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Woensdag 21 april

Duinwandeling met
burgemeester Nawijn
Heemskerk – Onder het motto
‘wandelen met de burgemeester’ nodigt burgemeester Nawijn
inwoners van Heemskerk uit om
mee te wandelen door een deel
van Heemskerk. Tijdens de wandeling is er gelegenheid om kennis te maken met de burgemeester en met elkaar. Tevens is het
een verkenning van Heemskerk. Deze keer gaat de wandeling door het duin. De wandeling vindt plaats op woensdag 21
april en start om 19.00 uur vanaf
het parkeerterrein bij de duiningang aan de Rijksstraatweg, tegenover de ‘Patatoloog’.

Brand bij Olaf de Ruijter
Heemskerk – Zaterdagnacht
rond 01.00 uur is brand uitgebroken bij tuincentrum Olaf de Ruijter aan de Duitslandlaan. Toen
de brandweer aankwam waren
de vlammen uitslaand. De brand
woedde in de houtopslag aan

de Luxemburglaan en is door de
brandweer geblust. De plantenvoorraad heeft geen schade opgelopen en het tuincentrum is
normaal geopend. Vermoedelijk
is er sprake van brandstichting.
De politie is direct na de brand

Scouting Heemskerk
wint prijs Keurmerk100

Vlnr: Vertegenwoordigers van Scouting Helen Keller, Scouting Adelbertus en Scouting Graaf Floris

met een onderzoek begonnen
en vraagt mensen die zaterdagnacht in de buurt van het tuincentrum iets verdachts hebben
gezien, contact op te nemen via
tel. 0900-8844. (Foto: Leo Tillmans)
Heemskerk - Scouting Nederland heeft zaterdag prijzen uitgedeeld aan de groepswinnaars
van het Keurmerk 100. In deze regio hebben de gezamenlijke scoutinggroepen in Heemskerk (Adelbertus, Helen Keller en Graaf Floris V) gewonnen.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Scouting Adelbertus
kregen zij uit handen van twee
bestuursleden van Scouting Nederland een cheque uitgereikt
ter waarde van 250 euro.
Ook de winnaars van de tweede
en derde prijs werden in het zonnetje gezet, zij kregen een cadeaubon van 25 euro te besteden bij de Scoutshop. In het jubileumjaar van Scouting Nederland wordt extra aandacht besteed aan het spel van Scouting
en de vernieuwing die op dit moment plaats vindt. Scoutinggroepen hebben massaal activiteiten georganiseerd die in het teken staan van de nieuwe spelvisie en Scouting optimaal aan de
buitenwereld presenteren.
Om voor dit Keurmerk in aanmerking te komen, moest de activiteit aan een aantal eisen voldoen.

Het verzamelpunt voor de wandelaars is het grasveld links van
het fietspad, dus tegenover het
parkeerterrein. De wandelroute
is deze keer niet geschikt voor
rolstoelen en wandelwagens.
Deelnemers hebben een duin-

kaart nodig. De start is om precies 19.00 uur.
Onder leiding van een gids wordt
ongeveer een uur lang gewandeld in het duingebeid rond de
Kruisberg. Bij terugkomst op het
verzamelpunt staat voor iedereen een kop koffie of thee met
wat lekkers klaar. Om half negen
is de afsluiting.
Bij zware regenval of onweer
gaat de wandeling niet door. De
organisatie stuurt daarover van
tevoren géén bericht.
Wie wil deelnemen aan de wandeling, kan zich inschrijven via
de website, www.heemskerk.nl/
wandeling. Bellen met het callcenter kan ook: 0251-256 777.
Het aantal deelnemers dat mee
kan wandelen is beperkt (vijftig
personen). Wanneer dit aantal is
bereikt sluit de inschrijving.

29 april tot en met 5 mei

Herdenken en bevrijden
Heemskerk - Het is dit jaar 65
jaar geleden dat Nederland werd
bevrijd van de Duitse bezetting.
Het Oranjecomité, 4/5 mei comité, Aircraft Recovery Group en
de Historische Kring Heemskerk
(HKH) hebben de handen ineen
geslagen voor een week lang gedenken en vieren in Heemskerk.
Tussen de vier Heemskerkse organisaties klikte het zo goed dat
er binnen korte tijd een mooi
programma kon worden samengesteld. Variërend van een etalagewedstrijd van de winkeliers
tot een lezing over Heemskerk in
de oorlog, en van de traditionele vrijmarkt tot aan bloemlegging
bij de oorlogsgraven.
Kinderen worden nadrukkelijk bij
de herdenking op 4 mei en bevrijdingsdag op 5 mei betrokken.
Zo zijn er leskoffers over de bezetting en bevrijding samengesteld voor op school en de kinderen gaan op bezoek bij Fort
Veldhuis, waar de Air Recovery
Group haar onderkomen heeft.
De bibliotheek heeft een vitrine ingericht met materiaal over
de Tweede Wereldoorlog. Volgende week staat het precieze
programma van de activiteiten

van in de Heemskerkse Courant.
(Anneke Araya)

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)

www.restaurantDeUitkijk.nl
023 – 525 11 62
Op ’t Kopje van Bloemendaal
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
Vrijdag 16 april
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.
Klaverjasdrive 55+ van 13.15
tot 16.00 uur in Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 3 in Beverwijk.
Nationale
Tuinontwerpdag.
Van 18.30 tot 20.30 uur gratis advies over het ontwerpen van de
tuin in de Centrale Bibliotheek
van Beverwijk. Toegang gratis.
Voor een 10 minuten (gratis) advies maak een afspraak bij de
klantenservice en breng schets
mee.
Rommelmarkt voor o.a. straatmeisjes van Haïti in de Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden 152, Beverwijk van 19.00 tot
21.00 uur met modeshow van
tweedehands kleding. Toegang
1 euro.
Klaverjassen in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk om 20.00 uur. Kosten 2
euro per persoon.
Concert ‘oude muziek’ van muziekschool Heemskerk in de Nederlands Hervormde kerk op het
Kerkplein in Heemskerk. Aanvang 20.00 uur. Entree gratis.
Klaverjassen bij de Kennemers
om 20.00 uur in de kantine op
Sportpark Adrichem in Beverwijk.
Disco bij ‘t Tweespan aan de
Duitslandlaan in Heemskerk
speciaal voor groep 8 van basisscholen en het eerste jaar voortgezet onderwijs. Disco is van
20.00 tot 22.00 uur. Entree is 8
euro.
Miquelá, Portugese songs met
een vleugje Americana om 20.15
uur in kerkje Wijcker Swaen, Koningstraat in Beverwijk. Reserveren via 0251-221453 of www.
kennemertheater.nl
Boudewijn de Groot om 20.15
uur in het Kennemer Theater te
Beverwijk. Voorstelling is reeds
uitverkocht.
Voorstelling ‘Iemand moet het
doen’ van Laura van Dolron in
Cultureel centrum de Cirkel in
Heemskerk om 20.30 uur. Toegang 9 euro. Reserveren via: reserveren@decirkelheemskerk.nl
of bel 0251-236942.
Funky jazz o.l.v. Bas Kisjes vanaf
21.00 uur in Hotel Sonnevanck,
Rijckert Aertszweg te Wijk aan

16 april 2010
Zee. Gratis entree.
Face Tomorrow speelt in de
Nozem & de Non, A. Verherentstraat in Heemskerk. In programma The Loss. Zaal gaat open om
21.00 uur. Toegang 5 euro.

Zaterdag 17 april
Open dag bij de brandweerkazerne in de Cornelis Groenlandstraat 48 in Heemskerk van 10.00
tot 16.00 uur. Thema: ‘de jeugd
heeft de toekomst’.
Rommelmarkt voor o.a. straatmeisjes in Haïti in de Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden 152,
Beverwijk van 10.00 tot 15.00
uur. Toegang is gratis.
Open dag bij TETH, van 11.00
tot 17.00 uur in Sportcentrum
Heemskerk, Kerkweg 221.
Rommelmarkt van de gezamenlijke kerken Wijk aan Zee
van 11.00 tot 16.00 uur in voormalig café de Posthoorn, op de
Julianaweg in Wijk aan Zee. Toegang is gratis.
Open dag van Muziekschool
Heemskerk vanaf 11.00 tot 15.00
uur, Kerklaan 1.
Open dag bij de Heemskerkse
Golfclub, Communicatieweg 18
van 12.00 tot 17.00 uur. Ook zondag. Zie advertentie in de krant.
Open dag bij het Centrum voor
de Kunsten, Kerkplein (naast
Kennemer Theater en Bibliotheek) in Beverwijk van 13.00 tot
16.00 uur.
Dansavond van 20.00 tot 23.30
uur in Wijkcentrum Prinsenhof,
Beatrixlaan 2 in Beverwijk. Entree 2,50 euro.
Floyd-sound terug in Pink Project om 20.15 uur in het Kennemer Theater te Beverwijk. Reserveren: 0251-221453 of www.ken
nemertheater.nl
Quatro Ventros met vrolijke fado om 20.30 uur in het Kennemer Theater te Beverwijk. Reserveren: www.kennemertheater.nl
of 0251-221453.
Theatervoorstelling van Jan
Tensen en Jorik Prins om 20.30
uur in theater/eetcafé Rijckaertsz, Zwaanstraat 26-28 in
Wijk aan Zee. Entree 5 euro. Reserveren: 0251-374600 of www.
rickdros.nl
De Strandband treedt op in
De Nozem, A. Verherentstraat
in Heemskerk. Zaal is open om
21.00 uur, toegang gratis.
Del Norte met invloeden van latin tot jazzy ballads o.a. Manu
Chao, Buena Vista Social Club
vanaf 21.00 uur in Hotel Sonnevanck, Rijckert Aertszweg te
Wijk aan Zee. Gratis entree.
TCD (Tribal Countdown) om
22.00 uur in Café Lokaal, A. Verherentstraat in Heemskerk. Afrikaanse muziek gecombineerd
met verschillende stijlen.

Zondag 18 april
Bart Beentjes fietstocht (120
km), inschrijving tussen 9.00 en
10.00 uur in clubgebuw van IJs-

club Kees Jongert aan de Adelaertlaan 5 in Heemskerk. Meer
info: 0251-311078 of www.ken
nemertc.nl
Spinnen voor het KWF kankerbestrijding van 10.00 tot 13.00
uur in de sporthal van Heliomare
in Wijk aan Zee. Om 10.00, 11.00
en 12.00 uur start een los. Deelnemerskaarten zijn verkrijgbaar
bij Heliomare sport, Relweg 51 in
Wijk aan Zee (0251-288288) en
bij Fun for Life, Kuikensweg 82b
in Beverwijk (0251-200620).
Open dag bij de Heemskerkse
Golfclub, Communicatieweg 18
van 12.00 tot 17.00 uur. Ook zondag. Zie advertentie in de krant.
Cello- en vioolmuziek van
Guus Fabius en Prunella Pacey
om 11.30 uur in Cultureel centrum de Cirkel in Heemskerk.
Kaarten 8 euro. CJP/65+ 7 euro,
jeugd tot 12 jaar 5 euro. Reserveren: 0251-236942.
Rommelmarkt van 12.30 tot
15.00 uur in buurthuis Wijk aan
Duin, Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk. Entree is gratis.
Zondagmiddagpodium met het
viswijvenkoor Dulle Griet uit Enkhuizen om 14.00 uur in Buurtcentrum de Schuilhoek, Van Bronckhorststraat 1 in Heemskerk. Entree 4 euro.
Concert van het Beverwijks Oratoriumkoor Tremenda om 15.00
uur in de Vredevorstkerk, Laan
der Nederlanden in Beverwijk.
Kaarten bestellen kan via cees@
tremenda.nl
Wii Kart toernooi om 15.00 uur
in Café Lokaal, A. Verherentstraat in Heemskerk. Inschrijven
aan de bar, 5 euro.
Trio Bolderdijk Van Ligten Sahupala spelen om 15.00 uur in
Café Camille, Kerkstraat 37 in
Beverwijk. Entree is gratis.
Jazzfestival Heemskerk vanaf
15.00 tot 19.30 uur in de Nozem
& de Non, A. Verherentstraat in
Heemskerk m.m.v. JazzMania,
SBB, Donkeyland band, Popkoor
Mi Canto en projectkoor.
Film ‘Departures’ draait om
20.00 uur in het filmhuis van
Cultureel Centrum de Cirkel in
Heemskerk. Reserveren kan via:
www.filmhuisheemskerk.nl
of
087-8713099.
Jan Rot speelt zijn favoriete
nummers 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 mail naar
reserveren@decirkelheemskerk.
nl

Maandag 19 april
Open inloop De Ontmoeting
voor mensen met beginnende geheugenproblemen en hun
partners, verzorgers, familie of
andere naasten. Van 10.00 tot
13.00 uur in Buurtcentrum Waterrijck, Lessestraat 4 (hoek Beneluxlaan) in Heemskerk.
Tweedehands zomerkleding
verkoop van 13.30 tot 15.30 uur
in Buurtcentrum het Spectrum,
Lauraplein in Heemskerk voor
het goede doel de ‘Stichting Sin-

terklaasbank’. Meer info: 0619008056 (Ingrid Moen).
Vergadering van de Vereniging
van Oud-Hoogovensmedewerkers in het Corus trainingscentrum in Velsen-Noord om 14.30
uur. Zaal is open om 13.30 uur.
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.
Bijeenkomst van het Regionaal
Diaconaal Centrum over ‘Zorg
voor gehandicapten’ in De Cirkel
bij de Harteheem aan de Hoflaan
inHeemskerk. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis.

Dinsdag 20 april
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.
Bijeenkomst voor senioren met
afasie van 9.30 tot 11.30 uur in
Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk. Meer info: 0251-245895.
Bijeenkomst voor slechthorenden van 10.00 tot 11.00 uur op
het kantoor van MEE Noordwest
Holland, Laan van Assumburg 97
in Heemskerk.
Tienerinloop voor meisjes van
12 t/m 15 jaar van 14.00 tot 17.00
uur bij Place2Be, Schans 1a in
Beverwijk.
Klaverjassen in Buurtcentrum Waterrijck, Lessestraat 4 in
Heemskerk om 19.30 uur. Entree
2 euro.
Informatie-avond van de Diabetesvereniging met onderwerp
‘oogonderzoeken en diabetes
screening’ om 20.00 uur in het
Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan in Beverwijk in het restaurant op de tweede verdieping
Literaire ontmoeting van Willem Jan van de Wetering om
20.30 uur in het Kennemer Theater te Beverwijk. Reserveren:
0251-221453 of via www.kennemer theater.nl.

Woensdag 21 april
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.
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.
Handbalinstuif voor jongens en
meisjes van de groepen 5 en 6
van Beverwijkse basisscholen.
Van 14.00 tot 16.00 uur in de Kinheim Sporthal te Beverwijk. Organisatie: Spoolsportcommissie
Beverwijk.
Otje’s knutselmiddag van 14.00
tot 16.00 uur in de foyer van het
Kennemer Theater te Beverwijk.

Organisatie: Kennemer Theater in samenwerking met de bibliotheek. Met leuke materialen
je eigen koksmuts maken. Aanmelden: kassa@kennemertheater.nl of tel. 0251-221453.
Ontdektocht voor kinderen van
4 tot 12 jaar in de wijk Plantage/Kuenenplein. Vertrek vanaf buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c, Beverwijk van
14.30 tot 16.00 uur. Entree 1,50
euro.
Duinwandeling met burgemeester Nawijn. Start om 19.00
uur vanaf parkeerterein bij duiningang Patatoloog. Inschrijven
via www.heemskerk.nl/wandeling of bel met 0251-256777.
Lezing door Maria Genova over
haar succesvolle boek ‘Man is
stoer, vrouw is hoer’ om 19.30
uur in het Bonhoeffer College in
Castricum, Pieter Kieftstraat 20.
Reserveren: 0251-671837.
The Amazing Stroopwafels
met theatertour ‘van eigen deeg’
om 20.15 uur in het Kennemer
Theater te Beverwijk. Reserveren: www.kennemertheater.nl of
bel 0251-221453.

Donderdag 22 april
Sportinstuif voor 55-plussers
van 10.00 tot 12.00 uur in Sporthal de Waterakkers, Kerkweg
217 te Heemskerk.
Clubavond van schaakclub de
Wijker Toren in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk vanaf 20.00 uur. www.
wijkertoren.nl
Klaverjassen in Buurthuis Wijk
aan Duin, Wilgenhoflaan 2c in
Beverwijk om 20.00 uur.
Dusty om 20.15 uur in het Kennemer Theater te Beverwijk. Reserveren: 0251-221453 of www.
kennemertheater.nl
Toneelvereniging Vondel
speelt het stuk ‘Meidagen’. Het
stuk geeft een beeld van de dagen rondom het uitbreken van
de oorlog, gezien door de ogen
van leerlingen van een middelbare school. Om 20.15 uur in ‘De
Zwaan’, Middelweg 5 te Uitgest.
Entree 10,-. Kaarten reserveren:
06-53513750.

Vrijdag 23 april
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.
Lentekien om 13.30 uur in Brasserie Waterrijck, Lessestraat 4 in
Heemskerk. Kosten 5 euro voor 3
kienrondes.
Kienmiddag voor 55 plussers
bij Ontmoetingscentrum de Stut,
Maasstraat 3 in Heemskerk om
14.00 uur.
Klaverjasdrive 55+ van 13.15
tot 16.00 uur in Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 3 in Beverwijk.
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Oplage 17.900 exemplaren.
Verschijnt iedere
vrijdag in Heemskerk.
Naar aanleiding van de vele
fietsdiefstallen in IJmond Noord
wordt er intensief gecontroleerd op gestolen fietsen. De politie kan snel zien of een fiets
van diefstal afkomstig is. Er zit
dan bijvoorbeeld geen origineel
slot op of er is gerommeld met
het framenummer. Zo zijn er deze week alleen al in Heemskerk
5 verdachten opgespoord die op
een gestolen fiets reden. Deze
personen maken zich schuldig
aan heling en krijgen hiervoor
proces-verbaal.
Koop dus geen gestolen fiets.
Als een fiets op bijvoorbeeld
Marktplaats wordt aangeboden
en het lijkt te mooi om waar te
zijn, dan is het vaak ook te mooi
om waar te zijn.
Zet uw fiets altijd op slot en het
liefst met een tweede slot ergens
aan vast! De politie doet er wat
aan, maar u kunt er zelf ook iets
aan doen.

Zuidbroek-Oosterwijk
en
Broekpolder
(Gerrit van der Pijl)
-Tussen 6 april 24.00 uur en 7
april 11.40 uur zijn vier banden
van een auto op de Elbestraat
lekgestoken. Alle banden waren
aan de zijkant lekgestoken.
-In de nacht van vrijdag 9 op
zaterdag 10 april zijn meerdere huisjes op het volkstuinencomplex aan de Zuidermaatweg
opengebroken. Sloten zijn doorgeknipt, deuren met geweld geopend. Diverse spullen zijn ontvreemd. Tevens zijn er ergerlijke vernielingen gepleegd waaronder het leegspuiten van een
brandblusapparaat.

-Tussen zaterdag 10 april 19.00
uur en zondag 11 april 13.00 uur
is rode, met grijs/zilveren accenten, scooter, merk: Yamaha, type
Neo, gestolen vanaf de Maasstraat. De scooter stond met een
stuurslot en een kettingslot afgesloten.
-Tussen zondag 11 april, tussen
14.30 uur en maandag 12 april
09.30 uur is er zeer vakkundige
wijze uit een personenauto op
Johanna van Woudelaan (Broekpolder) het naviagtiesysteem gestolen. Vermoedelijk met een valse elektrische sleutel is men in
de auto kunnen komen. Tevens
werd een Ipod meegenomen.
Boven de Baandert
(Stefan van Broekhuijsen)
-Op 8 april is er op de rotonde aan de Baandert een motorrijder onderuit gegaan, die over
het hoofd werd gezien door een
automobilist. Gelukkig is de bestuurder van de motor met de
schrik vrijgekomen.
-In de nacht van zaterdag 10
op zondag 11 april is er op de
Jean Monnetstraat van een geparkeerde auto een buitenspiegel vernield. Ook is er krasschade ontstaan. Mocht iemand zich
herinneren dit te hebben veroorzaakt, gaarne melden bij de politie Heemskerk.
-Dezelfde nacht kwam er een
melding binnen dat twee personen zich verdacht rondom geparkeerde auto’s gedroegen
aan het Betsy Perkhof. De politie heeft geen verdachte personen meer aangetroffen in de
omgeving. Zoals eerder hier beschreven worden deze meldingen door de politie zeer gewaardeerd.

Amokmaker opgepakt
Heemskerk – Surveillerende
politiemensen spraken dinsdagochtend in een supermarkt aan
de Kerkweg twee mannen aan
die zich verdacht gedroegen in
de winkel. Eén van de mannen
werkte keurig mee, de ander
ging enorm te keer en weigerde zich te identificeren. De man
is aangehouden maar hij verzette zich hevig en wist ondanks

het gebruik van pepperspray
door de agenten weg te rennen.
Hij kon na een korte achtervolging alsnog worden aangehouden en is in de boeien gewerkt.
Er is daarbij opnieuw pepperspray gebruikt. De man, een 36jarige Heemskerker, is meegenomen naar het bureau en ingesloten. Er is proces-verbaal opgemaakt tegen hem.

Jeugdige fietsendief
Heemskerk – Agenten zagen
vrijdagavond rond 18.20 uur
twee jongens fietsen met een
derde fiets aan de hand. De jongen die met twee fietsen reed
kon worden staandegehouden.
Hij bleek een 13-jarige Heemskerker die vertelde dat de tweede fiets van zijn vriend was en
dat die op een andere fiets reed.

De agenten zijn naar het huis
van de andere jongen gegaan,
een 13-jarige Beverwijker. Die
had de fiets waarop hij was gezien ergens achtergelaten en bekende later deze fiets te hebben
gestolen. De jongen is aangehouden. Zijn ouders zijn in kennis gesteld. De gestolen fiets is
in beslag genomen.

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

Jong leven op Dierendorp
Heemskerk - Wie een bezoekje brengt aan kinderboerderij Dierendorp krijgt het lentegevoel vanzelf. Er is volop jong leven en dat is altijd
leuk om te zien. (Foto: Leo Tillmans)

Man beroofd van auto
Heemskerk – Een 29-jarige
man uit Heemskerk is zaterdagavond rond 22.30 uur in de Vrijburglaan beroofd van zijn auto.
De man werd door twee mannen
bedreigd met een mes en moest
zijn auto afstaan. De mannen zijn
er met de auto vandoor gegaan.
De auto werd korte tijd later
door agenten in de Dukastraat
aangetroffen. De agenten zagen vier mannen wegrennen. Er
is naar de mannen gezocht en er

werd één verdachte aangehouden. Dat bleek echter iemand te
zijn die niets met de roof te maken had. De man is met excuses
weer heengezonden.
De politie stelt een nader onderzoek in en vraagt mogelijke getuigen van de roof of mensen die
zaterdagavond in of rond de Dukasstraat verdachte personen
hebben gezien, contact op te nemen via 0900-8844.

Woensdag 21 april

Lezing door Maria Genova
over boeken en loverboys
Heemskerk - Schrijfster Maria Genova geeft op woensdag
21 april een lezing over haar succesvolle boek ‘Man is stoer,
vrouw is hoer’ en over het onderwerp loverboys. Het boek riep
veel emotionele reacties op, van mishandelde vrouwen die
zich in het verhaal van hoofdpersonage Anna herkenden tot
burgers die het niet konden geloven dat zo veel jonge vrouwen
in Nederland verkocht en verkracht worden, terwijl de politie
machteloos toekijkt.
‘Man is stoer, vrouw is hoer’ vertelt het schokkende verhaal van
Anna die eerst in handen van
mensensmokkelaars viel en vervolgens met een man trouwde
die een loverboy bleek te zijn.
Het duurde tien jaar voordat de
politie genoeg bewijs tegen hem
had verzameld. Drie slachtoffers
durfden te getuigen en Sertan
kreeg uiteindelijk vijf jaar celstraf.
De eerste druk van 1500 exemplaren was al één dag na de presentatie uitverkocht. Nu, twee
maanden later is er al een derde
druk verschenen en zijn er meer
dan zesduizend exemplaren verkocht.
De afgelopen tijd toerde de
Heemskerkse schrijfster door
het hele land voor lezingen, sig-

neersessies en theateroptredens. De lezing in Castricum is
de eerste in deze regio. Het publiek kan vragen stellen over de
inhoud van het boek, maar ook
over de dilemma’s bij het schrijven en het uitgeven van boeken
in het algemeen.
Ook Anna, hoofdpersonage uit
het boek ‘Man is stoer, vrouw
is hoer’, is aanwezig om vragen
te beantwoorden. Na afloop bestaat de mogelijkheid om een
gesigneerd exemplaar aan te
schaffen.
De lezing begint om 19.30 uur
en vindt plaatst in het Bonhoeffer College in Castricum, Pieter
Kieftstraat 20.
Reserveren kan via telefoonnummer 0251- 671837 of email plusactiviteiten@hotmail.com.

openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur
aanleveren teKst:
Woensdag voor 12.00 uur
redactie@heemskerksecourant.nl
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Millennium 2: De vrouw
die met vuur speelde
met zwartgeverfd haar, piercings
en tattoos én ze is een computerhacker van wereldklasse.

Programma 15 april t/m 21 april 2010
donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur
zondag, maandag, dinsdag
& woensdag 20.00 uur

“De Gelukkige Huisvrouw”

Leerlingen Zilvermeeuw
leren gevaren ‘dode hoek’
Heemskerk - Leerlingen van de
groepen 6 en 7 van basisschool
De Zilvermeeuw weten nu precies wat een zogenoemde ‘dode hoek’ is. Dankzij een subsidie
van de provincie kon er een project starten waarbij de kinderen
werd geleerd waar zij op moeten letten in het verkeer. De kinderen mochten zelf plaatsnemen
op de bestuurdersstoel van een

vrachtwagen en konden op die
manier zien hoe gevaarlijk het is
om vlak voor, naast of achter de
vrachtwagen te rijden.
Om de wachttijd te bekorten voor
de vrachtwagen konden de kinderen meedoen aan een fietsvaardigheidstraject.
Wijkagent Ron Schut was ook
aanwezig bij het project. Hij gaf
adviezen aan de leerlingen.

Regionaal Diaconaal Centrum

Zorg voor gehandicapten
Heemskerk - De laatste bijeenkomst van dit seizoen van de cyclus “Bronnen van Inspiratie en
Kracht” gaat over “Zorg voor gehandicapten” en vindt plaats op
maandagavond 19 april om 20.00
uur in de Cirkel bij de Harteheem
aan de Hoflaan in Heemskerk.
Veel mensen zetten zich in voor
mensen met een beperking. Nico de Roode van SIG uit Heemskerk, de stichting die hieraan
ondersteuning geeft, verzorgt
een inleiding met een visie van
uit een professional die zich inzet voor gehandicapten. Ook zijn
twee vrijwilligers bereid gevon-

den om een inleiding te houden
waarom het zo belangrijk is je in
te zetten voor deze zorg.
De bijeenkomst begint met live
muziek, verzorgt door Huub Vossen (piano) en Adrie Winkelaar (gitaar). De inleiders zullen uitvoerig ingaan op de gestelde vragen over hun motivatie, inspiratie en gedrevenheid.
Na een korte pauze zullen onder vakkundige leiding gesprekken plaats vinden met de inleiders en het publiek, waarbij dieper gezocht zal worden naar ieders bronnen van inspiratie en
kracht.
De toegang is gratis.

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

“Millennium 3”

vrijdag & zaterdag 19.00 uur

“Alice in Wonderland 3D (OV)”
zaterdag & zondag 16.00 uur

“Alice in Wonderland 3D (NL)”
maandag 20.00 uur

“Avatar 3D”

zaterdag & zondag 16.00 uur
woensdag 14.00 uur

“Wickie de Viking”

zaterdag & zondag 13.00 uur
woensdag 14.00 uur

“Hoe tem je een draak 3D”
zaterdag & zondag 13.00 uur

“IEP!”

Dorpsstraat 70 • Castricum
Tel. 0251 - 65 22 91

Tips voor
de redactie?
bel:
0255-540765

Twee tegenpolen, Mikael Blomkvist en Lisbeth Salander. Hij is
een charmante man en een kritische journalist van middelbare
leeftijd, uitgever van het beroemde en beruchte tijdschrift Millennium. Zij is een jonge, gecompliceerde, uiterst intelligente vrouw

Drie moorden, één avond. De
slachtoffers zijn twee journalisten die voor Millennium werkten
aan een publicatie over mensensmokkel, en Nils Bjurman,
de voogd van Lisbeth Salander.
Op het moordwapen worden de
vingerafdrukken aangetroffen
van Lisbeth. Het hele politieapparaat komt in beweging, maar
Lisbeth is onvindbaar. Blomkvist, overtuigd van Lisbeths onschuld, gaat langzamerhand een
verband zien tussen de drievoudige moord en het artikel in wording over vrouwenhandel.
Dan wordt een vriendin van Lisbeth ontvoerd door een motorbende. Salander laat het aankomen op een bloedige confrontatie met de onzichtbare bendeleider, Zala, een bekende uit haar
verleden …

Wickie de Viking
Wickie De Vicking vertelt het
verhaal van Wickie, anders dan
andere vikingen: lief, zachtaardig
en een beetje verlegen, maar hij
heeft een speciale gave die niemand heeft: hij is slim! Hij overtuigt iedereen van zijn ideeën
door zijn motto: Wie niet sterk is
moet slim zijn! Op een dag wordt
zijn dorp overvallen door een
bende piraten, onder leiding van
Vreselijke Sven.
De overvallers plunderen het
dorp en beroven de dorpsbewoners van hun dierbaarste bezit: alle kinderen. Behalve Wickie,
die net op dat moment vast zit in
een boom met zijn deltavlieger.

Wickies vader en de andere Vikingen uit Flake hijsen meteen
de zeilen om de kinderen te redden. Wickie gaat als verstekeling
aan boord, de piraten achterna
om zijn vrienden te redden.

Telstar opgelucht na uitspraak licentiecommissie

Week van de waarheid voor Telstar
Velsen-Zuid - Nog een week en
dan weten de fans van Telstar
waar ze aan toe zijn. Wordt het
de Jupiler League of degraderen de Witte Leeuwen naar de
Topklasse, met daarin de beste
teams uit de zaterdag- en zondaghoofdklasse?
Vorige week vrijdag kwam Telstar voor ruim 2400 toeschouwers goed weg tegen BV Veendam: 2-2. Vanavond kan de ploeg
uit Velsen-Zuid lijfsbehoud veiligstellen door te winnen van FC
Oss. Telstar heeft evenveel punten als de tegenstander uit Brabant, maar de Witte Leeuwen

hebben een beter doelsaldo
(-19 tegen -33). Telstar wordt in
Oss gesteund door honderden
supporters en businessclubleden.
De aftrap is om 20.00 uur.
Op vrijdag 23 april staat de laatste
wedstrijd van het seizoen op het
programma. Dan komt FC Eindhoven op bezoek in Velsen-Zuid. FC
Eindhoven, dat zich voorbereidt op
de nacompetitie, staat onder leiding van oud-Telstar-trainer Jan
Poortvliet. Als Telstar wint of gelijk
speelt tegen FC Oss, dan heeft de
ploeg het lot in eigen hand tegen
FC Eindhoven.
Afgelopen maandag werd een
andere belangrijke horde geno-

men in strijd tegen degradatie. De
KNVB en Telstar hadden een geschil over het jaarverslag 20082009, maar dat werd door een uitspraak van de beroepscommissie
teniet gedaan. De straf van drie
punten in mindering is daarmee
definitief van de baan.
,,Dat was natuurlijk een enorme
opluchting’’, aldus commercieel
directeur Steef Hammerstein. ,,De
KNVB had de sanctie zomaar kunnen opleggen en dan ben je verder
van huis. We hebben het nog net
niet gevierd als een overwinning,
maar het scheelde niet veel.’’ (Friso
Huizinga, foto: Pieter Hoogeveen)

The Relic in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 17 april
speelt de lokale band The Relic in café De Balken. Deze band
heeft al jarenlang dezelfde bezetting en vooral dankzij het
stemgeluid van zangeres Caroline is elk optreden een succes.

Het repertoire bestaat uit het betere rockwerk en veel uit de top
100 allertijden. De Balken is
open tot 4.00 uur. Café de Apotheker heeft zaterdag een Hollands feest op het programma
met dj Romano.
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Voorlichting voor
senioren over OV-chip
Heemskerk - Inmiddels zijn
er de afgelopen maanden drie
voorlichtingsbijeenkomsten voor
senioren over de OV-chipkaart
geweest met een overweldigende opkomst. Een vierde bijeenkomst deze maand in De Stut is
nu al volgeboekt, daarom organiseert Stichting Welzijn Beverwijk nog een mogelijkheid.
Op dinsdag 27 april om 10.00 uur
begint deze bijeenkomst in Wijk-

centrum Citadel, Steenhouwerskwartier 27, Heemskerk (t.o de
Vomar in de Broekpolder). Een
voorlichter van de NS zal het gebruik van de OV-chipkaart toelichten.
De toegang is gratis, wel dient
men zich van tevoren op te geven. Dit kan, tot en met 22 april,
door te bellen met Stichting Welzijn Beverwijk, tel. 088 9958850.

Schaaknieuws van Excelsior

Marcel Duin stevig aan kop
Heemskerk - De top van de
ranglijst deed het in de 26ste
ronde van de onderlinge competitie naar verwachting. Zowel
Marcel Duin als Ruud Eisenberger wonnen, de laatste in een
hevig tijdnoodduel tegen Evert
Schmit. Verder had good old Jo
Clarijs niet genoeg aan zijn grote
theoretische bagage om het Machiel Nouris echt lastig te maken. Johan Buis is intussen na
zijn winst op Tom Bleijendaal
naar de vijfde plek in de rangschikking geslopen.
De uitslagen:
M Duin - T Waanders 1-0; E

Schmit - R Eisenberger 0-1; M
Nouris - J Clarijs 1-0; J Buis T Bleijendaal 1-0; F Koopman L Witte remise; S v.d. Wouw - R
Rusche 1-0; E Hessels - M. Herruer 1-0; H Kos - K van Giersbergen 1-0; H van Essen - E Hendriks remise; A Mensink - W van
Koppen remise; Tim Bosch - A
van Grootheest 1-0; P Klok - G
Klein 1-0; B Mulder - R v Hoof 01; T de Vries - W Spanjaard 1-0;
A Otten - J Verhoeven 1-0; H de
Jong - G Limmen 1-0; J Ruis - P
van Tongeren remise; R de Haan
- R de Jong 1-0; A Hendriks - C
Verhoog 1-0.

Iedereen welkom

Zaterdag open dag bij
brandweer Heemskerk
Heemskerk - De brandweer
heeft op zaterdag 17 april vanaf 10.00 tot 16.00 uur een open
dag bij de brandweerkazerne in
de Cornelis Groenlandstraat 48
te Heemskerk. De inwoners van
Heemskerk kunnen op deze dag
zien wat de brandweer allemaal
in huis heeft.

Beverwijk en post Uitgeest zoals
bijvoorbeeld een dompelpomp.
Ook zijn er duikers aanwezig die
in een duiktank met glazen wand
laten zien welke werkzaamheden
zij onder water verrichten. Verder
is er een voorlichtingskraam van
de afdeling preventie brandweer
Kennemerland.

De jeugd heeft de toekomst.
De open dag heeft dit keer het
thema ‘De jeugd heeft de toekomst’. Voor de jeugdbrandweer
is men op zoek naar nieuwe leden vanaf 12 jaar. De deelname
aan de jeugdbrandweer is tot 18
jaar. Voor de jeugd is er daarom
van alles te doen, zoals bijvoorbeeld het spuiten op het spuithuisje van de jeugdbrandweer.
Daarnaast is er een kleurplaatwedstrijd waarmee een prijs valt
te winnen, het roosteren van
marshmallows en er worden gratis suikerspinnen uitgedeeld.

Demonstraties
Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn
er demonstraties. Om 10.00 uur
is de start met een demonstratie door de jeugdbrandweer. Om
11.00 is er een speciale demonstratie op het Burgemeester Nielenplein, waar op ludieke wijze
wordt teruggeblikt naar de hulpverlening van september 2009
(openknippen van auto). Bij de
kazerne zijn er diverse demonstraties zoals een ongeval met
gevaarlijke stoffen. Bezoekers
kunnen de ervaring opdoen wat
er gebeurt als er een brand zou
zijn in de eigen woning. In een
speciaal daarvoor geprepareerde oplegger, ingericht als woning. Verder zijn er ‘de vlam in
de pan’ en ‘de ontploffende gasflesjes’.

Brandweervoertuigen
Rondom en in de brandweerkazerne staan brandweervoertuigen opgesteld, waaronder twee
tankautospuiten, een autoladder
en een regionaal hulpverleningsvoertuig, voor wie ze wil bekijken. Verder zijn er brandweervoertuigen aanwezig vanuit post

De Sjoelschijf

Kortom, een spannende open
dag van de post Heemskerk
brandweer Kennemerland.

Bridgeclub Klein Slem
kampioen van Heemskerk
Heemskerk - Bridgeclub Klein
Slem is vrijdagavond 9 april winnaar geworden van de Bridgekampioenschappen van Heemskerk die in de Jansheeren aan de
Velst zijn gehouden.
Heemskerk kent inmiddels 10
bridgeclubs en 9 daarvan deden mee aan dit jaarlijks terugkerend bridge-evenement. Onder luid applaus overhandigde wethouder Leo van der Kolk,
zelf ook bridgespeler en deelnemer aan deze kampioenschappen, een fles wijn aan de winnaars van de A-B-C en D lijn. De
felbegeerde wisselbeker werd
aan Aad van der Lem, de voorzitter van de winnende Bridgeclub
Klein Slem overhandigd.
De wethouder constateerde dat
de onderlinge verschillen klein
waren en hij sprak van een geslaagd, succesvol en bovenal
gezellig bridge-evenement. Op
de tweede plaats is geëindigd
Bridgeclub Heemskerk en derde
werd Bridgeclub ABC.

Bijeenkomst
voor slechthorenden
Wethouder Leo van der Kolk
overhandigt de wisselbeker aan
de voorzitter van Bridgeclub Klein
Slem

Concert St. Caecilia met
Byzantijns mannenkoor
Beverwijk - Liefhebbers van liturgische muziek uit de traditie van de Russisch orthodoxe
kerk kunnen hun hart ophalen. Het Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor uit Zaandam
zal samen met fanfare St. Caecilia uit Heemskerk een concert
verzorgen op 25 april in de Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden in Beverwijk.
Het Noord-Hollands Byzantijns
Mannenkoor (NHBM) werd 17
jaar geleden opgericht en het
telt 24 leden. Het staat onder de
deskundige leiding van Sergé
Latychev. Het repertoire bestaat
uit liturgische muziek uit de traditie van de Russisch orthodoxe
kerk en volksliederen uit Rusland en de Oekraïne.
Speciaal voor deze gelegenheid
pakt fanfare St. Caecilia uit met
een Oost-Europees programma, waaronder klassiekers van
Tchaikovsky en Borodin. Dirigent

Heemskerk - Na de tweede
wedstrijd voor de voorjaarscompetitie van de Sjoelschijf zijn de
koplopers:
Klasse A: Anneke de Groot (17
punten), Anneke van den Heuvel
en Robert Pick 16 punten; Klasse
B: Martin Wilson (19), Chris van
Kalmthout en Ruud van Kalmthout (17); Klasse C: Tini Meijer
en Sonja Pick (16), Hannie Wezepoel (15); Klasse D: Gea Meijer (17), Lena Jansen (11), Henk
Dassen en Nettie Roovers (10);
Klasse E: Fokje Hoekman (16),
Cor Seggelink (15), Bianca Laske en Aranka Hooiveld (13).
De hoogste dagscores waren
voor Evert Hup (1364), Anneke van den Heuvel (1357), Willem Rozemeijer (1308), Margriet
Duin (1285), Ruud van Kalmthout
(1283), Martin Wilson (1267).
Thea de Graaff en Robert Pick
(1266), Ingeborg Bruijns (1263)
en Anneke de Groot (1258). Een
nieuw persoonlijk record was er
voor Cor Seggelink (1160) en
Henk Dassen (1055). De eerste
scores van de 20-schijvencompetitie: Anneke van den Heuvel
464, Thea de Graaff 441, Monique Brandsma 440. Kees Konijn 406. Margriet Duin 405. De
Sjoelschijf houdt op 22 mei een
marathon in de kantine van Odin
’59 aan de Hoflaan. Info: Anneke
van den Heuvel: 0251-241181.

Ruud Pletting zal tijdens dit concert zoals gebruikelijk de musici en publiek op magistrale wijze
tot muzikale hoogtepunten voeren.
Aangezien de kerk beperkte
ruimte heeft, wordt geadviseerd
snel kaarten te reserveren. Kaarten reserveren à 10 euro (inclusief 1 consumptie) kan via tel.
0251-316312, 0251-215538 envia e-mail: koperdraad@stcaeciliaheemskerk.nl . Kinderen onder
de 12 jaar, betalen 5 euro.
Wie niet naar het concert op 25
april komt, kan St. Caecilia ook
nog zien spelen tijdens Koninginnedag op het Burgemeester
Nielenplein in Heemskerk.
Op 8 mei spelen zij in in theater ‘de Kunstgreep’ te Oostzaan.
Voor meer informatie over alle optredens kan men ook op de
website kijken: www.stcaecilia
heemskerk.nl

Heemskerk - Wie slechthorend
is of vragen heeft over oorsuizen,
Menière of over hoorhulpmiddelen kan naar de bijeenkomst
komen op dinsdag 20 april van
10.00 tot 11.00 uur op het kantoor van MEE Noordwest-Holland aan de Laan van Assumburg 97 in Heemskerk. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd
door de Nederlandse Vereniging
voor Slechthorenden (NVVS) afdeling IJmond-Noord in samenwerking met MEE NoordwestHolland .
Vrijwilligers van de NVVS en een
medewerker van MEE beantwoorden uw vragen op het gebied van slechthorendheid, oorsuizen of Meniere. Tevens wordt
voorlichting gegeven over hoorhulpmiddelen.
De bijeenkomst is tevens bedoeld om ervaringen en tips uit
te wisselen. Het is deze keer niet
mogelijk om een gehoortest te
doen.
Tijdens de bijeenkomst is een
medewerker van het NSDSK
aanwezig. Deze geeft informatie over slechthorendheid, andere gehoorproblemen en de gevolgen hiervan voor het dagelijks
functioneren.
Voor meer informatie over de bijeenkomst: Mevrouw E. Appel,
consulent MEE Noordwest-Holland, 0251-261 660 of eappel@
meenwh.nl .
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Rabobank hoofdsponsor Heemskerkse Golfclub

Open dagen bij Golfclub

Rabobank IJmond Noord is officieel de nieuwe hoofdsponsor van de
Heemskerkse Golfclub. Donderdag 8 april ondertekenden Paul Leistra, directievoorzitter van Rabobank IJmond Noord, en Hugo Wegewijs, voorzitter van de Heemskerkse Golfclub, het vijfjarige sponsorcontract
Heemskerk - Op zaterdag 17 en zondag 18 april worden de
Nationale Open Golfdagen 2010 gehouden. Iedereen kan tijdens dit weekeinde gratis de golfsport komen ‘proeven’ bij de
Heemskerkse Golfclub. Het is de ideale gelegenheid om met
golf te beginnen. Men kan vrijblijvend een kijkje komen nemen, informatie verzamelen of een baar ballen slaan Tussen
12.00 en 17.00 uur liggen de ballen klaar voor de bezoekers.
Men kan op deze dagen onder andere clinics volgen, kijken
naar demonstraties van professionals, informatie inwinnen over
bijvoorbeeld het lidmaatschap
van de vereniging en business-

club, het kennismakingsarrangement, regels, diverse cursussen om golf te leren en te verbeteren, het golfvaardigheidsbewijs, de baan, de kosten, de 18
holes baan èn de nieuw aange-

Weekend bij Nozem & Non
Heemskerk - Op vrijdag 16 april
komt Face Tomorrow naar De Nozem & De Non met in het voorpogramma The Loss. Het Rotterdamse Face Tomorrow begon in
1997. De muziek is door de jaren
heen geëvolueerd in een richting
die het beste valt te omschrijven
als iets van hardcoreindiepunkrock. De band heeft een live-reputatie om u tegen te zeggen en
ook op plaat blinkt de band uit.
Albums als “For Who You Are”
en “The Closer You Get” werden lyrisch onthaald in binnenen buitenland. De zaal gaat open
om 21.00 uur en de toegang is
5 euro.
De Strandband gaat weer optre-

den! Op 17 April staan ze voor de
derde keer op het podium van
de Nozem om weer een nieuw
strandseizoen in te luiden voor
strand-, zon- en muziekminnend
Heemskerk.
De Strandband is een elfkoppige
formatie die zijn oorsprong kent
van het Heemskerkse strand.
De band bestaat uit strandhuisbewoners die hun zomeravonden vullen met muziek rond het
kampvuur, maar elkaar sinds zes
jaar ook opzoeken in de winter, om muziek te maken. Ook
de jeugd van het Heemskerkse strand heeft niet stil gezeten.
Sinds vorig jaar is de jonge band
Chevy 69 leven ingeblazen en

Zumba bij TOSS nu
zeven dagen per week
Heemskerk - Sportvereniging
TOSS heeft de boven-zaal aan
de Louis Couperusstraat helemaal geschikt gemaakt voor de
zumba, met het gekleurde licht
en de daken op de muren, kunnen deelnemers helemaal uit
hun dak. Door het succes van de
zumba bij TOSS zijn er wachtlijsten ontstaan en daarom is be-

legde par 3 baan.
Met meer dan 300.000 beoefenaars is golf intussen de derde
sport van Nederland en toegankelijk voor iedereen. De Nationale Open Golfdag is onderdeel
van de Nationale Sportweek en
wordt gesteund door de NGF,
NVG en de PGA Holland. Iedereen is van harte welkom.
De Heemskerkse Golfclub, is te
vinden aan de Communicatieweg 18 in Heemskerk, tel 0251250088, www.heemskerksegolfschool.nl.
Rabobank IJmond Noord is officieel de nieuwe hoofdsponsor van de Heemskerkse Golfclub. Donderdag 8 april ondertekenden Paul Leistra, directievoorzitter van Rabobank IJmond
Noord, en Hugo Wegewijs, voorzitter van de Heemskerkse Golfclub, het vijfjarige sponsorcontract. De Rabobank hecht grote
waarde aan sponsoring. Met de
manier waarop de bank sporten
ondersteunt, wil het succes mogelijk maken. Dit sluit aan bij de
opvatting van de Rabobank dat
je samen meer bereikt dan alleen. Het intensiveren van de samenwerking tussen Rabobank
IJmond Noord en de Heemskerkse Golfclub voor vijf jaar sluit
goed aan op het idee dat een
sport pas verder komt met een
duurzame relatie. (Zie advertentie elders in deze krant)
deze nazaten zullen het publiek
entertainen in het voorprogramma. Zaal open 21.00 uur en de
toegang is gratis
Zondag 18 april is er Amateur
Jazz festival van 15.00 tot 19.30
uur. De Muziekschool Heemskerk en buurtcentrum en d’ Evelaer houden podium voor amateurmusici die zich verdiepen in
de vele verschillende vormen van
de Jazz en improvisatie. Jazz is
in Heemskerk nog een vrij onbekend fenomeen.
In de Nozem & de Non zullen
jazzformaties, bigbands en koren
zich presenteren in het café en
de zaal met een parallel doorlopend programma. Er komen ook
grote koren en orkesten.

Tips voor
de redactie?
bel:
0255-540765

sloten nog drie extra uren zumba
op te starten en wel op zondag
van 13.00 tot 14.00 uur: Familiezumba. Op zaterdag van 9.45 tot
10.45 en op maandag van 20.30
tot 21.30 uur. De introductielessen beginnen maandag 26 april.
Inschrijven via de website : www. Met deze uren biedt TOSS nu
tossheemskerk.nl. Voor tien les- zeven dagen per week de zumsen wordt 35 euro gevraagd.
ba aan.

Zaterdag 8 mei

Drum mee met Bigbang
op World Fairtrade Day
Heemskerk - Op zaterdag 8
mei is het World Fairtrade Day.
Het thema is dit jaar “BigBang!”,
en dat houdt in dat de hele wereld gaat trommelen. Dus pak
je emmer, drumstok of vuilnisbak uit de kast en drum je suf
voor eerlijke handel en een beter klimaat. Het Fairtrade-festival
zal in 48 uur over de aarde trekken. Drummen past in elke muzikale traditie, en gedrumd worden zal er. Tijd om de handen te
laten klappen, de voeten te laten
trommelen en de tijden te veranderen. BigBang zal aftrappen in
de ochtendzon van Nieuw-Zeeland, waar een solodrummer de
dag zal openen. Vanaf hier zal
het evenement langs Afrikaanse savannes, IJslandse steden,
Italiaanse boeren en Zuid-Amerikaanse dorpjes trekken, om te
eindigen in het avondrood van
Samoa.
Het juiste klimaat
Fairtrade creëert het juiste kli-

maat. Wanneer je een Fairtrade
product consumeert, worden niet
alleen de boeren en plantagearbeiders gesteund die de Fairtrade producten maken, maar investeer je ook in het milieu en in
vredesopbouw. World Fairtrade
Day is een ode aan iedereen die
bewust in het leven staat en een
verandering wil maken.
De Wereldwinkel roept iedereen
op om mee te doen met miljoenen mensen wereldwijd en een
krachtig statement te maken
waarin gepleit wordt voor positieve verandering.
De Big Bang in Heemskerk begint op 8 mei om precies 12.00
uur voor de Wereldwinkel aan de
Maerelaan 5.
Er is op You Tube een filmpje te
zien van de Big Bang 2009, Fair
Trade Day Circles the World.
Meer info over World Fair Trade
Day op: www.wftd.nl.

Derde lustrum

Snijder Incasso en
gerechtsdeurwaarders
Beverwijk - Deze maand bestaat Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders 15 jaar. Op
1 april 1995 opende de heer Snijder zijn deurwaarderspraktijk in
Beverwijk bestaande uit twee
personeelsleden. Hij had toen
al 20 jaar ervaring opgedaan in

de deurwaardersbranche in Den
Helder en Alkmaar. Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders
is inmiddels uitgegroeid tot een
incassobureau en deurwaardersbedrijf met 35 personeelsleden, met (betaal)vestigingen in
Beverwijk en Hoorn.

