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Aanleg recreatiegebied
Buitenlanden van start
Beverwijk - Provincie NoordHolland heeft woensdag samen
met de Dienst Landelijk Gebied
en de gemeente Beverwijk, de
officiële start gegeven voor de
aanleg van het natuur- en recreatiegebied de Buitenlanden.
Gedeputeerde Peter Visser en
wethouder wethouder Maarten
Dijkshoorn van de gemeente Beverwijk onthulden een publieksbord langs de Waterlinie om de
start luister bij te zetten.

Taart voor 100-jarige
Beverwijk Afgelopen zaterdag
was het feest in Huis ter Wijck.
Salomina Jacoba Duijkers-Prinsen was honderd geworden. Dat
gebeurt niet elke dag en daarom
vereerde de loco-burgemeester
van Beverwijk, Maarten Dijkshoorn, de jarige met een bezoekje. Daar hoorde natuurlijk
een bosje bloemen, een present-

je en een lekkere taart bij. De
burgemeester sneed samen met
de eeuwelinge de taart aan. Mevrouw Duijkers vierde haar verjaardag met familie in het Gildehuys. Daar hadden ze een receptie en aansluitend een diner. Op
wat hardhorendheid na verkeert
de 100-jarige in prima conditie.
(Sander Schipper)

Babbelbox Man bijt hond
in winkelcentrum Beverhof
Beverwijk - Een populair onderdeel van NCRV’s Man bijt hond
is De Babbelbox. In de box kunnen voorbijgangers reageren op
een prikkelende stelling die aansluit op de actualiteit van de dag.
Wat het onderwerp ook is, de box
geeft altijd een kijkje in de leefwereld van de mensen die ervoor

staan. In de week van maandag
19 januari tot en met vrijdag 23
januari is Man bijt hond van de
partij in winkelcentrum Beverhof
te Beverwijk. Tussen het boodschappen doen door, wordt het
winkelend publiek de mogelijkheid geboden hun hart te luchten.

Bromfietser ligt uur lang in berm
Velsen-Noord - Een 21-jarige
inwoner van Velserbroek heeft
dinsdagochtend na een val ongeveer een uur lang langs de
kant van de weg gelegen, zonder dat hem hulp werd verleend.
Hij was omstreeks 06.45 uur met
zijn bromfiets op het fietspad in
het Wijkeroogpark gevallen en
in de berm terecht gekomen. Hij

kon zich daarna niet oprichten
vanwege pijn in rug en nek.
In dat uur passeerden hem fietsers en bromfietsers, die hem
wel zagen liggen, maar niet reageerden. Na een uur stopte
een voorbijganger, die de politie waarschuwde. Het slachtoffer werd per ambulance naar het
ziekenhuis gebracht.

De Buitenlanden wordt een natuur- en recreatiepark met bos
aan de westkant langs de A9 en
een open binnengebied met akkers, weilanden en boomlanen.
Aan de oostkant wordt de Kil overblijfsel van het OerIJ - landschappelijk versterkt en worden
de oevers van deze waterloop

natuurvriendelijk ingericht, speciaal voor bijzondere planten en
kleine dieren. Ook is er aandacht
voor archeologie en komt er een
recreatieboerderij. Wandel- en
fietspaden maken het gebied
voor iedereen uit de omringende
woonkernen goed bereikbaar.
In totaal bestaat het terrein van
de Buitenlanden uit zo’n 100 ha.
In 2009 zal ongeveer 40 ha. van
het gebied ontwikkeld worden.
Zodra de benodigde gronden
zijn aangekocht, zal in de tweede fase de overige 60 ha worden
gerealiseerd.
De Waterlinie vormt de westelijke rand van het toekomstige natuur- en recreatiegebied
de Buitenlanden, dat is gelegen
ten oosten van Beverwijk in de
Broekpolder.

Tussen IJenZ
De Buitenlanden is het eerste
grote gebied dat tot ontwikkeling wordt gebracht.
Het gebied maakt onderdeel uit
van de recreatiezones Tussen
IJenZ, gelegen ten oosten van
Beverwijk, en de Groene IJmond
dat westelijk van Beverwijk ligt.
Beide gebieden bevorderen recreatie rondom de stad en worden aan elkaar gekoppeld door
fietspaden.
Het totale plan Tussen IJenZ omvat recreatiegebieden rondom
de nieuwe wijk Broekpolder in
Beverwijk (de Buitenlanden en
Aagtenpark) en de Vinexlocatie Assendelft met als natuur en
recreatiegebied de Omzoom. De
verwachting is dat Tussen IJenZ
in 2012 gereed is.

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

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

Voorleesdagen
in bibliotheken
IJmond - De Nationale Voorleesdagen zijn dit jaar van 21 tot
en met 31 januari. Op alle jeugdafdelingen van de bibliotheken
wordt tijdens de Nationale Voorleesdagen voorgelezen uit het
genomineerde prentenboek Anton kan toveren.
Na afloop worden er met de kinderen toverstokjes gemaakt.
Woensdagmiddag 21 en 28 januari is het in de Centrale bibliotheek Beverwijk en in Heemskerk-Centrum. Het begint om
14.30 uur en vrijdagmiddag 23
januari in de bibliotheek aan de
Beneluxlaan.

Foto: Delvoye Fotografie

Butter tweede in Halve
Marathon Egmond
Beverwijk - Een tweede plaats
wist Beverwijker Michel Butter te
behalen in de ijskoude editie van
de Halve Marathon van Egmond

afgelopen zondag. Hij finishte op
korte afstand van winnaar Wilson Kipsang. (lees verder elders
in de krant)

www.nozemennon.nl
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Burgemeester opent nieuwe
tandbleek kliniek ‘Kiss Your Smile’

de Merel.
Mevrouw Hasti Parvaneh doet de
opleiding tot tandarts aan de VU
en hoopt dit binnen anderhalf
jaar te hebben afgerond. Tijdens
haar studie tandheelkunde komt
zij regelmatig in aanraking met
de techniek van het bleken van
tanden. Zij deed daar ook onderzoek naar en maakte er een
scriptie over.
Toen ontstond bij haar de gedachte om zelfstandig een kliniek te beginnen omdat zij merkte dat er een groeiende vraag
naar was.
Nadat zij een prima bedrijfsplan had geschreven kon zij bij
een bank een lening sluiten om
daarvoor de meest moderne apparatuur aan te schaffen en een
pand te huren op nummer 385 in
het karakteristieke Piet Blom gebouw, waarin vroeger het Gasbedrijf gevestigd was.
De kliniek is zeven dagen per
week geopend. Bel eerst even
om een afspraak te maken.

Hasti Parvaneh tweede van rechts, samen met haar zus en ouders bij
de opening door burgemeeester Jaap Nawijn

Bij Kiss Your Smile kun je desgewenst met zijn tweeën behandeld worden, terwijl je naar je favoriete programma kijkt

Heemskerk - Heemskerk heeft
een geheel nieuwe tandenbleek

Nawijn de officiële opening. De
kliniek is onder de veelzeggen-

kliniek. Vorige week donderdag
verrichtte burgemeester Jaap

de naam ‘Kiss Your Smile’ gevestigd in het Piet Blomgebouw aan

Op www.kissyoursmile.com staat
alle informatie over het bleken
van tanden bij Kiss Your Smile. Voor meer informatie tel. 0647045605.

Nog enkele plaatsen
vrij bij Plusactiviteiten
Castricum - Plusactiviteiten
start binnenkort met een aantal cursussen en activiteiten in
het Bonhoeffer College in Castricum.
Video filmen
Start maandag 19 januari, vier
lessen van 19.30 tot 22.00 uur.
In deze cursus leert men een familiefilm op te nemen, te monteren en van geluid te voorzien, die
technisch en qua inhoud aantrekkelijk is om naar te kijken,
zowel voor de maker als voor
buitenstaanders.
Ook is er gelegenheid tot het bespreken van de eigen apparatuur.
Ontspanningsmassage
Maandag 19 januari start ontspanningsmassage voor vrouwen, acht lessen van 19.30 tot
21.45 uur.
Tijdens deze cursus leert men in
een ontspannen en veilige sfeer
hoe men een goede massage
kan geven.
In elke les geeft en krijgt men
een massage.
Behandeld worden: hoofd, rug,
nek en schouders, voeten, benen en armen en een volledige
lichaamsmassage.
Neuro linguïstisch programmeren
De introductiecursus start op
donderdag 22 januari, acht lessen van 19.30 tot 22.00 uur.
Deelnemers leren wat er in communicatie, vaak op onbewust niveau, precies gebeurt.

Vogels leren herkennen
Vogels in de winter, op donderdag 22 januari een les van 19.00
tot 21.30 uur en zaterdag 24 januari een excursie van 09.00 tot
12.00 uur.
Tijdens deze cursus wil men de
beginnende liefhebber in staat
stellen de stap van het herkennen van de huis-, tuin- en keukenvogels naar meerdere vogels
te maken.
In de cursus begint men bij de
vogels die hier de winter doorbrengen: de eigen vogels die niet
wegtrekken en de wintergasten
die hier komen uit Scandinavië
en Oost Europa.
Snoeien
Drie theorielessen starten vrijdag
23 januari van 15.15 tot 17.00 uur
en een praktijkles van drie uur.
Wanneer, hoe en met welk materiaal kan men het best snoeien,
zodat er voor plant, (fruit)boom
en heester een zo optimaal mogelijk resultaat ontstaat.
Het geleerde wordt de eerste zaterdag na de theorielessen in de
tuin van één of meerdere cursisten in praktijk gebracht.
Dyslexie
Twee lessen van 19.15 tot 21.45
uur starten donderdag 29 januari.
In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende visies op dyslexie en hoe men dit
leerprobleem kan herkennen bij
kinderen in de basisschoolleeftijd en het voortgezet onderwijs.
Ook is er tijd en ruimte om ervaringen uit te wisselen.

Programma 15 jan t/m 21 jan 2009
vrijdag & zaterdag 18.30 uur
- Laatste week -

“Quantum of Solace”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

“Bride Flight”
zaterdag 14.00 uur
zondag 14.30 uur
woensdag 14.00 uur

“Madagascar 2”
donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur

“Australia”
vrijdag 18.30 uur
zaterdag 14.00 & 18.30 uur
zondag 14.30 uur
dinsdag 20.00 uur
woensdag 14.00 & 20.00 uur

“Oorlogswinter”
donderdag 20.00 uur
zondag & maandag 20.00 uur

“Vox Populi”
Dorpsstraat 70 • Castricum
Tel. 0251 - 65 22 91

Volkse logica in Vox Populi
Een doorgewinterde politicus
in een midlifecrisis verandert
zijn gedachtegoed nadat hij zijn
nieuwe, volkse schoonfamilie
ontmoet.
Jos is een ervaren politicus van
een extreem politiek correcte
partij die er slecht voor staat. Als
zijn dochter Zoë een relatie krijgt
met Sjef, een jonge marechaussee, komt Jos in aanraking met
de volkse logica van zijn nieuwe
schoonfamilie. Sjef’s vader Nico,
Jordanees, is autohandelaar en

haat politici. Hij heeft een groot
hart, maar ook zijn eigen gevoel
voor rechtvaardigheid en logica.
Als hij al stemt, is het op een van
de mopperpartijen. Jos begint
de standpunten van de schoonfamilie te gebruiken in zijn politieke optreden, wat hem snel
doet stijgen in de peilingen. Jos
weet niet waar volks ophoudt en
rechts begint. Met onder andere Tom Jansen, Tara Elders, Johnny de Mol, Ton Kas, Hilde van
Mieghem.

Laatste week Quantum of Solace
Castricum - Quantum of Solace
brengt het vervolg van de avonturen met een hoog octaangehalte die James Bond (Daniel
Craig) in Casino Royale beleefde. De film is vrijdag en zaterdag voor het laatst te zien in de
Corso. Na het verraad van Ves-

per, de vrouw van wie hij hield,
vecht 007 tegen de drang om zijn
nieuwste opdracht tot een persoonlijke wraakactie te maken.
Het blijkt dat de organisatie die
Vesper chanteerde, veel complexer en gevaarlijker is dan iemand vermoedde.

Heemskerkse Courant nu ook wekelijks op internet www.heemskerksecourant.nl
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Opheffingsuitverkoop!

Tot maar liefst 75%
korting bij Venus Mode!
Uitgeest - Tot en met 24 januari kan iedereen in de regio nog
profiteren van de hoge kortingen
die worden gegeven op het gehele assortiment van Venus Mode in Uitgeest. Omdat de winkel gaat sluiten, gaan de artikelen de deur uit met kortingen die
op kunnen lopen tot maar liefst
75%. Venus Mode heeft zich gespecialiseerd in lingerie en ondermode, zoals panty’s en kousen, en dames- en babykleding.

Mevrouw Ingrid Lorjé legt samen met wethouder Frank Frowijn de dakpannen er op (Foto: Leo Tillmans)

Huurwenswoningen
bereiken hoogste punt

Het is achttien jaar geleden
dat Agaath Beentjes haar winkel opende op de Middelweg.
,,Ik heb altijd met veel plezier
in deze branche gewerkt’’, vertelt zij. ,,Nu ik 62 jaar ben, is de
tijd aangebroken om te genieten van de vrijheid. Ik wil er sa-

men met mijn man op uit, zonder dat ik de zorg heb of het zonder mij allemaal wel goed gaat in
de winkel.’’ Agaath en haar man
trekken er het liefst op uit met
de fiets. Maar voor het zover is,
moet er nog even hard gewerkt
worden. Want met dergelijke hoge kortingen zal het druk worden in de winkel.
,,Ik verwacht dat het grootste
deel van de collectie verkocht zal
worden vanwege de lage prijzen.
Wat overblijft, gaat naar goede doelen in Hongarije, Roemenië en Nepal. Hebben zij ook nog
een meevallertje.’’ Wie ook zin
heeft in een buitenkansje, kijkt
snel rond in het assortiment van
Venus Mode. Venus Mode is te
vinden op de Middelweg 95c in
Uitgeest, tel: 0251-312262.

Broekpolder - Het hoogste punt van de 124 huurwenswoningen in deelplan Waterwijk in Broekpolder is bereikt. Tijdens een feestelijke bijeenkomst maandag mocht een van de toekomstige bewoners,
mevrouw Ingrid Lorjé, samen met wethouder Frank Frowijn het dak op om een aantal dakpannen neer
te leggen. Het is een bijzonder project, waarbij de huurders al voor de start werden betrokken om hun
wensen door te geven. Zij hadden inspraak in de gevelindeling, kleur van het metselwerk en kozijnen
en de keuze voor een dakkapel of schuifpui. In eerder opgeleverde delen van de Broekpolder is dit concept ook al toegepast.

Gemeente ondersteunt
Adverteren?
www.heemskerk.com niet Bel 0255-540765
Heemskerk – In Heemskerk
worden organisaties en instellingen benaderd om te adverteren op de website www.
heemskerk.com. Deze website wordt niet door de gemeente Heemskerk ondersteund en de meeste informatie die daar op staat is sterk
verouderd.
De gemeente distantieert zich

van de inhoud van deze site.
De uitgever van de officiële gemeentegids in Heemskerk, zowel
op papier als digitaal, is De Kleine Media in Schagen.
Op de website van de gemeente Heemskerk, www.heemskerk.
nl, staat een link naar de officiële digitale gemeentegids van
Heemskerk. Deze wordt wel ondersteund door de gemeente
Heemskerk.

Senioren op de computer
Beverwijk - Bij Stichting Welzijn begint binnenkort een computercursus voor senioren. Het
internet brengt mensen in contact met elkaar en geeft veel informatie.
Gebruikers kunnen hun bankzaken regelen via internet en er
kunnen leuke spelletjes worden
gespeeld.
Voor sommige mensen is de
computer een ondoorgrondelijk apparaat waar je van af moet
blijven. In de meeste gevallen is
men bang iets verkeerd te doen
of heeft men het gevoel iets kapot te maken. Sommigen heb-

ben last van zogenaamde knoppenangst.
In de computercursus voor senioeren leren de deelnemers in 8
lessen op praktische en theoretische wijze de computer kennen.
De cursus start op donderdag 5
februari van 11.00-12.45 uur. De
kosten voor lessen zijn 79,60 euro en 18,50 euro voor het lesboek. De docente is Liesbeth
Hoek.
Meer informatie bij Stichting
Welzijn Beverwijk, telefoon 0251–
220944.

Postzegels
Heemskerk - De Heemskerkse Postzegelvereniging heeft op
maandag 19 januari weer een
bijeenkomst in De Jansheeren
(De Werf) aan de Pieter Breughelstraat 5 in Heemskerk. Aanvang 19.30 uur.
Er zal die avond een veiling worden gehouden en verder liggen
de zogenaamde stuiverboeken
weer op tafel, hier wordt veel
gebruik van gemaakt. Voor een
paar eurocent kunnen ontbrekende zegels aan de verzameling worden toegevoegd.

Klaverjassen
Heemskerk - Maandag 19 januari is er een klaverjasbijeenkomst
in buurtcentrum Het Spectrum.
De aanvang van het klaverjassen
is om 19.30 uur.
De entree bedraagt 2 euro.
Buurtcentrum Het Spectrum is
te vinden aan het Lauraplein 1 te
Heemskerk.

Band, jam en wijnproeverij

Agenda café Lokaal
Heemskerk - Zaterdag 17 januari speelt vanaf 22.00 uur de
band The Relic in café Lokaal.
The Relic mag zich inmiddels tot
de top van de Nederlandse rockcoverbands rekenen en heeft al
menig podium op zijn grondvesten doen schudden. Met hun
enorme muzikale bagage weten
zij van intieme kroeg tot landelijk
bekend poppodium het publiek
als geen ander te bespelen.
Zij spelen covers van o.a.: Anouk,
U2, Lenny Kravitz, Black Crowes, Skunk Anansie, Blondie, Jimi Hendrix, The Peppers, Melissa Etheridge enz.
Dinsdag is er vanaf 20.00 uur
een acoustic jam in Lokaal. en
woensdag 21 januari is de wijnavond in het gezellige café. Een
wijnproeverij kan natuurlijk niet
ontbreken in café Lokaal.
P&T wijnproeverijen zal de avond
aan elkaar praten. De heren zijn
vervent wijndrinkers, en nemen
heel wat jaartjes wijnproef erva-

ring mee naar deze avonden.
Eenmaal per maand zal P&T wijnproeverijen een wijnproef avond
houden in café Lokaal. Dit vindt
plaats aan de hand van een thema, zoals bijvoorbeeld een wijnland als Italië, een wijnstreek als
Bourgogne, of wijndruif als Cabernet Sauvignon.
Bij dit thema worden bijpassende wijnen en hapjes geserveerd.
Na een korte presentatie kunnen de rode, witte en roséwijntjes door iedereen worden gedronken en beoordeeld.
In tegenstelling tot de meeste
wijnclubs worden de wijnen bij
P&T wijnproeverijen na het proeven niet uitgespuugd maar opgedronken.
Op woensdag 21 januari vanaf
20.00 uur zullen er 6 topwijnen
worden gepresenteerd. Uiteraard zijn er bijpassende hapjes.
Aamelden voor de wijnproefavond kan aan de bar of telefonisch 0251-249170.
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Red de waterfabriek

Interactieve tentoonstelling ‘Waterwerkers
Castricum - De tentoonstelling ‘Waterwerkers’ is geschikt
voor kinderen van 6 tot 10 jaar
en wordt gehouden in Bezoeerscentrum de Hoep van 20 januari tot en met 19 april. Het is een
speelse tentoonstelling voor jong
en oud over een waterfabriek
waarin drinkwater en afvalwater
gezuiverd worden!
Directeur Wildwater en zijn assistent Drup hebben alles in de
waterfabriek onder controle, totdat op een dag mijnheer Wildwater zijn been breekt. Assistent
Drup staat er nu helemaal alleen

voor en zit met de handen in het
haar. De kinderen moeten hem
helpen om de fabriek weer in
bedrijf te krijgen. Daarvoor moeten ze heel wat van water weten.
Ze helpen assistent Drup in de
geheime kamer met waterproefjes, kijken bij de grondwatermeter, bezoeken de waterstraat en
helpen de leidingen weer aan te
sluiten.
Bezoekerscentrum De Hoep is
geopend van dinsdag tot en met
zondag van 10.00 - 17.00 Kijk
voor meer informatie op www.
pwn.nl/tentoonstellingendehoep

Diamanten bruidspaar Smit
Beverwijk - Het echtpaar
Smit-de Vries kreeg dinsdagmiddag bezoek van loco-burgemeester Maarten Dijkshoorn. Het paar vierde dat zij
op 13 januari 1949 in Beverwijk in het huwelijk zijn getreden. Namens het gemeentebestuur waren er bloemen en
cadeautjes voor het diamanten paar.
Bruid en bruidegom weten nog
precies hoe het allemaal begon.
Het was 1943 en oorlog. Dieuw
de Vries kwam als jong meisje
een staaf ijs halen bij de Raket
IJsfabriek in Velsen-Noord. Joop
Smit zag haar en besloot te helpen. ,,Ik was bang dat zij op weg
naar huis koude handen zou
krijgen’’, lacht de bruidegom. Ze
maakten meteen een afspraak-

Senioren op
de computer
Beverwijk - Bij Stichting Welzijn
begint binnenkort een computercursus voor senioren. Het internet brengt mensen in contact
met elkaar en geeft veel informatie. Gebruikers kunnen hun
bankzaken regelen via internet
en er kunnen leuke spelletjes
worden gespeeld. Voor sommige
mensen is de computer een ondoorgrondelijk apparaat waar je
van af moet blijven. In de meeste gevallen is men bang iets verkeerd te doen of heeft men het
gevoel iets kapot te maken.
Sommigen hebben last van zogenaamde knoppenangst.
In de computercursus voor senioeren leren de deelnemers in 8
lessen op praktische en theoretische wijze de computer kennen.
De cursus start op donderdag 5

je om samen naar de bioscoop
te gaan. Dat was toen het KSAgebouw in de Peperstraat. Het
klikte en ze kregen verkering.
De jonge Joop woonde in Velsen-Noord, maar moest van de
bezetter samen met zijn ouders
verhuizen naar de Rijvordtlaan in
Beverwijk. Na hun huwelijk trok
het jonge stel daar in. Toen de
ouders van Joop terug konden
naar Velsen-Noord, mochten
Joop en Dieuw in de Rijvordtlaan blijven wonen. Daar zijn ze
tot 2001 gebleven. De bruidegom heeft 47 jaar bij Hoogovens
gewerkt op de afdeling elektrotechniek. In die jaren verzorgde
zijn echtgenote de huishouding
en hun twee kinderen. Zij deed
bovendien veel vrijwilligerswerk
in het Rode Kruis Ziekenhuis en
maakte, en doet dat nog steeds,

de prachtigste handwerken.
Naast zijn werk deed ook de heer
Smit veel vrijwilligerswerk. Hij zat
in allerlei commissies binnen het
staalbedrijf en was lid van de OR.
Hij was ook kaderlid bij de FNV,
bestuurslid van de Wolff en Dekenschool, ANBO, Goed Wonen,
later Woon op Maat, en hij zat in
de commissie ouderenbeleid van
de gemeente Beverwijk en in de
cliëntenraad van Huis ter Wijck.
In jongere jaren begeleidde hij
de junioren van Kinheim.
Tegenwoordig doen de echtelieden het wat rustiger aan. Ze
kaarten nog wel in clubverband.
Ze genieten van hun kinderen,
kleinkinderen en vier achterkleinkinderen en gaan regelmatig op vakantie. Niet meer zo ver
als vroeger, maar ze genieten er
nog volop van. (Anneke Araya)

februari van 11.00-12.45 uur. De
kosten voor lessen zijn 79,60 euro en 18,50 euro voor het lesboek. De docente is Liesbeth
Hoek. Meer informatie bij Stichting Welzijn Beverwijk, telefoon
0251–220944.-

Er zal gewerkt worden aan de
hand van thema’s en gebruik
worden gemaakt van oefeningen. Tevens zullen er opdrachten
worden gegeven om thuis mee
aan het werk te gaan.
De cursus is voor iedereen die wil
leren om beter met zijn geld om
te kunnen gaan. Ook voor mensen, die reeds bij een schuldhulpverleningstraject betrokken
zijn en belangstellend zijn.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en wordt op drie locaties gegeven:
Heemskerk: startdatum 2 februari, maandagavond van 19.00 tot
21.00 uur. Velsen: startdatum 3
maart, dinsdagavond van 19.00
tot 21.00 uur. Beverwijk: startdatum: 7 april, dinsdagavond van
19.00 tot 21.00 uur. De cursus
kost 10 euro (materiaalkosten).
Voor aanmelding en informatie: Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Midden-Kennemerland, tel. 0251-257157.

Leren omgaan
met geld
Regio - Tegenwoordig komen er
steeds meer mensen in de financiële problemen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Deze cursus biedt u de mogelijkheid
om op een positieve en (meer)
ontspannen manier met uw financiële situatie om te gaan.
Men krijgt inzicht in de eigen financiële situatie en leert om op
een andere manier met geld om
te gaan. Daarnaast bevordert de
cursus zelfredzaamheid ten aanzien van de financiële situatie.

Parkeerverbodzone
in Citadel van kracht
Heemskerk – De parkeeerverbodzone in de Citadel is van
kracht. Binnen deze parkeerverbodzone is het alleen nog maar
toegestaan te parkeren in de
parkeervakken. Om de bestuurders van motorvoertuigen aan de
maatregel te laten wennen zal de
politie tot en met 31 januari 2009
waarschuwend optreden. Vanaf
1 februari 2009 kunnen foutparkeerders een bon verwachten.
De parkeerverbodzone in de Citadel is van toepassing in de stra-

ten Schutterskwartier, Weverskwartier, Musket, Hevel, Weergang,
Steenhouwerskwartier,
Ganzeveer, Schrijverskwartier en
gedeeltelijk de laan van Broekpolder tussen het Weverskwartier en Schrijverkwartier. De parkeerverbodzone wordt aangegeven door middel van de bijbehorende bebording welke hangen bij de ingangen van de Citadel (rechts van de weg t.h.v. het
Schutterskwartier en het Schrijverskwartier).

De Beverwijker nu ook wekelijks op
internet: www.beverwijker.nl

16 januari 2009
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Toneelgroep Alaska met
voorstelling Safety First
Heemskerk - De familie Zwart
vergaarde haar fortuin in de
veiligheidsindustrie. Onder het
motto safety first levert de familie microscopisch kleine afluistersystemen, infraroodapparatuur, firewalls, camera’s, professionele vermommingen, bodyguards en kluisdeuren. Onderzoekjournalist Nikkel Wesslink
infiltreert in het bedrijf om te bewijzen dat de firma bewust angst
zaait. Maar hij wordt verliefd op
dochter Alexandra en staakt zijn

onderzoek. Een oude vriend van
Nikkel dreigt zijn oorspronkelijke
motieven blekend te maken.
Toneelgroep Alaska brengt de
voorstelling ‘Safety First’ op vrijdag 23 januari om 20.30 uur in
het Cultureel Centrum De Cirkel, Cirkel 1 in Heemskerk. Toegangsprijs 9 euro. CP, pas 65 en
cc-pas 8 euuro. Telefonisch reserveren kan via 0251-236942.
Kaartverkoop op de avond van
de voorstelling aan de zaal.

Oeceumene leeft
Heemskerk - Van zondag 18
januari tot zondag 25 januari is
de week van de eenheid van de
Christenen. Een initiatief van de
Raad van Kerken, dat in Heemskerk wordt gevierd op de eerste
zondag, in de week van de eenheid, 18 januari met een doopdienst van een ‘oeceumenisch’
kindje Anouk Koopmans. Zij
wordt om 14.00 uur in de Laurentiuskerk gedoopt door pastoor deken T. Cassée en ds. A.
Hana.
De week wordt afgesloten met
een oecumenische zangdienst op
zondag 25 januari in de Dorpskerk in Heemskerk om 19.30 uur.

Voorgangers zijn: pastoor-deken
T. Cassée, kapelaan Szymon en
ds. A. Hana. Er worden liederen
uit beide tradities gezongen.
Oecumene: een lastig uit te spre- De winnaars van de scholentoernooien in de kerstvakantie in Heemskerk.
ken woord, veel mensen denken
dat het iets te maken heeft met
economie. Maar het gaat om samenwerking: contact over en
weer tussen verschillende kerken. In Heemskerk bloeit de oecumene tussen de rooms-katholieke parochies en de protestantse gemeente. Zoeken naar
wat de kerken verbindt. Soms
bijgestaan door de baptisten. Er
zijn ook enkele contacten met de
Heemskerk - Traditiegetrouw namen de Heemskerkse basis- voor een basketbalevenement in
moslimgemeenschappen.
scholen het tegen elkaar op in de kerstvakantie in een hand- Amsterdam.
bal- en baskettoernooi. Handbalvereniging DSS en basketbal- Op 30 december werd er door 18
vereniging Mapleleaves organiseerden op 29 en 30 december scholenteams gehandbald. Hier
deze toernooien in De Waterakkers.
kwamen de Zilvermeeuw en De
Zevenhoeven als winnaars naar
Op 29 december streden 23 werd door basisschool De Ze- voren. Dankzij de organisatie van
teams tegen elkaar bij het bas- venhoeven. De winnaars kregen DSS en Mapleleaves hebben onketbaltoernooi. De toeschouwers hun prijs uitgereikt door wethou- geveer 250 leerlingen enthousizagen bij de jongens een fina- der Gineke van ‘t Veer en als ex- ast kunnen sporten in hun kerstle die na verlenging gewonnen traatje ontvingen ze vrijkaartjes vakantie.

Basketbal en handbal

Scholentoernooien in de
kerstvakantie groot succes

Van links naar rechts Anne Wildoer, Ilana Sincic, Rosalie Sap en Mitzi Kortekaas

TOSS blinkt uit tijdens
de NK-voorrondes
Heemskerk - De aanwezigheid van turnvereniging TOSS
uit Heemskerk afgelopen weekend tijdens de NK-voorrondes in
Opmeer is aan de toeschouwers
niet ongemerkt voorbij gegaan.
In deze eerste van twee voorronde-wedstrijden werd gestreden
voor een plaats in de kwartfinale
van het NK en plaatsing voor de
districtkampioenschappen. De
Toss-dames wisten dit weekend
maar liefst elf medailles te ver-

overen, in de 1e 2e en 3e divisie.
Zaterdag behaalde Pauline van
Wonterghem een medaille met
een mooie vijfde plaats bij de pupillen 1 divisie 3. Het turnen van
Yazz Wassenaar, instap divisie
3, was eveneens goed voor een
vijfde plek. Ook instappers Britt
Klous, Tessa Langendijk en Danique van der Meer, resp. 9e, 12e
en 15e van de 44 deelnemers, lijken al zeker van plaatsing.
Zondag verrasten de TOSS da-

mes Jeugd divisie 2 door met
maar liefst drie van de vijf medailles naar huis te gaan. Rosalie Sap (5e), Anne Wildoer (4e),
Ilana Sincic (goud) lieten als eerstejaars Jeugd de meeste dames tweedejaars Jeugd achter
zich. Ook Mitzi Kortekaas (21e)
turnde sterk, maar moest door
een mindere balkoefening helaas fors wat plaatsen prijs geven. De succesreeks werd voortgezet met medailles bij de Senioren divisie 2 waar Marissa van
Noort een gouden medaille veroverde en Esmee Hoogewerf bij
de Junioren 2 e div. goed was
voor brons.
De pupillen 2 divisie 2, Fea
Sprengers, Patty Bleeker en Ciena van der Horst, grepen naast
de medailles, maar lijken goede kansen te hebben voor doorstroming naar de volgende wedstrijden. De dag werd afgesloten
met een eerste plaats voor Desi
Hoogewerf bij de Junioren Divisie 1. Ook Anne Klein won het
goud bij jeugd divisie 1 en teamgenote Anne Kornman won hier
een bronzen medaille. Tamara
Bleeker won bij de instap divisie 1 goud.

DSS begint flitsend
aan het nieuwe jaar
Utrecht - Afgelopen zaterdagavond stond de eerste wedstrijd van Handbalvereniging
DSS op het programma tegen
het laaggeklasseerde UDSV
uit Utrecht. DSS wil graag de
vierde plaats behouden en
begon daarom sterk aan de
wedstrijd.
De verdediging aan de zijde
van DSS gaf bijna geen kansen
weg. En als er dan al kansen waren voor UDSV werden die gemist, mede door een uitstekende keepende Marjon Zonneveld. Hierdoor zag UDSV pas na
21 minuten de nul van het scorebord verdwijnen. De bezoekende ploeg had daarentegen al
veelvuldig het net weten te vin-

den, daarom stond er een ongelofelijke tussenstand van 0-16 op
het bord. Er werd vanaf verschillende posities gescoord. Trainer
Zoran Jovanovic, die samen met
speelster Manon Kuijpers vanaf
de tribune moest toekijken vanwege een schorsing, heeft dit in
zijn lange loopbaan als trainer
nog nooit meegemaakt.
De speelsters waren al in een
jubelstemming tijdens de rust,
maar werden toch aangespoord
geconcentreerd te blijven. Ondanks dit zakte de concentratie weg in de tweede helft, waardoor UDSV de tweede helft wist
te winnen. Maar de overwinning
was evengoed nog zeer ruim 2130.

Adverteren?
bel: 0255-540765
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Workshop
EFT-methode

Lady’s Night in Kennemer Theater

De mooiste dame wint
verwenarrangement
Beverwijk - Vrijdag 23 januari
organiseert het Kennemer Theater in samenwerking met Le
Grand-Esthetique,
Zonneveld
Coiffures en Restaurant ’t Gildehuys een Lady’s Night tijdens
de voorstelling van Girls Comedy Night.

een compleet verwenarrangement bestaande uit een schoonheidsbehandeling bij Le GrandEsthétique, een nieuwe look
door Zonneveld Coiffures, een
theaterdiner in Restaurant ’t Gildehuys en kaarten voor Plien &
Bianca in het Kennemer Theater.

De bezoekers worden verzocht
om in hun mooiste outfit naar het
theater te komen. Na afloop van
de voorstelling krijgen de dames
de mogelijkheid om hun creatie
op de catwalk te laten zien aan
de jury. De jury bestaat uit Ellis Poncin van Restaurant ’t Gildehuys, Truus de Groot van Le
Grand-Esthétique en Maureen
Castricum van Zonneveld Coiffueres.

Wie in aanmerking wil komen
voor het verwenarrangement
kan zich opgeven voor de presentatie via de kassa@kennemertheater.nl of telefonisch op
0251 221453 onder vermelding
van naam, woonplaats, leeftijd,
hobby’s en beroep.

De winnares van de avond krijgt

Kaarten à j 20,00 voor de Lady’s Night op vrijdag 23 januari
zijn te reserveren via de webite:
www.kennemertheater.nl of telefonisch via 0251-221453.

Hot Swing Unlimited

Heemskerk - Zaterdagavond 17
januari heeft de Culturele Cirkel
een zeer swingend trio op haar
programma staan en wel een

optreden van Hot Swing Unlimited. De groep brengt swingende Hot Club de France, de sfeervolle muziek uit het Parijs van de

Heemskerk - 2 Master Creation organiseert op woensdag 21
januari en vrijdag 20 februari
workshops EFT (Emotional Freedom Techniques). Een wonderbaarlijke manier om o.a. fobieën
en angsten (bijv. in de sport of
als artiest) binnen enkele minuten te laten verdwijnen.
De EFT-methode is toepasbaar
op alle angsten, negatieve emoties, traumatische ervaringen,
verdriet, boosheid en op fysieke
klachten als pijn, astma en allergieën enz.
Ook onbewuste angsten zoals
‘niet goed genoeg zijn’, ‘afwijzing’
en ‘niet waard om geliefd te zijn’
worden direct behandeld.
De workshop start om 19.15 uur
en (tot 22.45 uur) en wordt gehouden in Studio Marion Bakker
aan de Voorweg 53 in Heemskerk. De zaal is geopend vanaf
19.00 uur. De kosten zijn 60 euro
incl. koffie, drankjes, hapjes en
een werkboek.
Voor reserveringen: 06-54361513
of mail gjagroen@ziggo.nl Inschrijving is definitief na ontvangst inschrijfgeld op Rabobank: 1483.44.828 o.v.v. workshopdatum en naam.

Truck te hoog
Velsen - Het verkeer in de ochtendspits liep vorige week donderdag grote vertraging op bij de
Velsertunnel. De 67-jarige chaufeur van een trekker met oplegger had niet in de gaten dat zijn
lading te hoog was voor de tunnel en ramde het plafond. Hetverkeer moest geruime tijd door
één tunnelbuis geleid worden.

GEEN KRANT ?

BEL: 0251-674433
dertiger/veertiger jaren.Een muziekstijl die in Nederland populair is geworden door het Rosenberg Trio.
Naast het virtuoze gitaarwerk
brengt Hot Swing Unlimited in
een groot aantal nummers driestemmige zangpartijen, iets wat
uniek is in deze stijl en met een
effect dat vermakelijk uitwerkt.
Het zangwerk is geïnspireerd
door artiesten als Frank Sinatra,
The Andrew Sisters en Louis Prima.
De band bestaat uit bekende
muzikanten die allen zijn gespecialiseerd in deze swingende
muziek en veel hebben opgetreden in binnen en buitenland op
festivals zoals ; Samois sur Seine
/ Django Reinhardt Festival en
het North Sea Jazz Festival
Het optreden begint om 21.00
uur in de Cirkel aan de Hoflaan
in Heemskerk.

Dagverse vis

Voor elk wat wils bij
Hoge Heren aan Zee
Beverwijk - De ‘Hoge Heren
aan Zee’ aan de Plantage in
Beverwijk is een echte aanwinst voor de IJmond. Deze unieke viswinkel bestaat
nu zo’n vijf maanden. Eigenaar en chefkok Marco Coppens gaat elke dag naar de
visafslag om verse vis te halen. Rond de kerst was er zoveel vraag dat hij soms twee
keer op een dag heen en weer
reed.
Hoge Heren aan Zee is een uitvloeisel van Restaurant De Hoge Heren aan de Baanstraat 26
in Beverwijk. Daar worden onder
meer visgerechten geserveerd.
Deze zijn zo smaakvol, dat veel
gasten vroegen waar zij zelf zulke mooie, verse vis konden kopen. Toen er een pand vrij kwam
aan de Plantage bedacht Marco Coppens zich niet en begon
met zijn viswinkel Hoge Heren
aan Zee. Het was meteen een
groot succes. Er worden uitsluitend dagverse producten ver-

kocht. Dat is mogelijk omdat de
vis ook in het restaurant wordt
geserveerd. Er is ruime keus in
het luxere segment, zoals coquilles, zeetong, sushi en tonijnfilet,
maar ook de visfrietjes en kibbeling, waarbij men kan kiezen uit
kabeljauw en wijting, zijn volop
verkrijgbaar. Er is constant een
prachtig en uitgebreid aanbod.
Er zijn ook (traiteur)maaltijden,
ovenschotels, zoals de zalmlasagne, en vijf soorten gebakken vis naar keuze met kreeftensaus of witte wijnsaus. Je
kunt je maaltijd zelf samenstellen, zodat je altijd iets naar eigen
smaak hebt. Alles wordt zelf gemaakt, tot en met het roken van
de zalm.
Het voordeel is dat Marco Coppens chefkok is. Je bent letterlijk
verzekerd van het ‘neusje van de
zalm’. Duur is het zeker niet bij
de Hoge Heren aan Zee.
Er is altijd ruime gratis parkeergelegenheid aan de Plantage.
Hoge Heren aan Zee, Plantage
152B, tel. 0251-210426.

Eerste huisverbod in regio
Haarlem - Een 24-jarige Haarlemmer kreeg vorige week donderdagmiddag voor tien dagen de toegang tot zijn woning ontzegd, nadat hij dinsdag zijn vriendin had mishandeld. De verdachte was aangehouden voor huiselijk geweld en voorgeleid
bij de officier van Justitie. Daarnaast is hem het tijdelijk huisverbod opgelegd.
Het tijdelijk huisverbod is een
nieuwe maatregel om huiselijk geweld aan te pakken. Het
houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien
dagen zijn woning niet meer in
mag en in die periode ook op
geen enkele wijze contact mag
opnemen met zijn partner of de

kinderen. De ‘afkoelingsperiode’ kan onder meer worden gebruikt om adequate hulpverlening op gang te brengen. Vanaf 1 januari is het wettelijk mogelijk geworden mensen die zich
achter de voordeur schuldig maken aan geweld een huisverbod
op te leggen.

Huiselijk geweld
Heemskerk - De politie heeft
zaterdag een 45-jarige man uit
Heemskerk aangehouden, omdat hij ervan wordt verdacht zijn
partner te hebben geslagen. De
melding van de mishandeling

kwam omstreeks 11.00 uur binnen. Het tweetal had een woordenwisseling gehad en er werd
een klap uitgedeeld. De partner
liep een blauw oog op. De man
is aangehouden.

pagina 12

16 januari 2009

Brandweer beleeft zeer druk 2008
Oplage 18.570 exemplaren.
Verschijnt iedere
vrijdag in Beverwijk en
Wijk aan Zee.
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@beverwijker.nl

AANLEVEREN ADVERTENTIES:
Woensdag voor 12.00 uur

verkoop@beverwijker.nl
DIRECTIE:
Frits Raadsheer
06-53951836
REDACTIE:
Anneke Araya
06-51260984
Linda Stals
06-49943440
CORRESPONDENT:
Raimond Bos

ADVERTENTIEVERKOOP:
Cees Beentjes
06-24880321

UITGAVE VAN:
IJmond Pers BV
DRUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl
VERSPREIDING:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

CENTRALE ADMINISTRATIE:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Overname/kopiëren van advertenties
en/of teksten uit deze uitgave is
niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Beverwijk - In 2008 werd er
maar liefst 901 keer een beroep gedaan op de Beverwijkse brandweer. In verhouding tot 2007 een stijging van
10%. Deze stijging is mede
veroorzaakt doordat er in verband met de regionalisering
van brandweerkorpsen vaker
moet worden uitgerukt naar
incidenten buiten de eigen
gemeente. In 2008 was dit al
227 keer het geval.
Er werd vorig jaar 550 keer uitgerukt voor brand. Van die 550
keer ging het 305 keer om een
automatische
brandmelding.
Veel van deze meldingen werden
veroorzaakt door koken, verbouwingswerkzaamheden of storingen. Niet alle meldingen waren echter loos. Op 8 augustus
moest er worden uitgerukt naar
een automatische brandmelding
bij een bedrijf in het industriegebied. Bij aankomst bleek het te
gaan om een heftruck welke in
brand stond. Door snel optreden
is erger voorkomen.
Verder rukte de Beverwijkse
brandweer uit voor 103 binnenbranden, 110 buitenbranden en
26 autobranden.
In 2008 woedde er vijfmaal brand
in het duingebied. Door snel optreden kon erger worden voorkomen. Het korps kreeg 24 middel, 5 grote en 5 zeer grote branden te verwerken.

Op 31 januari rukten de hulpdiensten massaal uit richting
de van der Hoopstraat. Hier was
brand ontstaan op het dak van
een nieuwbouwflat. Dit ging gepaard met hevige rookontwikkeling en exploderende gasflessen.
Ook de sloop van de tuinhuisjes
aan de Zeestraat heeft de brandweer handen vol werk bezorgd.
Ruim 20 keer moest er worden
uitgerukt om kleinere en grotere
branden op het complex te bestrijden. Ook diverse grote branden in Heemskerk werden met
behulp van de Beverwijkers geblust. Onder anderen een school
aan de Duitslandlaan en twee
keer een boerderij aan de Hoflaan.
Hulpverlening
Er werd in 2008 252 keer uitgerukt in verband met een hulpverlening. Het betrof 52 keer een
verkeersongeval waarvan achtmaal een voertuig te water was
geraakt. Verder waren er dit jaar
veel meldingen door weersinvloeden. Voor stormschade ging
35 keer de pager. Terwijl wateroverlast voor 47 meldingen
zorgde. Voor wateroverlast was
7 augustus de drukste dag met
16 meldingen. Er waren dit jaar
geen echte stormen waarvoor
de brandweer in actie moest komen.
Verder waren er 36 liftopsluitingen, 17 hulpverleningen waar

Jeugd Rooswijk zaal in
Velsen-Noord - Ter voorbereiding op het aankomende seizoen gaan de jeugdhonkballers
van honkbal- en softbal vereniging Rooswijk deze week van
start met hun zaaltrainingen.
Onder leiding van ervaren trainers worden de spelers klaargestoomd voor het seizoen 2009.
Een nieuw avontuur voor met
name de jongste jeugdleden
van de vereniging uit VelsenNoord. De peanuts (tot 10 jaar)
gaan voor het eerst sinds jaren
weer deelnemen aan de competitie terwijl de pupillen (10-12
jaar) twee klasses omhoog gaan.
Naar een klasse waarin niet langer met een zachte bal wordt ge-

speeld. De junioren (16-21 jaar)
blijven in dezelfde klasse spelen
als in 2008. Bij alle jeugdteams is
er nog ruimte voor nieuwe leden.
Belangstellenden kunnen altijd
een keer gratis meetrainen. Overigens heeft de club ook nog vijf
seniorenploegen, zowel honkbal
als softbal, en ook daar is nog
ruimte voor nieuwe spelers.

Recordaantal
kerstbomen

Expositie

Beverwijk - Dit jaar is er in Beverwijk een recordaantal kerstbomen ingezameld voor de
kerstboomverbranding.
Op woensdag 7 januari was de
jaarlijkse
kerstboomverbranding op het Willem Alexanderplantsoen in Beverwijk en op de
Dorpsweide in Wijk aan Zee. Totaal kwamen er 3.428 bomen op
de brandstapel terecht, tegen
2.877 in het jaar daarvoor.

Ook oud-leden die toch wel weer
graag willen spelen zijn van harte welkom om terug te keren bij
de oudste honkbalclub boven
het Noordzeekanaal.
Aanvullende informatie over de
vereniging is te vinden op de
website: www.rooswijk.nl.

Beverwijk - De Stichting Kunstexposities Kerkplein (KeK) heeft
tot en met 26 januari 2009 in het
Kennemer Theater te Beverwijk
een tentoonstelling van het werk
van de Haagse kunstenares Nies
de Vuijst ingericht.
In navolging van de abstract expressionisten uit de vorige eeuw,
vormen de formele aspecten
van de schilderkunst zoals kleur,
streek, drager en textuur het uitganspunt voor het werk van Nies
de Vuijst.

dieren bij betrokken waren en
werd 35 maal de hulp van de
brandweer ingeroepen om een
slachtoffer naar beneden te hijsen.

door een medewerker een enveloppe met een verdacht wit poeder aangetroffen. Onderzoek van
de brandweer wees echter uit
dat het ging om poedersuiker.

Gevaarlijke stoffen
Ook op het gebied van gevaarlijke stoffen was het Beverwijkse korps actief. Een gaslucht of
andere vreemde lucht zorgde 36
keer voor het op de been zijn van
de brandweer. Acht keer was er
sprake van een benzine/diesel
lekkage. De Beverwijkse meetploeg, een ploeg gespecialiseerd in het meten van gevaarlijke stoffen, hoefde dit jaar echter
niet in actie te komen. Op 6 mei
moest er worden uitgerukt naar
het station Beverwijk. Hier was

Bijstand
Opvallend was wel de grote hoeveelheid uitrukken buiten de eigen gemeente. In 2008 rukte
de Beverwijkse brandweer 64
keer uit naar Heemskerk en 102
maal naar Velsen-Noord om de
buurcollega’s te assisteren. Verder werd er nog 59 maal uitgerukt naar een gemeente binnen
de regio en 2 maal naar een gemeente buiten de regio.
Al met al was het een zeer druk
jaar voor de Beverwijkse brandweer.

De Beverwijker Auto tegen
Zeeweg 189-191 muur viaduct
- Op de Zeestraat
1971 HB IJmuiden Beverwijk
vond vorige week donderdag
avond een aanrijding plaats. Pozagen dat een autel. 0255-540765 litieagenten
to onder het viaduct tegen een

Brand flatbox
Beverwijk - In een box van een
flat aan de Laan der Nederlanden brak vorige week donderdagmiddag 17.15 uur een brandje uit, dat echter snel door de
brandweer gedoofd werd. Het
brandje ontstond vermoedelijk
doordat er vuurwerk is afgestoken. Het ging gepaard met een
hevige rookontwikkeling. Een
van de flatbewoners had last van
ademhalingsproblemen. Ambulancepersoneel ontfermde zich
over deze bewoner. De politie
maakte proces-verbaal op.

Door roodlicht
Beverwijk - Op de Parallelweg
en de Viaductweg is woensdag
een roodlichtcontrole gehouden.
Tussen 08.30 en 09.10 uur kregen zes bestuurders een bekeuring, omdat zij het rode licht negeerden.

muur aan was gereden.
De 44-jarige automobilist uit
Wijk aan Zee raakte hierbij niet
gewond. Wel bleek de man te
diep in het bekende glaasje te
hebben gekeken. Ademanalyse stelde vast hoeveel: 1,43 promille. De man krijgt een procesverbaal.

Met drank op
auto total loss
Beverwijk - Op de A9 vond zaterdagavond een eenzijdige aanrijding plaats. De bestuurder van
een personenauto reed, doordat
hij zijn auto niet voortdurend onder controle had, tegen de vangrail aan. Het gaat om een 39-jarige Amsterdammer.
De vangrail liep over een lengte van ongeveer 20 meter schade op, de auto raakte total loss.
De politie constateerde drankgebruik bij de bestuurder. Hij
moest zijn rijbewijs inleveren en
er wordt proces-verbaal opgemaakt.
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Fluitiste Abbie de Quant

Abbie de Quant en Elizabeth van Malde

Koffieconcert van
fluit- en pianomuziek
Heemskerk - In Cultureel Centrum de Cirkel speelt op zondag
18 januari Abbie de Quant (fluit)
en Elizabeth van Malde (piano) tijdens het koffieconcert om
11.30 uur.
Elizabeth van Malde trad na een
muziekstudie in Rotterdam en
Parijs met diverse orkesten als
soliste op. In kamermuziek-verband werkt zij regelmatig samen
met instrumentalisten en vocalisten en coacht jonge musici.
Zij begeleidde op internationale muziekwedstrijden en –festivals. Zo was zij o.m. begeleidster

op de concoursen waarbij fluitiste Abbie de Quant prijswinnares
was. Voor de radio gaf zij solorecitals en maakte talloze opnamen o.m. met Cor de Groot (twee
vleugels), hoornist Ab Koster, violiste Theodora Geraets en Abbie de Quant. Met de twee laatst
genoemden maakte Elizabeth
drie maal een concert-tournee
door Indonesië en Maleisië.
In het voorjaar van 2009 verschijnt een nieuwe cd ‘Muziek
in Beweging’ - Russische en Nederlandse composities - met de
fluitiste Abbie de Quant.

Abbie de Quant organiseert al
sinds 1992 een eigen serie in de
Kleine Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Typerend
hierin is dat elk programma minstens één, speciaal voor haar geschreven compositie bevat. Haar
repertoire reikt van de barok tot
de hedendaagse Westerse en
Aziatische muziek.
Abbie de Quant was leerlinge
van Jan Prins, daarna van Koos
Verheul. Zij behaalde het einddiploma solospel Summa Cum
Laude.
Tijdens haar studie volgde zij
cursussen bij de Italiaanse fluitist en pedagoog Severino Gazzelloni en ontving het ‘Diploma
di Onore’ van de Academia Chigiana te Siena. Ze won vele nationale en internationale concoursen waaronder het Cum Laude
Concours, het Belgisch-Nederlands Concours, het Gaudeamus
Concours en de fluitconcoursen
van Royan en München. In 1973
werd haar de Prix d’Excellence
toegekend.
Zij was soliste bij vrijwel alle vooraanstaande Nederlandse
orkesten waaronder het Koninklijk Concertgebouw Orkest en
vele buitenlandse orkesten.
Abbie de Quant was 33 jaar docente aan het Utrechts Conservatorium en is nog verbonden aan het Conservatorium van
Amsterdam. Er bestaan tal van
opnamen van haar werk bij onder andere EMI, CBS, Erasmus
en Etcetera. In 2009 verschijnt
een nieuwe cd bij Challenge Records: ‘Music in Motion uit Rusland, Georgië en Nederland’, muziek voor fluit en piano.
Het koffieconcert begint om
11.30 uur. Kaarten zijn telefonisch te reserveren (0251236942) en indien voorradig verkrijgbaar op de dag van het concert aan de kassa. Kaarten volwassen 8 euro. CJP/65+ cult. pas
en jeugd tot 12 jaar 7 euro.

Muziektheater ‘Carnaval der dieren’
door Heemskerkse kinderen
Heemskerk - De kinderen van
de Heemskerkse basisscholen
De Burghtweijt en St. Leonardus
kunnen in 2009 meedoen aan
een grote muziektheaterproductie. Deze is geïnspireerd op het
beroemde Carnaval der dieren
van de componist Camille Saint
Saens (1886). De kinderen kunnen zich voorbereiden in verschillende cursussen die het hele jaar door worden gegeven als:
Musical Dance, Djembé (Afrikaanse trommels) en Ontwerp
en design.
Op zondag 8 november zal twee
maal een uitvoering worden gegeven in samenwerking met
meerdere orkesten en koren van
de muziekschool Heemskerk.
Ook het kinderkoor van de muziekschool zal aan het project
meedoen. Om zo’n groot project te kunnen realiseren zijn De
Burghtweijt en de St. Leonardus
een samenwerking aangegaan

met de Muziekschool Heemskerk en buurtcentrum d’Evelaer,
De Blauwe Deur Kunstprojecten
en Dansstudio De Danstuin. Elke
organisatie brengt zo zijn eigen
professionele kennis en ervaring
in om dit “brede school” project
tot een succes te maken. Docenten van de Heemskerkse muziekschool schrijven aangepaste
eigentijdse arrangementen voor
de orkesten en koren. De dansdocente van de Evelaer maakt de
choreografie.
Het idee voor dit project kwam
van de Heemskerkse kunstenaar
Annelies Vessies, die op kleinere schaal ervaring heeft opgedaan met theater door kinderen
in buurtcentrum d’Evelaer. Samen met dansdocente Nathalie
Wijnen legden zij hun plan voor
aan de deelnemende organisaties die direct enthousiast waren.
Achter de schermen is al enke-

le maanden hard gewerkt om
het ambitieuze project mogelijk
te maken. De gemeente Heemskerk verstrekte een subsidie
voor het brede school project.
Nu is de tijd daar voor de kinderen om te oefenen in dans, muziek en decors en dieren maken.
De ondersteunende cursussen
worden gegeven in basisschool
de Burghtweijt (Djembé en Beeldende vorming) en buurtcentrum d’Evelaer: dans. Kinderen
van de beide basisscholen hebben voorrang bij de inschrijving.
Zij kunnen inschrijven op hun
eigen school. De eerste danslessen voor de voorstelling beginnen al op 28 januari. De deelnemende organisaties hopen met
dit project veel ervaring op te
doen in de samenwerking zodat
in de toekomst meer projecten
op het terrein van kunst en cultuur voor kinderen in Heemskerk
kunnen worden aangeboden.

Theatervoorstelling
het ‘Hekelmannetje’
Heemskerk - Twee broers in
een kamer. Ze begrijpen elkaar
niet goed. De jongste wil weg,
op reis. Maar durft hij wel? Zijn
broer helpt hem. Zo gaat Hekelmannetje op reis. Hij dwaalt
door de sneeuwvelden en ontmoet Konijn. Hij blijft logeren.
Eén nachtje maar, want hij wil
steeds verder. Hekelmannetje is
gebaseerd op het prentenboek
van Harriët van Reek.
Hekelmannetje is een muziektheatervoorstelling, vertelt door
een acteur (Herman van Baar),

een muzikant (Has Drijver), een
videokunstenaar (Conny de
Vugt) en een popje voor iedereen vanaf 5 jaar.
De voorstelling ‘Hekelmannetje’ wordt zaterdag 24 januari om
14.00 uur gespeeld in het Cultureel Centrum De Cirkel, Cirkel 1
in Heemskerk. Prijs kinderen en
volwassenen 5 euro. Telefonisch
reserveren kan via tel. 0251236942. Kaartverkoop - indien
voorradig - op de middag van de
voorstelling aan de zaal.

Voorstelling het ‘Hekelmannetje’ (foto: Stephan van Hesteren)

Filmavond van de HKH
Heemskerk - Jan Zweeris van
de Historische Kring Heemskerk
vertoont op 22 januari enkele
films over het heden en verleden
van Heemskerk in Buurtcentrum
het Spectrum, Lauraplein 1 (tegenover de Laurentiuskerk). Het
programma, dat om 20.00 uur
begint, omvat vier films:
1. Heemskerk mooi in de IJmond.
Een promotiefilm uit 1988 van alle facetten van Heemskerk.
2. Herfstspektakel Marquette
Het tachtigjarig jubileum van de
Harddraverijvereniging Heemskerk uit 2005. Jachthoornblazers,
handboogschutters, muzikanten

van Sint Caecilia, roofvogeltrainers, schaapherders, ruiters en
‘middeleeuwers’ demonstreren
hun kunnen.
3. Een visuele rondgang door
Assumburg. Een kijkje in voormalig Slot Assumburg in 2001
met Ton de Vries en Jan Zweeris
als gidsen.
4. Kunstroute 2005 in Heemskerkerduin. Kunstenaars laten hun
creaties zien: schilderijen, beeldhouwwerk, bloemstukken, aquarellen, houtsnijwerk etc.
De toegang vanaf 19.30 uur is
gratis evenals de koffie of thee.

Ds. Otte Sondorp
interim-predikant
Heemskerk - De kerkenraad is
buitengewoon verheugd te kunnen berichten dat dominee Otto Sondorp uit Haarlem zich bereid heeft verklaard om per 1 februari aanstaande voor een periode van 1,5 jaar als interim-predikant met de Protestantse Gemeente Heemskerk te worden
verbonden.

baar als interim-predikant en
was na positieve gesprekken bereid naar Heemskerk te komen.
De kerkenraad en, zeer belangrijk, de eigen predikant ds. A.
Hana, zijn overtuigd van de kundigheid en inzet van ds. Sondorp
en hebben vooral ook alle vertrouwen in een goede en vruchtbare samenwerking.

Ds. Sondorp, die in een eerder
stadium als gemeenteadviseur
van de landelijke kerk al van advies diende, bleek ook beschik-

Op 8 februari - aanvang 10.00
uur in de Morgensterkerk - is de
verbintenis van ds. O. Sondorp
met de gemeente.
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Nederland Leest 2009 met
Oeroeg van Hella S. Haasse
IJmond - Oeroeg, het romandebuut van Hella S. Haasse uit
1948, vormt het middelpunt van Nederland Leest 2009. De
vierde editie van deze grootste nationale leescampagne vindt
plaats van 23 oktober t/m 20 november 2009. Leden van Bibliotheek IJmond Noord kunnen het boek in de genoemde periode gratis komen ophalen in één van de bibliotheekvestigingen. Het is, net als eerdere jaren, de bedoeling het boek te lezen en er met elkaar over in discussie te gaan.

Tim van Montfort zet een schouderworp in. Foto door Marieke van
Horssen

Judoka’s De Lange
grijpen koppositie
Beverwijk - De judoka’s van
Sportschool De Lange hebben er
afgelopen weekend in Alkmaar
voor gezorgd dat de gedeelde
koppositie in de tweede klasse
van de West-Friese Judo Competitie (WFJC) omgezet werd in
een koppositie zonder deling. De
Lange was in een onderling duel beter dan het Amsterdamse
team van Sportschool Van Heest,
dat tot deze ronde nog samen
met De Lange bovenaan stond.
Ook werd er gewonnen van de
eveneens uit Amsterdam afkomstige Judo Academie, waardoor
de Lange halverwege de competitie alle teams heeft verslagen
en nog zonder puntverlies bovenaan staan.
Tegen Van Heest waren de eerste
wedstrijden doorslaggevend. De
pas 10-jarige Ralph Hoogeboom
stond in het lichtste gewicht (-42
kg) te vechten tegen een twee
jaar oudere tegenstander, maar
ondanks dat wist hij knap te winnen. Ook Mark Gerritsen (-46 kg)
won zijn partij, waardoor het De
Lange tiental op 4-0 voorsprong
kwam. Roel van Montfort (-50
kg) draaide een onbesliste partij,

De beverwijker
tel. 0255-540765
Klaverjassen
De Kennemers
Beverwijk - Vrijdagavond 16 januari a.s. wordt bij de Kennemers
op het sportpark Adrichem weer
geklaverjast vanaf 20.00 uur.

waarna zijn broer Joep (-55 kg)
verloor en de spanning met en
5-3 stand weer enigszins terugkwam. Echter Tim van Montfort
(-60 kg) en Sebastiaan Munter (66 kg) waren overtuigend beter
dan hun tegenstanders, waardoor De Lange uitliep naar een
9-5 voorsprong. Tim Duijn (-73
kg) maakte een behoorlijke inschattingsfout in zijn partij, die
hij hierdoor verloor. Richard Dreijer (-81 kg) haalde vervolgens
wel het beslissende punt binnen, door te winnen met een yuko. De Lange was hierdoor niet
meer in te halen, waardoor het
verlies van Bas Spruitenburg (90 kg) en de winst van Art Kok
(+90 kg) er niet meer toe deden.
Als kersverse koploper kwam
De Lange hierna uit tegen Judo Academie Amsterdam. Omdat Richard Dreijer geblesseerd uitviel, was coach Marcel Hoogeboom gedwongen
om enkele judoka’s in een klasse zwaarder uit te laten komen.
Hierdoor werd voorkomen dat er
een open plek ontstond in het
team. Hans Gerritsen werd in de
-60 klasse ingezet, waardoor Tim
van Montfort, Sebastiaan Munter
en Tim Duijn allen een plekje opschoven. Dit bleek een succesvolle zet want De Lange walste over het Amsterdamse team
heen. Hoogeboom, Mark Gerritsen, Roel en Joep van Montfort
en Hans Gerritsen wonnen hun
partijen, waardoor de zege na
zes partijen al zeker was. Tim van
Montfort vocht vervolgens onbeslist, waarna Sebastiaan Munter
en Tim Duijn ook wonnen. Menno Lamers kon in de klasse tot
90 kilo geen vuist maken en verloor, waarna Art Kok door middel van een armklem won en de
stand 17-3 in het voordeel van
De Lange werd.

Oeroeg (Uitgeverij Querido) is
het verhaal van de vriendschap
tussen een Indonesische jongen en de zoon van een Nederlandse administrateur op een
theeonderneming in het Nederlands-Indië van voor de Tweede
Wereldoorlog. Geleidelijk groeien de jongens uit elkaar. Wanneer de ik-figuur, de Nederlandse jongen, na een studie in Delft
terugkeert in het Indië dat nog
net geen Indonesië is geworden, blijkt hun verwijdering uitgegroeid tot een kloof. Oeroeg is
een boek over vriendschap, gesitueerd ten tijde van het complexe proces van dekolonisatie.

Hélène Serafia (Hella S.) Haasse
werd op 2 februari 1918 geboren
te Batavia, in het toenmalige Nederlands-Indië, als dochter van
de pianiste Katherina DiehmWinzenhöhler en Willem Hendrik
Haasse, inspecteur van financiën bij het Gouvernement. Zij
bracht haar hele jeugd door in
Nederlands-Indië, op een enkele onderbreking na. In 1938 vertrok zij in haar eentje naar Nederland om te studeren. Vanwege de Duitse bezetting staakte zij
na een jaar de studie Scandinavische taal- en letterkunde, onderdeel van de richting Germanistiek, en stapte zij over naar de

Regio - Bij de Dierenambulance Kennemerland zijn deze week
de onderstaande meldingen binnengekomen:

bef, buik, tenen en punt staart
(Beverwijk)
- Poes, cypers grijs/zwart/bruin
en rood, iets wit rond bekje (Castricum
- Kip, lichtbruin (Beverwijk)
Sierduif, grijs is gekortwiekt
(Heemskerk)
- Konijn, wit met zwarte vlekken,
heeft een kuif (Uitgeest)

Vermist:
- Poes, zwart (Heemskerk)
- Kater gecastr, zwart, paar witte haren op bef, kale plek op
schouder, roze bandje met kokertje om (Beverwijk)
- Kater gecastr, zwart, wit vlekje
bij bekje en onder kin, drie witte sokjes, een witte laars (Beverwijk)
- Kater gecastr, cypers rood, witte bef en sokjes, fors (VelsenNoord)
- Kat, zwart, witte sokjes bef en
bekje (Velsen-Noord)
- Kater ongecastr, zwart, witte

Gevonden:
- Kater gecastr, PERS, wit (Beverwijk)
- Kater gecastr, lichtgrijs, witte
bef, sokjes en snuitje (Heemskerk)
- Kater ongecastr, zwart/lichtgrijs met witte ondervacht (Uitgeest)
- Kater gecastr, cypers rood, wit-

Toneelschool. In 1948 verscheen
Oeroeg als Boekenweekgeschenk en het werd in de loop
der jaren in tien talen vertaald.
Tijdens Nederland Leest beleeft
het de 47e druk. Het oeuvre van
Hella S. Haasse omvat tientallen
uitgaven. Haar werden alle grote literaire prijzen in het Nederlands taalgebied toegekend en
ook internationaal oogstte zij
veel lof.

te bef loopt door naar buik (Castricum)
- Kater gecastr, cypers rood, witte bef, sokjes en witte ring rond
snuit (Velsen-Noord)
- Poes schildpad, zwart/rood met
wit (Beverwijk)
- Poes, cypers grijs/zwart, witte snorharen, licht bekje (Beverwijk)
- Poes, zwart, witte sokjes, buik
en witte kraag (Velsen-Noord)
- Poes, schildpad, blauw bandje
om (Heemskerk)
Kanarie, geel met zwarte vlekjes
(Heemskerk).
Voor meer inlichtingen bel
met
de
Dierenambulance Kennemerland, tel. 0251215454.

Ook in Beverwijk

Opleiding Mode Handel
Beverwijk - ROC Nova College
verzorgt de beroepsopleidingen
Mode Handel vanaf september
ook in Beverwijk. Op de Laurens
Baecklaan 25 kunnen cursisten
de opleidingen Verkoopspecialist en Ondernemer/Manager
Mode volgen. Meer informatie is
er tijdens het Open huis op 24 januari van 10.00 tot 14.00 uur.
Het Nova College verzorgt in
Haarlem al jaren met succes op-

leidingen voor de modebranche.
Gediplomeerden zijn gewild in
de mode detailhandel of beginnen een eigen modezaak. Vanaf
september kunnen jongeren uit
de regio IJmond voor deze opleidingen ook terecht in Beverwijk.
De opleiding Verkoopspecialist
Mode duurt 1,5-2 jaar en de opleiding Ondernemer/Manager
Mode duurt 3-4 jaar. Naast de

gebruikelijke vakken voor de detailhandel leren de cursisten gevoel voor mode, stijl en trends te
ontwikkelen. Daarmee kunnen
zij klanten in de mode detailhandel goed van dienst zijn.
Voor meer informatie is te
krijgen via: www.novacollege.
nl, (023) 5302010 en tijdens
het Open huis op 24 januari
van 10.00 tot 14.00 uur.
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Peuterspeelzaal d’Evelaer

Odin ‘59 en Volendam

ODIN’59 voldaan terug van
trainingskamp in Benalmadena

Heemskerk - Peuterspeelzaal
d’Evelaer biedt keuze mogelijkheden voor ouders. Ouders kunnen bij de Evelaer kiezen voor
een groep met de traditionele tijden of een groep met verlengde tijden en een soepele brengen haal ]tijd van een half uur. De
laatste groep is van 8.30 uur tot
12.00 uur.
Daarnaast zijn er ook elke dag
de traditionele groepen van 8.45
tot 11.15 uur. In de middag zijn
alle groepen met een uur verlengd van 13.00 tot 16.00 uur.
Ook hier gelden soepele inlooptijden van een half uur. De Evelaer heeft met dit aanbod vanaf augustus 2008 de neergaande spiraal voor de peuterspeelzaal weten te stoppen. Veel ouders vinden dat de Evelaer met
dit vernieuwde aanbod beter kan
inspelen op de wensen van ou-

ders. Op dit moment kent peuterspeelzaal d’Evelaer nauwelijks wachtlijsten. Als enige peuterspeelzaal plaatst de Evelaer
al kindjes vanaf 2 jaar. Bovendien kunnen ouders twee, drie of
zelfs vier dagdelen per week inschrijven.
Ouders die dit aanspreekt kunnen geheel vrijblijvend kennismaken met de speelzaal, de leidsters, de sfeer, de lokalen. Voor
een afspraak kunt u elke dag terecht per telefoon: 0251-244544.
De aanmeldingsdatum is bij de
Evelaer niet van belang omdat
de kinderen op geboortedatum
op de wachtlijst komen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij buurtcentrum d’Evelaer,
Luttik Cie 35 in Heemskerk, tel.
0251-244544 of e-mail: info@
evelaer.nl www.evelaer.nl

Costa del Sol/Heemskerk - Voor het eerst in de geschiedenis van ODIN ’59 heeft de selectie in de winterstop een trainingskamp in het zonnige zuiden gehouden. Op maandag 5 januari vertrok de ploeg naar Benalmadena aan de Costa del Sol. Uiteraard ging het om het trainen
en de oefenwedstrijden, maar er was ook tijd voor ontspanning. Deze twee aspecten vormen
de basis voor de teambuilding. Terugkomen als een ploeg die nog hechter is geworden en samen een trainingsweek heeft beleefd die de basis moet vormen voor een goede tweede competitiehelft.
Ontmoeting met bekende
Doordat oud ODIN ’59 speler
Peter Wijker nu technisch manager bij Volendam is, was het mogelijk geworden een oefenwedstrijd tegen Volendam te spelen.
De avond voor de wedstrijd ontmoetten Peter zijn oud clubgenoten. Hij gunde hen een kijkje
in de wereld van een eredivisieclub, uiteraard kwamen ook veel
verhalen uit zijn ODIN ’59-tijd
boven tafel.
De wedstrijd werd er één om
van te genieten. Natuurlijk hadden de Volendammers meer in
huis, maar ODIN ’59 liet zien dat
ze niet zo maar in de top van de
eerste klasse mee draaien.
Alsof er geen winterstop was geweest vochten de Geel-Blauwen

elk duel met een passie en inzet die alle lof verdient. Het werd
uiteindelijk 7-1 voor het andere Oranje. De ploeg van Rowdy
Bakker was leeg, maar hoefde
zich absoluut niet te schamen. Er
was naar vermogen gestreden,
en soms meer dan dat. Niet weggespeeld, maar elk foutje werd
afgestraft. De ploeg verdient een
compliment! Een lekkere wedstrijd waar ODIN ’59 zeker haar
voordeel mee kan doen.
Een wedstrijd tegen een
Spaanse ploeg
Na woensdag wat ontspanning
te hebben gehad stond er donderdag weer een wedstrijd op
het programma, nu tegen Atletico Benamiel, uitkomend in de

Rowdy Bakker (trainer), Peter Wijker en Jan Blokker (leider)

Primera Division van Andalusië.
Atletico Benamiel liet direct zien
waartoe zij in staat was. Snelheid, techniek, omschakelen, jagen en druk zetten. Alsof het een
ploeg uit de nationale Primera Division betrof! Het werd een
wedstrijd met veel Spaans temperament. Na een 2-2 ruststand
werd het uiteindelijk 3-2 voor de
Spanjaarden.
Voetballen, trainen en samen
ontspannen
Dat waren de ingrediënten van
dit trainingskamp. Er zijn twee
wedstrijden gespeeld, twee leerzame nederlagen, er is lekker
getraind en er is vooral veel samen gelachen.
De doelstelling lekker bezig zijn
en goed met elkaar omgaan is
daarmee gehaald. De basis voor
de tweede competitiehelft is gelegd. Officieel begint die op 31
januari als ODIN ‘59 RODA ‘46
ontvangt. De KNVB heeft echter
een inhaalwedstrijd voor a.s. zaterdag vastgesteld. Een uitwedstrijd tegen Beursbengels. Mocht
die wedstrijd niet doorgaan dan
speelt ODIN ‘59 een oefenwedstrijd tegen IJsselmeervogels, in
Spakenburg.

Tips voor
de redactie?
bel:
0255-540765

Restaurant Meerplaats na
opknapbeurt weer open
IJmuiden - Het bekende Visrestaurant De Meerplaats is na een
korte opknapbeurt tijdens de afgelopen feestdagen weer open.
Er zijn wat kleine maar zeer belangrijke veranderingen aangebracht zoals een nieuw plafond,
nieuwe vloerbedekking en rondom een prachtige lambrisering.
Ook is de kwast door de zaak
gehaald en het entree is helemaal bijzonder mooi geworden
met echte glas-in-lood ramen
met daarin natuurlijk een schip
verwerkt. Kortom, een prachtige vernieuwing van dit toch al
mooie en gezellige restaurant.
Het enige wat niet is veranderd
zijn de prijzen. Die blijven onveranderd zoals de gasten gewend
zijn.
Restaurant De Meerplaats is
makkelijk bereikbaar met altijd wel een parkeerplek voor de
deur.
Er zijn diverse visspecialiteiten
en iedere week is er een nieuwe specialiteit op het schoolbord. Deze wekelijkse specialiteit wordt mede samengesteld

door de bekende Vishandelaar
Jan Molenaar.
Gasten kunnen hier à la carte eten maar natuurlijk ook gebruik maken van het zeer goed
verzorgde driegangenmenu met
de bijzondere prijs van 27,75 euro
per persoon. Per gang zijn meerdere keuzes en het is zeker de
moeite waard om eens kennis te
maken met De Meerplaats. Elke
dag zijn er verse kreeft en oesters voor de smulpapen.
Verder is er een uitgebreide wijnkaart die is samengesteld met
Wijnhandel Okhuysen uit Haarlem.
Visrestaurant De Meerplaats is
ook bij uitstek geschikt voor familiediners. De gezellige ambiance van het restaurant nodigt
uit om met de hele familie te komen eten.
Tot en met aanstaande zondag
18 januari worden gasten van
harte welkom geheten met een
glas overheerlijke Prosecco. Visrestaurant De Meerplaat, Trawlerkade 80 te IJmuiden, telefoon
0255-510806.
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Van Duin tot Dorp
(Ron Schut)
- Aangifte werd gedaan van vernielingen aan het gebouw van de
muziekvereniging aan de Maerten van Heemskerckstraat.
- Uit een afgesloten schuur aan
de Cornelis Buysstraat werd een
klopboormachine en een doppenset weggenomen
Hart van Heemskerk
(Jan Groenewold)
- Tijdens het opbouwen en afbreken van de weekmarkt zijn
vrijdag diverse fietsers en bromfietsers bekeurd voor het negeren van de borden ‘gesloten verklaring voor alle verkeer’. Ondanks alle waarschuwingen in
het verleden zijn er jammer genoeg nog steeds mensen die
over de markt rijden. De marktkooplui en de kraamopbouwers
worden er tijdens werkzaamheden ernstig door gehinderd
en soms ontstaan er gevaarlijke situaties en aanrijdingen. De
hoogte van de bekeuringen varieert van 10 tot 60 euro.
- Afgelopen weekend heeft de
Voedsel en Waren Autoriteit de
Heemskerkse horecagelegenheden gecontroleerd op het rookverbod. Enkele uitbaters bleken
zich niets van het verbod aan te
trekken en zijn geverbaliseerd.
- Op de Diepenbrockstraat werd
zaterdag de ruit van een bestelauto ingeslagen. Er werden echter geen spullen uit de auto gestolen. Diezelfde dag werd ook
op de Bizetstraat ingebroken
in een bedrijfsbusje. Daar hadden de dieven meer resultaat. Er
werd een grote hoeveelheid gereedschap buitgemaakt.
- Bij een gereedschapswinkel aan de Kerkweg vond zaterdagmiddag een brutale diefstal
plaats door drie mannen, vermoedelijk Oost-Europeanen. Terwijl één van hen de verkoper aan
de praat hield en afleidde liepen
de andere twee de winkel uit met
onder hun arm een dure schuurmachine.
- Zondag heeft men met een valse sleutel geprobeerd in te breken in een garagebox aan de
Laan van Assumburg. Doordat
de sleutel afbrak bleef het bij
een poging.
- Bij een kledingzaak aan de
Van Coevenhovenstraat wisten
drie zich luidruchtig gedragende negroïde dames van rond de
25 jaar oud een hoeveelheid kleding te stelen. Zij maakten hierbij vermoedelijk gebruik van een
geprepareerde tas.
Zuidbroek-Oosterwijk
en Broekpolder
(Gerrit van der Pijl)
- Op woensdag 7 januari kwam
de melding binnen dat drie (jonge) personen een flesje tegen
een auto hadden gegooid op de
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Beneluxlaan. Aan de hand van
een signalement konden de drie
betreffende personen worden
aangehouden op de Hoflaan/Tolweg. Bij nader onderzoek bleek
dat het flesje naast de auto terecht was gekomen en dat er
dus geen schade was ontstaan.
- Op de Maasstraat werd een
garagebox aangetroffen waarin
de bewoner zijn hobby uitoefende, namelijk brommers uit en in
elkaar halen/zetten. De milieudienst IJmond gaat een nader
onderzoek instellen.
- Op 12 januari zijn er in de wijk
verschillende
verkeerscontroles gehouden zoals controle op
snelheid, gordel, helm, rood licht
en verlichting.
Boven de Baandert
(Sandra Jansen)
- Tussen 3 en 5 januari zijn twee
geparkeerde auto’s op de Rosa Manussingel vernield. Van de
auto’s zijn banden lekgestoken.
De eigenaren van de auto’s hebben aangifte gedaan.
- De bewoners van een woning
aan de Aletta Jacobsstraat hebben aangifte gedaan van vernieling door middel van het aanberengen van graffiti. In de nacht
van 9 op 10 januari heeft een onbekende graffiti aangebracht op
de schutting van de woning. Dit
was reeds de derde keer binnen
een week dat er graffiti werd gespoten. De politie verzoekt eventuele getuigen om contact op te
nemen: 0900-8844.
- Op 11 januari reed een onopvallende politieauto over de
Communicatieweg. Een bromfietser kwam deze politieauto tegemoet rijden, echter op de verkeerde weghelft. Deze bromfietser reed vervolgens tegen de politieauto aan. Na de aanrijding
ging hij er als een haas vandoor.
Na een korte achtervolging kon
de bromfietser worden aangehouden. Vervolgens bleek dat de
bromfietser teveel aan alcoholhoudende drank had gedronken.
De uitslag van de ademtest was
825 ug/l (terwijl voor een beginnend bestuurder slechts 88 ug/l
is toegestaan). Het bromfietsrijbewijs van de bestuurder is dan
ook ingevorderd. De bestuurder
krijgt proces-verbaal voor onder
andere het doorrijden na een
aanrijding en het rijden onder
invloed van alcohol.
- In de wijk Boven de Baandert
zijn een aantal auto’s opengebroken. In de periode van 9 tot
en met 12 januari is drie keer
aangifte gedaan. De auto’s stonden geparkeerd op de Prof. ten
Doesschatestraat, Jean Monnetstraat en het Hallsteinerf. In twee
gevalen werden de rubbers van
een raam weggesneden, waarna het raam werd verwijderd. In
een geval werd een raampje ingeslagen. De daders hebben on-

der andere gereedschap gestolen en uit de auto op de Prof. ten
Doesschatestraat werd een portemonnee gestolen. Deze portemonnee werd later verderop
in de Prof. ten Doesschatestraat
teruggevonden. Het geld en het
rijbewijs waren uit de portemonnee gestolen. De politie verzoekt
eventuele getuigen om contact op te nemen met de politie:
0900-8844. Enkele diefstallen
worden overdag gepleegd dus
de kans is groot dat iemand iets
verdachts heeft gezien. De politie wil nogmaals onder de aanbracht brengen om geen waardevolle goederen (in het zicht) in
de auto achter te laten.
- In de nacht van 11 januari werd
op de Communicatieweg een alcoholcontrole gehouden. Twee
bestuurders zijn aangehouden
nadat bleek dat zij teveel hadden
gedronken. Beiden krijgen een
proces-verbaal.
Van Acker tot Burcht
(Yvonne Poppema &
Jacqueline van den Berg)
- Op de Pieter Acker zijn twee
auto’s vernield doordat men tegen de de buitenspiegels heeft
geschopt. Beide eigenaren hebben inmiddels aangifte gedaan.
Een auto is vernield op 9 januari
2009 tussen 15.00 en 19.30 uur.
- Op 12 januari 2009 is er op de
Jan van Kuikweg een gordelcontrole gehouden waarbij een aantal bestuurders op de bon ging.
- Tussen 4 en 5 januari is er een
bloempot met plant weggenomen vanaf de voorgevel van een
woning op de Ringmus.

Nivon gaat
naar Ierland
Heemskerk - Op dinsdag 20 januari heeft Nivon afdeling Beverwijk e.o. Ierland in de schijnwerpers staan. Vier leden uit de eigen afdeling zullen dan namelijk
verslag doen van hun reis door
een groot deel van genoemd
land, waar zij met auto en tent
zo’n vijf weken doorheen getrokken hebben.
Zij zullen ook vertellen hoe hun
reis er naartoe is verlopen en bovendien zal de historie, maar ook
de huidige situatie, belicht worden. De verhalen zullen verlevendigd worden met prachtige
foto’s, waaronder die van kastelen, kliffen en meren.
De avond van het Nivon wordt
gehouden in gebouw Tropica aan
de Constantijn Huijgensstraat 99
in Heemskerk. De zaal is open
vanaf 19.30 uur en het programma begint om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 3 euro voor
Nivon-leden en 4 euro voor niet
Nivon leden.

Heemskerkse
courant
tel. 0255-540765

Vrijwillige brandweer
in 2008 vaker op pad
Heemskerk– Het jaar 2008 was
een heel druk jaar voor de vrijwillige brandweer Heemskerk.
Het korps is in totaal 485 keer
uitgerukt, dat is dertien keer vaker dan in 2007. De brandweerlieden rukten 305 keer uit voor
een brandmelding en 180 keer
voor een hulpverlening.
Brandmeldingen
De brandweer rukte 140 maal uit
naar aanleiding van een automatische brandmelding, dit zijn
er 43 keer meer dan in het jaar
2007. Dit waren niet alleen automatische brandmeldingen van
Heemskerk maar ook van Beverwijk en Uitgeest. Vanaf december 2007 wordt er namelijk uitgerukt volgens nieuwe uitrukprocedures en op grond daarvan
moet het korps Heemskerk ook
naar Beverwijk en naar Uitgeest
uitrukken met een tankautospuit
of met de autoladder. In Heemskerk betrof het 94 automatische
brandmeldingen waarbij in vier
gevallen de brandmeldinstallatie
zijn werk goed gedaan had en
het werkelijk ging om een beginnende binnenbrand. Bij de overige negentig meldingen was het
loos alarm en ging het voornamelijk om brandgerucht (het bereiden van eten) of andere oorzaken.
Het korps bezocht woon- en
zorgcentrum Westerheem 29
keer, tien keer minder dan in het
jaar 2007.
Ook moest het korps 22 keer uitrukken naar Harteheem, negen
keer meer dan in 2007.
Aan Beverwijk werd in totaal 34
keer assistentie verleend bij automatische brandmeldingen, en
aan Uitgeest twaalf keer.
Buitenbranden
In totaal rukte de brandweer
85 keer uit voor buitenbranden, waaronder autobranden en
brandende containers. Hier is
een stijging te zien ten opzichte van 2007. In dat jaar rukte de
brandweer 64 keer uit voor buitenbranden. Vooral de vele buitenbranden in de wijk Meerestein en Oosterwijk (coniferenhagen, schuttingen, auto’s, campers) hebben bijgedragen aan
het totaal aantal buitenbranden.
Binnenbranden
Burgers en bedrijven meldden
dertig binnenbranden. In acht
gevallen was er daadwerkelijk
sprake van brand in een woning
of een bedrijf. Er was twaalf keer
een brand of brandmelding van
zodanige omvang, dat er wordt
gesproken van een brand van
grote omvang en/of dreiging
(middelbrand en grote brand).
Tot grote brand werden geclassificeerd twee keer een schuurbrand aan de Hoflaan, een binnenbrand in een flatwoning aan
het Euratomplein, ‘t Tweespan
aan de Duitslandlaan en een
buitenbrand aan de Rijnstraat.

Aan de omliggende korpsen Velsen, Beverwijk, Uitgeest en aan
Castricum is in totaal 87 keer assistentie verleend bij brand (inclusief de automatische brandmeldingen), hier ging het voornamelijk om inzet van de Heemskerkse autoladder. In 2007 is
maar twintig keer assistentie
verleend aan omliggende korpsen. Deze stijging in 2008 komt
onder andere door de gewijzigde
uitrukprocedures.
Hulpverleningen
Voor hulpverleningen rukte het
korps 182 keer uit. Dit is een
sterke daling ten opzichte van
2007, toen de brandweer hiervoor 226 keer uitrukte (toen was
er op 18 januari een zware storm
met ruim zestig uitrukken). Het
aantal liftopsluitingen is ten opzichte van 2007 sterk gedaald. In
2008 zaten er veertien keer mensen vast in een lift, in 2007 was
dat 22 keer, waarbij de brandweerlieden vijftien personen uit
hun benarde positie bevrijdden.
Er is totaal dertien keer assistentie verleend aan de ambulancedienst bij het hijsen van patiënten vanuit woningen en zelfs een
keer bij het reanimeren van een
patiënt.
Het in Heemskerk gestationeerde regionale hulpverleningsvoertuig werd 64 keer in de regio ingezet.
Vooral eind 2008 is deze ingezet
bij zware ongevallen op de snelweg A22 en op de Kanaalweg te
Beverwijk. Buiten de zeer drukke maand januari met 57 uitrukken, waren ook de maanden mei
en augustus behoorlijk druk met
respectievelijk 44 en 49 uitrukken.
Het korps bestaat momenteel
uit 59 personen, in 2009 wil de
brandweer van Heemskerk minimaal zes nieuwe vrijwilligers
gaan werven. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met
de brandweer Heemskerk via de
website www.brandweerheemskerk.nl of via 0251-256708.

Lijden en
opstanding bij
Rembrandt
Heemskerk - In de serie Religie en Verbeelding is op donderdag 12 februari in de Dorpskerk in Heemskerk, een bijeenkomst onder leiding van ds. Anne Marijke Spijkerboer. Zij zal allerlei schilderijen laten zien. Haar
kennis van Rembrandts techniek
en haar theologische signaleringen maken dit tot een boeiende
virtuele tentoonstelling door het
werk van Rembrandt.’
De bijeenkomst duurt van 10.00
tot 12.00 uur. De toegang is vrij.
www.pknheemskerk.nl en www.
vrijzinnig.nl
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Open dag op zondag 25 januari Haarlemse Akademie

Hét opleidingsinstituut voor uiterlijke verzorging bestaat vijftien jaar!

Tandem zoekt vrijwilligers als Ria

Dinsdag golfen, woensdag
vrijwilligerswerk
Regio - Ria (58 jaar) gaat elke
woensdagmiddag naar een dementerende mevrouw van 83
jaar in Beverwijk. Ria is gestopt
met werken, ze gaat op dinsdag graag golfen en de woensdagmiddag is echt haar vrijwilligersmiddag. Ria: ,,Thuis weten ze het al: de woensdagmiddag ben ik niet beschikbaar. Elke woensdagmiddag staat mevrouw al op de uitkijk, zodra ze
me ziet, zwaait de deur open. We
doen leuke dingen samen zoals
een spelletje, wandelen of naar
de markt op de Breestraat. Mevrouw is een vreselijk lief mens
en het is ontzettend dankbaar.
Zij heeft een leuke middag maar
ik ook.”
Tandem is dringend op zoek
naar nieuwe vrijwilligers als Ria.
Er zijn steeds meer mensen die
zorgen voor iemand die lijdt aan
de ziekte van Alzheimer, dit kan
heel zwaar zijn. De zorg gaat altijd door en de naaste kan vaak
niet alleen blijven. Een vrijwilliger
van Tandem blijft bij degene die
zorg nodig heeft en de mantelzorger heeft zo even zijn handen
vrij. De vrijwilliger moet goed

Cursus bloemgroendecoratie
Heemskerk - Anne Floor Bloemiste start weer met een nieuwe verfrissende serie cursussen bloem en groendecoratie. Het betreft een cursus van 5
avonden om de 14 dagen op de
woensdagavond. Er worden weer
werkstukken gemaakt die wat
langere levensduur hebben zoals met voorjaarsbollen, vers van
de kwekerij. Maar ook sfeervolle lentewerkstukken, smaakvol

kunnen luisteren, bereid zijn om
te leren, minimaal twee uur in de
week beschikbaar zijn (dit kan
ook in de avond of het weekend
zijn) en woonachtig zijn in Midden of Zuid Kennemerland. Ook
voor mensen met andere ziektebeelden zoekt Tandem vrijwilligers.
De vrijwilliger krijgt er ook wat
voor terug: goede begeleiding,
een professionele training en
een onkostenvergoeding/verzekering. Er zijn regelmatig bijeenkomsten waarin men andere vrijwilligers ontmoet, er is een jaarlijks uitje en aan het eind van het
jaar ontvangt de vrijwilliger een
kerstpakket.
Tandem is een non-profitorganisatie en biedt ondersteuning aan
mantelzorgers, zij doet dit door
het verstrekken van informatie,
organiseert cursussen en lotgenotengroepen, zet vrijwilligers in
en begeleidt mantelzorgers individueel.
Meer informatie over Tandem en/
of aanmelden als vrijwilliger kan
via www.tandemzorg.nl. Mailen
kan naar info@tandemzorg.nl
Bellen naar 023-8910610.
opgemaakte schalen of een leuk
object voor buiten. De cursus is
voor zowel beginners als gevorderden. De cursusdata zijn: 4 februari, 25 februari, 11 maart, 25
maart en 8 april. Het lesgeld bedraagt 47 euro voor 5 lessen excl. materiaal, incl. koffie en thee.
Kosten voor materiaal zijn 10 euro per les minimaal per 3 lessen
vooraf aan te betalen bij aanvang cursus. De cursus wordt
gegeven in Buurthuis d’Evelaer,
Luttik Cie 35 in Heemskerk. Opgave of info: 0251-200955 of 0621408968 www.evelaer.nl annefloor@hetnet.nl

Uitgeest – De Haarlemse
Akademie is een opleidingsinstituut voor schoonheidsspecialisten, pedicuren, visagisten en
nailstylisten die al vijftien jaar
bestaat. Op zondag 25 januari
wordt een open dag gehouden
van 13.00 tot 16.00 uur op de
Westerwerf 9c in Uitgeest waar
iedereen kennis kan maken met
de kwaliteit van het onderwijs
dat dit opleidingsinstituut voor
uiterlijke verzorging biedt.
Ondertussen heeft Celine Wiggers de plaats ingenomen van
Annemiek van Wilgen en zij
vormt nu samen met Janine Pieterse de directie van het opleidingsinstituut. Zij werken samen
met een docententeam die allen gespecialiseerd zijn op een
speciaal vakgebied. Celine: “Van
huis uit ben ik fysiotherapeute
met als specialisatie sportfysiotherapie. Tijdens de uitoefening
van het vak kreeg ik steeds meer
belangstelling voor het grootste
menselijke orgaan; de huid en
vanzelfsprekend ook voor huidverzorging.” Celine volgde de
studie tot schoonheidsspecialiste waarbij zij zich vooral toelegde op de moeilijke huid. Daarna volgde zij de voortgezette opleiding. In 1993 startte zij met
lesgeven op de Noordhollandse Akademie waar zij Janine en
Annemiek leerde kennen. Sinds
september 2007 is zij docente
theorie en praktijk op de Haarlemse Akademie en sinds 1 januari van dit jaar directeur sa-

men met Janine.
De Haarlemse Akademie biedt
parttime opleidingen op het gebied van schoonheidsverzorging,
voetverzorging, visagie, nailstyling en talrijke gespecialiseerde
vervolgopleidingen. Het zijn opleidingen op mbo en mbo+ niveau. De Haarlemse Akademie
staat bekend om opleidingen
van zeer goede kwaliteit, hoge
cijfers en een hoog slagingspercentage. “Al onze studenten zijn
na afronding van hun opleiding
echt klaar voor het werk”, vertelt Celine. “Het streven is om alle leerlingen zo goed voor te bereiden op de praktijk dat zij allemaal slagen voor het examen
en dit jaar is ons dat weer gelukt.” Wie niet goed weet welke opleiding het meest geschikt
is, kan zich oriënteren tijdens de
open dag of een persoonlijk gesprek aanvragen voor een gede-

Yogalessen in Beverwijk

Beverwijk - De yogalessen in
het Centrum voor Yoga in Beverwijk aan het Raamveld 59
(lokaal 2) gaan weer van start
op de maandagavond, dinsdagavond en donderdagmiddag en avond. Een proefles
nemen is mogelijk.
Elke yogales begint met een
praktisch gedeelte. Een serie
oefeningen, waarbij aandacht

wordt besteed aan uitvoering,
adem en ontspanning. Iedere
keer wordt een aantal oefeningen behandeld, waarbij de cursisten worden gestimuleerd om
die serie thuis te doen en er ook
in te variëren. Ter ondersteuning
worden er yogaoefeningen op
stencil uitgereikt.
Een goede yogacursist kan alleen vanuit eigen discipline de

gen advies. De circa 120 leerlingen van de school zijn afkomstig
uit geheel Noord-Holland en variëren van leeftijd.
“De Haarlemse Akademie is het
oudste opleidingsinstituut van
Nederland op het gebied van
schoonheidsverzorging”, vult Janine aan. “En als enige school in
Noord-Holland boven het IJ zijn
wij erkend door het Ministerie
van Onderwijs en de Algemene
Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging. Wij
vinden het bovendien belangrijk
dat onze leerlingen in een stijlvolle en gezellige omgeving worden ontvangen en op een professionele manier les krijgen
met veel ruimte voor persoonlijke aandacht.”
Kijk voor meer informatie op
www.haarlemseakademie.nl,
bezoek de open dag of bel tel.:
0251-317322.
ervaring met het lichaam delen,
door een regelmatig oefenpatroon te ontwikkelen en regelmatig de lessen bij te wonen. De
weg naar innerlijk en uiterlijk gezondheid is dan groot.
Yogatips voor iedere dag
- Maak er een gewoonte van, om
iedere dag op hetzelfde tijdstip
de yoga-oefeningen uit te voeren.
- Reserveer een bepaalde periode om aan jezelf te werken,
vrij van storende invloeden van
de buitenwereld. Ideale tijden
zijn ’s avonds voor het eten of ’s
morgens vroeg; al hoewel je zult
merken dat je lichaam nog wat
stijver is.
- Welke tijden je ook kiest doe
de oefeningen altijd met een lege maag.
- Ga nooit snel even naar les,
neem ook ná de les de tijd voor
jezelf.
De yogalessen worden gegeven
door een erkende leraar en lerares.
Yoga & Tái Chi Centrum Beverwijk, Raamveld 59 lokaal 2. Voor
meer informatie of het informatieboekje, tel. 0255- 536556.
info@yogakennemerland.nl
www.yogakennemrland.nl
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Smartlappenkoor bij
Sea You

DEM atleten succesvol
bij winterse cross
Bussum/Beverwijk - Tijdens
de tweede voorronde wedstrijd
om het crosskampioenschap van
de provincies Noord-Holland en
Utrecht hebben de atleten van
DEM, ondanks de kou, wederom
van zich doen spreken.
Op de hard bevroren en soms
gladde ondergrond van de bossen bij Bussum streden de Beverwijkse atleten zaterdag voor
een plaats in de finale die op 14
maart in Soest gehouden zal worden. De DEM atleten waren in de
verschillende leeftijdscategorieën wederom voorin het deelnemersveld te vinden. De hoogste
notering kwam op naam van de
11-jarige Iris van der Plas. Zij eiste bij de meisjes D1 op de 1.500
meter de tweede plaats voor zich
op met een tijd van 5,57 minuten.

Een derde plaats was er voor de
eveneens 11-jarige Rogier Los,
hij liep een tijd van 7,48 minuten
over 2.000 meter. Ook mini pupil
Rowan Tuinstra eindige als derde in zijn leeftijdscategorie (geboortejaar 2002 en eerder). Hij
finishte na 625 meter in een tijd
van 2,49 minuten.
Overige top 10 klasseringen
kwamen op naam van:
Vyron Saridin JPA1 (geboortejaar 1999) 9e plaats 1.250 meter
in 5,14 minuten
Alexander Soethout JPA2 (geboortejaar 1998) 4e plaats 1.250
meter in 4,52 minuten
Naiomi Andringa MB (geboortejaar 1992/1993) 7e plaats 2.500
meter in 10,58 minuten
Ronald Poel JA (geboortejaar
1990/1991) 5e plaats 4.000 meter in 14,47 minuten.

Söhngen en Heijmans

Dorpskerk bij kaarslicht

De geschiedenis van
de trekharmonica
Beverwijk - De geschiedenis
van de trekharmonica wordt
op 29 januari in de Dorpskerk
in dertig stukken gespeeld en
verteld door Mark Söhngen
en Mart Heijmans.
Dertig stukken uit Mark’s persoonlijke 40 jaar dikke muziekboek: Ierse concertinamuziek,
eeuwenoude liedjes opgetekend bij bejaarde mensen in de
Peel, Franse musette, Cajunmuziek geleerd in Louisiana, Italiaanse tarantella’s, Nederlandse
mazurka’s geleerd van de laatste
oude speelmannen hier, blues,
klezmer, cumbia uit Colombia,
texmex, rock en roll, muziek uit
New Orleans.

Felle strijd op de 1.250 meter voor jongens pupillen A1

En daardoorheen gevlochten: de
geschiedenis van de trekharmonika, van 2000 jaar oude Chinese Sheng via de eerste primitieve
harmonica (Wenen 1829) tot een
instrument dat door emigranten
meegenomen werd over de hele
wereld en daardoor in de meest
uiteenlopende muziekstijlen zijn
weg vond.

Mark en Mart spelen en speelden (vaak samen) in folkbandjes als Volkoren, Volluk en Luiaerdsgild, in cajunband Captain
Gumbo, klezmerorkest Kalarash,
straatorkest Kladeradatsch en
schoolconcertduo Kruis en Mol.
Ze geven workshops, schoolconcerten, schrijven muziekboeken,
zijn op veel cd’s te beluisteren en
zingen en spelen allerlei trekharmonica’s, concertina, accordeon,
gitaar, doedelzak, sopraansax en
percussie.
De toegang in de Dorpskerk op
donderdag 29 januari is gratis,
na afloop is er een collecte. Het
optreden begint om 20.00 uur, de
kerk is geopend vanaf 19.30 uur.
Workshop
Op 30 januari wordt er een workshop gegeven door Mark Söhngen. Aanvang 19.30 tot 22.00 uur
in het Kennemer Theater “Centrum voor de Kunsten”, Kerkplein, Beverwijk. Kosten g 15,00.
Alle instrumenten. Opgeven bij
Carla Seelemeijer, 0251-221431.

Contactkring dementie
in centrum Prinsenhof Voorlichting van Visio
Beverwijk - Wanneer er sprake is van dementie gaat alle aandacht uit naar de dementerende.
De ziekte heeft echter ook gevolgen voor haar directe omgeving. Het verloop van de ziekte is
moeilijk voorspelbaar en er kunnen karakter- en gedragsveranderingen optreden. Soms weet
de verzorgende daar niet goed
raad mee. De Contactkring geeft
informatie en ondersteuning aan
de mantelzorger.Naast het verkrijgen van informatie is er ruimschoots gelegenheid voor het
uitwisselen van ervaringen. Ervaren vrijwilligers verzorgen deze ochtend. Meestal is er een
deskundige die een inleiding
houdt, soms wordt er een film
vertoond.
Maandag 26 januari a.s. zal de

heer Hopman, werkzaam als
geestelijk verzorger bij het Rode Kruis Ziekenhuis in gesprek
gaan met de bezoekers van de
Contactkring over het onderwerp Dementie en ethiek. De
Contactkring is op maandag 26
januari van 10.00 tot 12.00 uur
in Wijkcentrum Prinsenhof aan
de Beatrixlaan 2 in Beverwijk. De
entree is gratis.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Arja Loggers, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening M-K 0251229329
Indien u de bijeenkomsten wilt
bezoeken maar u wilt uw dementerende partner niet alleen
laten, kunt u voor gezelschap
voor hem of haar contact opnemen met Tandem 023–8910610.

Beverwijk - Een keer per maand
is er op woensdagochtend van
10.00 tot 11.30 uur een bijeenkomst voor senioren met een visuele beperking in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk. Naast het elkaar ontmoeten, vindt er ook een activiteit plaats. Op woensdag 21 januari komt er een medewerker
van Visio (landelijke stichting
slechtzienden en blinden) voor-

lichting geven over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hulpmiddelen voor deze
doelgroep. Maar u kunt natuurlijk ook vragen stellen. De kosten
zijn 2 euro, inclusief koffie/thee.
Opgeven mag, maar is niet verplicht. Dit kan bij Stichting Welzijn Beverwijk, tel. 220944. Ook
voor informatie kan men hier terecht (vraag naar Agnes Jacobs
van het Ouderenwerk).

Rommelmarkt in het buurthuis
Beverwijk – Op zondag 18 januari wordt van 12.30 tot 15.00 uur
in Buurthuis Wijk aan Duin een
rommelmarkt gehouden. De en-

tree is gratis. Buurthuis Wijk aan
Duin is gevestigd aan het Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk.

Velsen-Noord - Het Heemskerks Smartlappenkoor van de
muziekschool Heemskerk geeft
op vrijdag 23 januari een optreden in het café restaurant Sea
You in Velsen-Noord. Het koor,
bestaande uit 65 zangers, zal
met ondersteuning van accordeon een gezellige avond presenteren waar talloze smartlappen en levensliederen ten gehore worden gebracht. Meezingen
is uiteraard de bedoeling.
Het optreden begint om 21.00 uur
en de toegang is gratis. Sea You
is gevestigd aan de Reyndersweg 2 (pier) in Velsen-Noord.

Tips voor
de redactie?
0255-540765
Jeugdviscursus
Beverwijk - Ook dit jaar organiseert Hengelsportvereniging
Kennemerland haar jaarlijkse viscursus voor de beginnende visser uit Beverwijk en omgeving.
De cursus wordt geleid door een
enthousiaste groep vrijwilligers
en bestaat uit vijf theorieavonden en één praktijkavond. Daarna volgt nog een kleine competitie met leuke prijzen. Leeftijd
vanaf 8 jaar.
De cursus start op 10 maart in
het clubgebouw aan de Hoflanderweg 13a. Vooraf inschrijven wordt gewaardeerd. Dat kan
op de volgende nummers: 0613428412 en 06-10936151.

Dressuur
Beverwijk - De eerste FNRSdresuurwedstrijd bij de Ve-Ca
Stables zijn op zondag 11 januari
verreden. In de F1 t/m F4 was de
eerste plaats voor Floor Giebels
op Tom, de tweede voor Emmely Burger op Sharon en de derde
voor Marije van Haarlem op Violetta. Het F2 diploma werd behaald door Lieke van Gerven op
Tom, Myrthe Groeneveld op Mel
en Yoni Roskam op Chinook. Het
F4 diploma werd behaald door
Floor en Samantha Visser op
Marijke.
In de F5 t/m F8 werd Eefje Buijs
op Puna eerste, Jessica Koek op
Brandy tweede en Danisa Destombes op Tom derde. Jessica en Nadine Deyle op Booh behaalde het F6 diploma.
Hierna werd de F9 t/m de F14
gereden. De eerste plaats was
voor Ellen Bart op Madies gevolgd door Tessa Mosk op Mikey
en de derde voor Anne Wevers
op Lugano.

