de scholieren organiseren waarmee de
buitenplaats officieel in gebruik
zal worden genomen. De schoolgebouwen op de locatie ‘De Vierhoek’, het gebied dat wordt omlijnd door de Van Riemsdijklaan,
Plesmanweg, Jan Ligthartstraat
en Jan van Kuikweg, kenmerken
zich door hun bijzondere vormgeving en dito kleurgebruik. Voor
het realiseren van de bouwwerken werd een masterplan ontwikkeld door Spring Architecten,
vervolgens werden door dit bureau ook de gebouwen ontworpen. In het ontwerp zijn twee diagonale lijnen te herkennen, een
ervan verbindt in feite de twee
kerktorens in het centrum van
Heemskerk en Beverwijk met elkaar, terwijl de ander de landschapsas vormt vanaf de Noordzee naar de polders. De architec-

ten hebben veel werk gemaakt
van het bouwsel, waarin geen
muur lijkt op een andere en vrijwel geen ruimte zijn evenbeeld
kent. Voor de leerlingen is het
allemaal een stuk eenvoudiger,
zijn spreken simpelweg van ‘de
school met de paarse aula’ wanneer ze aan bekenden uitleggen
waar ze hun lessen volgen.
Het theoriegebouw van de afdeling mavo, het voormalige Berlingh college, is blijven staan. Alle andere gebouwen zijn helemaal nieuw en liggen aan een
centraal plein op het kruispunt
van de diagonale lijnen. In het
schoolgebouw is bewust gekozen voor een kleinschalige leeromgeving, die zodanig functioneert dat de zelfstandigheid van
de leerlingen wordt bevorderd.
Weliswaar zijn sommige leslokalen daardoor kleiner dan voorheen, maar ook dat heeft zijn
voordelen. ,,Voorheen was de
ruimte zo groot dat ik wel eens
het overzicht kwijtraakte. Nu is
is het kleiner, maar heb ik wel
meer overzicht’’, aldus de do-

cent houtbewerking. In het pand
aan de zijde van de Plesmanweg is het praktijk gerichte onderwijs gehuisvest. Hier leren de
scholieren omgaan met elektriciteit, pneumatiek of motortechniek. Met behulp van computers
en videobanden met instructiefilms worden de lessen ondersteund. Door speciale projecten
in het leven te roepen die aansluiten bij de belevingswereld
van de leerlingen wordt de betrokkenheid vergroot. Zo wordt
op dit moment bijvoorbeeld gewerkt aan de bouw van een stalen sloep die bestemd is voor
een scoutinggroep in Haarlem.
De leerlingen zullen er uiteindelijk zelf ook mee mogen varen
tijdens Sail 2010. ,,Geef ze een
leuke opdracht en de motivatie
komt vanzelf’’, aldus de docent.
Hij vervolgt: ,,Je moet ze haast bij
het schip wegslaan, zo enthousiast zijn ze.’’
De keuze in opleidingsmogelijkheden is groot. Van verzorging,
compleet met een afdeling ergonomie en een kappershoek, tot
aan administratieve werkzaamheden. Voor dit laatste is in het
gebouw een aparte bedrijfsruimte ingericht, waar een reële kantoorsituatie wordt nagebootst.
Onder de bedrijfsnaam ‘Topcenter’ worden hier in- en verkooporders geboekt en zijn zaken als facturering, loonadministratie en personeelszaken elk in
een eigen afdeling terug te vin-

Heemskerk - Rooyackers,
Kamps & Kamps bestaat niet
meer. Daarom gaan Tim en Wart
Kamps verder als duo onder de
naam ‘Kamps & Kamps’. Voor
volk en vaderland dus, omdat het
niet anders kan. En voor het geld
natuurlijk.
Tim en Wart Kamps ontmoetten
elkaar op een mooie zomerdag
in de buik van hun moeder. Tim
wordt een minuut eerder geboren en Wart moet kort de couveuse in omdat hij een zwak kind
was. Hij vond dat uiteraard niet
prettig, maar volgens Tim was
het volkomen terecht. Sinds die
tijd zijn de tweelingbroers op elkaar aangewezen in deze boosaardige en vijandige wereld. Hun
nieuwe programma is fris, vernieuwend, absurd en vooruitstrevend. Kortom: meer van het
oude.
De voorstelling van Kamps &
Kamps is vrijdag 12 februari om 20.30 uur te zien in Cultu-

Foto: Merlijn Doormerik
reel Centrum De Cirkel, Cirkel 1
in Heemskerk. De toegangsprijs
bedraagt 10 euro. CJP, pas 65 en
CC-pas 9 euro. Reserveren kan
via 0251-236942 of reserveren@
decirkelheemskerk.nl en kaartverkoop (indien voorradig) op de
avond van de voorstelling aan de
zaal.

Warme Truiendag 2010
Heemskerk - Op 12 februari wordt in Nederland de Warme Truiendag gevierd. Iedereen
wordt gevraagd de eigen energie te gebruiken door iets warms
aan te trekken en de verwarming een graadje lager te zetten.
Goed voor het milieu, het klimaat
den. ,,We dragen hier ook netjes een stropdas en we hebben echte koffiepauzes’’, aldus
een leerling. ,,Je kunt hier zelfs
‘ontslagen’ worden, maar dat is
nog nooit gebeurd.’’ Alle rondleidingen werden woensdagmiddag verzorgd door leerlingen. In
sneltreinvaart (,,Sorry, we moeten nu echt verder, anders zijn
we niet op tijd terug’’) werden de
genodigden langs de grote verscheidenheid aan leslokalen geleid en was er soms kort de gelegenheid om vragen te stellen.
De 14-jarige Gwenda, zelf tweedejaars leerling verzorging, nam
een groep bezoekers mee door
de Kennemer Praktijkschool, het
voormalige Tender College. Het
viel voor haar niet mee om de
groep snel door het gebouw te
leiden en ook nog uitleg te geven
over alle leerrichtingen waarmee
zij zelf nauwelijks iets te maken
heeft, maar ze kweet zich dapper
van haar taak. (Raimond Bos)

en de portemonnee. Goed-Aardig wil meedoen met deze actie
en heeft de Kringloopwinkel gevraagd om op die dag de warme truien met korting te verkopen. Ook de Milieudienst IJmond
is bezig met een actie op scholen
in samenwerking met een buurtteam
’s Morgens om 10.00 uur zal van
het Heemskerkse symbool, de
Ezel, een duurzame Ezel worden
gemaakt, door het omdoen van
een lange warme das als voorbeeld voor alle Heemskerkers.
De Ezel staat op de kruising van
Marquettelaan, Deutszstraat en
Coevenhovenstraat.
Goed-Aardig vraagt aan iedereen om een bijdrage te leveren
aan deze das door een stukje te
breien van 15x15 cm en dat stukje in te leveren op onderstaande
adressen in de eerste week van
februari. Goed-Aardig maakt er
een vrolijk geheel van. Kleur en
dikte mogen zelf worden uitgekozen. Haakwerk mag ook.
Inleveren en inlichtingen bij de
contactpersonen van Goed-Aardig, milieudefensiegroep Heemskerk Joke Hoobroeckx, Marquettelaan 33, tel. 232155 en Marianne van Gemert, Jacob Marisstraat 45, tel. 242963.
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Cursus in Beverwijk en Heemskerk

Muziek en dans voor peuters

Beverwijk/Heemskerk - In de
eerste week van maart start weer
de muziek en dans ‘lente-cursus
voor dreumesen en peuters in
Beverwijk en Heemskerk. Al 13
jaar verzorgt de gediplomeerde
‘muziek op schoot’ en dwarsfluitdocente Alice Ploeg met veel en-

thousiasme de muziek- en danscursussen. Wat is er leuker voor
een kind van 1 tot 4 jaar en een
ouder dan zingen, dansen, bewegen op muziek, luisteren naar
en vooral spelen op echte muziekinstrumenten?
Alice heeft een prachtige verza-

meling muziekinstrumenten speciaal ontworpen voor deze leeftijdsgroep. Ondertussen worden door al deze activiteiten de
muzikale en algemene vaardigheden gestimuleerd waaronder
taal-spraak, fijne, kleine en grove motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De kinderen
worden op leeftijd ingedeeld.
Alice geeft een herfst, winter en
lentecursus in Alkmaar, Beverwijk en Heemskerk.
In Heemskerk begint de lentecursus op maandagochtend
1 maart en woensdagochtend
3 maart aan de Maerten van
Heemskerckstraat 41 a in het
gebouw van St. Caecilia naast
het politiebureau. In Beverwijk
begint de cursus op donderdagochtend 4 maart in het gebouw
van de BHK aan de Groenelaan
74 te Beverwijk en op zaterdagochtend 6 maart in het gebouw
van speeltuinvereniging Kindervreugd aan de Huiderlaan.
Naast muziek en dansdocente is
Alice ook dwarsfluitdocente in
Beverwijk en Bergen en verzorgt
muziek en dansworkshops tijdens de peuterfestivals in de diverse theaters door het hele land
en voor peuterspeelzalen en crèches.
Er zijn 8 lessen (geen les in de
schoolvakanties). De kosten zijn
s 60,-. Voor informatie en opgave kan men contact opnemen
met Alice Ploeg of de site bezoeken www.aliceploeg.nl . Telefoon 0251-22 23 45. E-mail: alice.
ploeg@planet.nl

Caribean carnaval met
samba, dance en show!
Beverwijk - Op zaterdag 20 februari wordt het stil op straat in
Beverwijk. Iedereen die van een
swingend feest houdt, is dan te
vinden op ‘t Schip aan de Handelskade. Om 21.00 uur gaat
daar een Caribean carnavalsfeest van start met verschillende
spectaculaire optredens.
Eerst brengt dj Glenn C. M. de
stemming er goed in met lekkere
dansbare discomuziek. Om 21.30
uur stapt de partyband Masoesa Exotica op het podium. Een
uurtje later zijn het fakir El Farah Radin en buikdanseres en
‘snakecharmer’ miss Aishida die
de show zullen stelen. Nadat de
muzikanten van Masoesa Exotica weer hun beste feestnum-

mers hebben laten horen, is het
om 24.00 uur tijd voor een samba danceshow met drie danseressen die samen de dansgroep
Caramba vormen. Daarna komt
dj Glenn weer in actie totdat het
publiek klaar is voor een show
met limbodance waarbij letterlijk
gespeeld wordt met vuur!
Masoesa Exotica en dj Glenn komen daarna in actie totdat het
om een uur of drie tijd is om
moe, maar heel voldaan op te
stappen en naar huis te gaan.
Tussen de spectaculaire optredens door kunnen de feestgangers genieten van heerlijke Surinaamse en Javaanse gerechten
van Cynthia’s Mama Kitchen. De
entree voor dit uitgebreide Caribean carnavalsfeest is tien euro.

Informatieavond over
het taalcoach-project
Beverwijk - Op maandag 8 februari a.s. wordt in Beverwijk een
informatieavond gehouden voor
belangstellenden die overwegen
om taalcoach te worden.
Een taalcoach is een vrijwilliger die 6 maanden lang weke-

lijks met een inburgeraar uit Beverwijk of Heemskerk optrekt om
samen de Nederlandse taal te
oefenen en de Nederlandse samenleving te verkennen.
Tijdens de informatieavond wordt
onder andere informatie gege-

Ruitersportwedstrijden
Heemskerk - De uitslagen van
de wedstrijd op 31 januari Fproeven pony’s F1, F2 en F3 zijn:
Groep F1: 1. Senske de Vries op
Timmie, 2. Maureen Krijvenaar
op Pinkelot, 3. Dena Kater op
Merel, 4. Tessa Vlek op Minnie.
Groep F2: 1. Naomie Heremans

De kassa en de feestzaal gaan
om 20.00 uur open. Het adres is
Handelskade 1 in Beverwijk. Bel
voor meer informatie tel.: 181846574, of mail info@masoesa.
nl. Ook de website www.masoesa.nl biedt uitkomst.
ven over de mogelijke activiteiten van een taalcoach en welke
zaken je als taalcoach kunt tegenkomen.
Inlichtingen over het taalcoachproject en/of de informatieavond
kan worden verkregen bij Suzanne de Vries, onderwijscoördinator, op 06-52474462.
Kijk voor meer informatie ook
op
www.taalcoach-ijmond.nl.
Zie ook de advertentie in deze
krant.

Groep F3: 1. Irma Hoekstra op
Rakker, 2. Carlijn Zonderhuis
op Pinkelot, 3. Sarah Stengs op
beau, 4. Eva van de Wetering
op Dombo, 5. Sharon Louter op
Bambi, 6. Celine Fijen op Rakker.

Koken met liefde
Beverwijk - Koken met liefde
staat in de maand februari centraal bij de Wereldwinkel in Beverwijk en Heemskerk. Ben je
van plan je geliefde met een romantisch etentje te verrassen?
Bezoek dan eens de Wereldwinkels, want op het gebied van romantisch tafelen zijn er gedurende deze maand bijzondere
cadeaus voor in en rondom de
keuken te verkrijgen.

Black Pottery
Black pottery is een romantisch
en stijlvol servies/kookgerei. Het
zwarte servies wordt al generaties lang in het Colombiaanse
dorpje La Chamba van klei gemaakt. Deze chamotte klei halen
de bewoners uit de rivier vlakbij
het dorpje. Het aardewerk wordt
met de hand gevormd, waardoor
niet één stuk hetzelfde is. De
zwartbakkende klei wordt bedekt met een dun laagje zeer fijne roodbakkende klei. Na droging wordt het servies met een
gladde riviersteen glanzend geBlack Pottery

Samba danceshow

op Pinkelot, 2. Romy Neele op
Minnie.

polijst. Het geeft de potten een
prachtige glans en zorgt dat ze
vocht ‘binnen’ houden. Daarna laten de producenten- vooral vrouwen – het servies voorverwarmen in de zon. Tenslotte gaat
het servies de oven in. Die is van
aarde en brandt op hout. De
kommen, kruiken, schotels, borden, en soepkommen gaan de
oven uit op het moment dat het
er transparant rood uitziet. Dat is
ongeveer bij 900°. Terwijl de potten nog gloeiend heet zijn, bedekken de producenten ze met
houtschaafsel. Zo krijgt het aardewerk de typische zwarte kleur.
Daarnaast beschikken de winkels over eigentijdse Valentijn
cadeaus zoals handgemaakte
zilveren sieraden uit Nepal. De
Valentijn producten van de Wereldwinkel onderscheiden zich in
het bijzonder door de verhalen
achter de producten.
Wereldwinkel Beverwijk, Breestraat 15. Wereldwinkel Heemskerk, Maerelaan 5.

