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Met gillende sirenes en
zwaailichten naar Artis
Beverwijk - Vorige week vrijdag
kregen de chronisch zieken en
brandwondenpatienten uit het
Rode Kruis Ziekenhuis een plezierig verzetje. Ze mochten in het
kader van ‘Dream Night At Artis’
gratis naar de dierentuin. Om vijf
uur ‘s middags stonden zo’n 25
gezinnen in de hal van het ziekenhuis vol spanning te wachten. Ze werden namelijk niet zomaar vervoerd, maar met politiewagens, ambulances en brandweerauto’s. Rond half zes kwamen de vrijwilligers in hun wagens aan. De opgewonden kinderen zochten naar de wagen waar ze in vervoerd wilden
worden. Toen iedereen was ingestapt, reed de stoet van zo’n
twintig wagens met zwaailichten
en gillende sirenes weg. Rond
kwart over negen ‘s avonds vertrokken ze weer uit Artis.
De oorspronkelijke naam van de
dag is: ‘Dream Night At The Zoo’.

Dat komt doordat het een wereldwijde actie is. Het wordt elk
jaar op de eerste vrijdag in juni
gehouden. Dit jaar was de tiende
keer dat het plaats vond. (Sander Schipper)

Mantelzorgers krijgen
extra aandacht gemeente
Beverwijk - Naar schatting 10
procent van alle jongeren tot
18 jaar is mantelzorger. Ze dragen gedurende een periode langer dan drie maanden voor tenminste acht uur per week bij aan
de verzorging van hun ouders
of andere familieleden. Van deze jongeren komt zo’n 10 procent in de problemen. Door de
geïnvesteerde tijd in de mantelzorg komen vrijetijdsbestedingen en soms zelfs schoolpresta-

ties in het gedrang. Deze en andere mantelzorgers krijgen van
de gemeente Beverwijk nadrukkelijk extra aandacht in de nota
“Zorg voor elkaar”. Mede daarom
wil de gemeente zo snel mogelijk
in kaart brengen wie de mantelzorgers in deze stad zijn.
Een eerste aanzet daartoe vormt
een brief die naar alle inwoners
van Beverwijk wordt verzonden.
Eigenlijk was het de bedoeling
om die brief vorige week te ver-

zenden, maar doordat de distributie vertraging heeft opgelopen
valt het schrijven bij veel mensen vandaag of morgen pas op
de mat. In de brief roept de gemeente Beverwijk alle mantelzorgers op om zich te melden
bij Tandem. Deze organisatie
wordt door de gemeente gesubsidieerd om ondersteuning aan
mantelzorgers te kunnen bieden. Zo kan uitval van mantelzorgers door fysieke en/of mentale overbelasting worden voorkomen en worden mantelzorgers
in staat gesteld om zoveel mogelijk aan de maatschappij te kunnen blijven deelnemen. Volgens
wethouder Jaqueline Dorenbos
zijn er inmiddels na de eerste gemeentelijke publicatie in de media al enkele reacties bij Tandem
binnengekomen.
Veel mantelzorgers zijn vrouwen
in de leeftijd van 40 tot 65 jaar,
zo blijkt uit onderzoek. Ook allochtonen hebben de speciale
aandacht waar het de zoektocht
naar de mantelzorgers betreft.
Dorenbos: ,,Bij deze mensen is
de zorg voor de eigen familie
meestal meer in de cultuur ingebakken, het is voor deze mensen
vaak vanzelfsprekend geworden.’’ Sinds de invoering van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn gemeenten
zelf verantwoordelijk voor het organiseren van goede ondersteuning voor mantelzorgers. De nota “Zorgen voor elkaar”, die het
college deze week heeft vastgesteld, moet hier een belangrijke
bijdrage aan gaan leveren. Op
basis van landelijke cijfers zou er
in Beverwijk sprake moeten zijn
van een kleine 4.000 mantelzorgers. Om met name de jongeren
onder de mantelzorgers te bereiken wil de wethouder contact
leggen met de scholen, tevens
overweegt zij de optie om de internetpagina Hyves te gebruiken
om deze doelgroep te bereiken.
(Raimond Bos)

PVV populair in Beverwijk
Beverwijk - De Partij voor de
Vrijheid van Geert Wilders heeft
in Beverwijk de meeste stemmen
gekregen. Bij de verkiezingen
voor het Europees Parlement, op
4 juni, stemde 23,5 procent van
de Beverwijkers op de PVV. Dat
zijn 2.095 stemmen.
Of de populariteit van de PVV ook
in de gemeenteraadsverkiezingen stand houdt, hangt er vanaf
of deze beweging een plaatselijke afdeling op gaat richten. Nu

is die er nog niet. Tweede partij
werd het CDA met 15,2 procent
(1.350 stemmen), gevolgd door
de PvdA met 14,7 procent en de
VVD met 10,6 procent. GroenLinks en de SP behaalden respectievelijk 9,5 en 8 procent van
de stemmen.
In totaal gingen er 8.936 van de
28.534 kiesgerechtigden naar de
stembus. Een opkomstpercentage van 31,3 procent.

Uitbreiding materiaal
brandweer Beverwijk

Van links naar recht: Frank van Herpen (District commandant); Medewerker Jager BV; Johan de Wildt; Jitze Walstra; Ruud Hoebe: Medewerker Jager BV (foto: Leo Tillmans)
Beverwijk – Frank van Herpen,
districtscommandant Noord van
Brandweer Kennemerland heeft
dinsdagavond twee nieuwe voertuigen in ontvangst genomen
voor brandweerpost Beverwijk.
Brandweerpost Beverwijk heeft
voor de afdeling opleiding & oefenen een tweedehands tankautospuit aangeschaft. Deze tankautospuit draagt bij aan het op
peil houden van de geoefendheid van de Beverwijkse brandweer en het trainen van de recent aangestelde nieuwe vrijwilligers. Het oefenvoertuig wordt

Man gewond
bij vechtpartij
Beverwijk - Zaterdagavond
zouden twee groepjes met elkaar
hebben gevochten op het Har-

hetzelfde ingericht als de repressieve tankautospuiten die de
brandweer normaliter gebruikt.
Daarnaast is er voor de repressieve inzetten naar het strand
en de bosgebieden een nieuwe
Landrover Discovery 3 aangeschaft.
In dit voertuig is plaats voor zes
personen. Afhankelijk van de
aard van de melding kan de aanhanger van de motorspuit of de
speciaal ingerichte aanhanger
voor bosbrandbestrijding achter de Landrover gekoppeld worden.
monielaantje. Er zouden daarbij
flinke klappen zijn gevallen. Een
van de groepen is er direct vandoor gegaan. Een 20-jarige inwoner van Beverwijk is met onbekend letsel vervoerd naar een
ziekenhuis.
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Donkeyrunners volbrengen de RopaRun
Heemskerk/Beverwijk - Het
Roparun team 210 Donkeyrunners heeft hun “avontuur voor
het leven” volbracht. Hieronder
hun verslag.

Op maandag 1 juni om 14.57 uur
is er op de Coolsingel in Rotterdam een einde gekomen aan het
eerste avontuur voor het leven
van het Beverwijkse en Heemskerkse team 210 Donkeyrunners
als deelnemer aan de Roparun
2009. Na 516 km hardlopen en
fietsen in 46 uur en 13 minuten, door acht lopers en vijf fietsers in estafette, van Parijs naar
Rotterdam, met ondersteuning
van masseurs, chauffeurs, kok
en teamcaptain was de eindstreep bereikt. Ook dit jaar was
het weer een spektakelstuk van
de bovenste plank die vooral in
België en Nederland regelmatig
voor kippenvel zorgde. De start
was zoals voorgaande jaren iets
boven Parijs in het plaatsje Dug-

ny (Parc La Gouneuve) en zou
voor de Donkeyrunners om 16.45
uur plaats vinden. We hadden de
nacht voorafgaand aan de Roparun in Creil doorgebracht, zodoende hadden we nog een rustig nachtje vooraf.
Zaterdagmiddag waren we op
tijd op het Parc La Gouneuve en
konden wij even rustig rondkijken wat er allemaal aan ondersteunende voertuigen binnenkwam van andere teams, dan
waren wij maar mager uitgerust
met twee personenbusjes en een
camper. Na inschrijven en ophalen van de chip zijn wij met het
startende team de traditionele
pastamaaltijd gaan eten. Langzamerhand liep de spanning wat
op omdat het tegen 16.00 uur
ging lopen de tijd dat de eerste
vijf teams gingen starten. Het aftellen begon en daar gingen zij
precies op tijd van start en richting Rotterdam. Ons team ging
zich langzamerhand klaarmaken

voor onze start. Elkaar veel succes gewenst en ook bij ons aftellen en daar gingen wij.
Onze twee teams zouden per
team 55 km lopen in stukken
van 1500 meter per loper en er
was om de 110 km verzorging
en eten en kon er geslapen dan
wel ontspannen worden voor zolang het duurde. Er zijn stukken
waar auto’s geen ondersteuning mogen geven en die stukken worden dan ook door de lopers gefietst om dan te wisselen
met de loper. Vooral in het begin van de Roparun en de laatste
80 kilometer in Nederland komt
dat voor. De stukken van 55 km
worden afgelegd in ongeveer
4,5 uur waarna het andere team
gaat lopen. Zondagmiddag 31
mei ging team 1 terug van 1500
meter naar 1200 meter per beurt
van de loper omdat het dermate
warm was dat er kortere stukken
gelopen moesten worden.
Het is tevens zo dat hoe dich-

ter je bij Nederland komt het
steeds leuker wordt om deelnemer van de Roparun te zijn. Met
name plaatsen als het Belgische
Zele (Motto: Zele is Oranje) en
de Nederlandse plaatsen als Ossendrecht (Motto: op de Franse
toer) Klaaswaal, Oud-Beijerland
hebben er alles aan gedaan om
ons warm te onthalen en te stimuleren om door te gaan, je
krijgt daar een behoorlijke boost
van (en kippenvel). Je moet het
meemaken en over je heen laten komen zo, mooi allemaal. De
laatste kilometers, na een lekkere opfrisactie in het zwembad
van Bergen op Zoom, mochten
dus alleen lopend en fietsend
afgelegd worden met nog twee
wisselplaatsen bij Dintelmond en
Klaaswaal. In Klaaswaal stonden
nog extra fietsen voor ons klaar
zodat het hele team, behalve drie
chauffeurs, het laatste stuk mee
konden maken. En eindelijk na
46:13 uur ging team 210 Don-

keyrunners over de finish. We
hadden een gemiddelde snelheid opgegeven van 11,1 km en
wij kwamen uit op 11,17 km.
Al onze teamleden, Harry, Jan,
Marga, Agnes, Hans, Peter 2x,
Rinus, Arthur , Erwin, Frans,
Remco, Miranda, Henny, Mike,
Esther, Martin, Ancella en Maarten hebben een prestatie van
formaat neergezet. De Roparun
is een loop voor het goede doel
en wel om het leven van kankerpatiënten te veraangenamen onder andere door het aanbieden
van vakanties of het bijkomen
in hospices na chemokuren en
daar hadden de Donkeyrunners
ook geld voor opgehaald door
diverse acties te doen. Het bedrag dat aan de stichting Roparun wordt overgemaakt zal om
en nabij de 6300 euro liggen en
dat is een goed resultaat voor de
eerste keer. (Het team 210 Donkeyrunners)

Gevonden/Ver
Gevonden/
Verloren

Ruitersportwedstrijden
Heemskerk - Uitslagen Schimmelkroft wedstrijd F-proeven
pony’s F1, F2 en F3 van 7 juni
2009.
Groep: F1
1 Lara van der Krogt op Little
Beauty
2 Meghan Bijster op Dombo
3 Maud Halewijn op Minnie
Groep: F2

1 Naomi van Schelt op Timmie
2 Irma Hoekstra op Bambi
Groep: F3
1 Lisanne de Vries op Blacky
2 Anne de Wit op Dash
3 Romee Kiebert op Minnie
Het diploma F2 is behaald door
Naomi van Schelt, Kaylee Blankendaal, Kim Kiebert, Eva van de
Wetering, Celine Fijen,

Prijzen bij Wereldwinkel

Heemskerk - Savei Welp, Karianka Klijn en Yiliël Sloep hebben
een prijs gewonnen bij de Wereldwinkel in Heemskerk. Zij deden mee aan een kleurwedstrijd
van de Wereldwinkel die in het

kader van World Fair Trade dag
was georganiseerd. Op 6 juni
werden de drie winnaars van de
kleurwedstrijd bekend gemaakt
en kregen hun prijs – een werelds presentje – uitgereikt.

Van links naar rechts boven: Jolanda Rabbers coach, Maartje Welboren, Shelly vd Kolk, Suzanne Admiraal, Amber de Kruiff, Lois Goedhart,
Suzanne v Zijl. Beneden: Larissa de Bruin, Mirella Rabbers, Kaylee Verwoert en Charlotte Admiraal.

Meisjes Leonardusschool
naar NK schoolvoetbal
Heemskerk - Afgelopen zaterdag hebben de meisjes van de
Leonardusschool zich weten te
plaatsen voor het NK schoolvoetbal. Om 8.00 uur vertrok de
bus met speelsters, coach, ouders, leraren en supporters naar
Nieuwegein, waar dit weekend
verschillende voetbalfinales werden gespeeld. Ook was er de finale van het schoolvoetbal van
het district west 1 van de KNVB.
Nadat de meiden zich warm
hadden gelopen begon de eerste
poulewedstrijd, tegen de Dreef
uit Haarlem. Dit viel niet mee, de
meisjes van de Dreef waren fysiek wat sterker, en kwamen dan
ook met 1-0 voor. Maar gelukkig
schoot Suzanne Admiraal even
daarna de 1-1 mooi in de kruising. Dit was tevens de einduitslag. De daarop volgende pou-

le wedstrijd moest minimaal met
twee doelpunten verschil gewonnen worden, wilden de Leonardus meisjes naar de finale gaan.
Deze wedstrijd verliep beter dan
de eerste en werd met 2-0 gewonnen. De finale was bereikt,
het was nu al één groot feest. In
de finale wachtte de fysiek heel
sterke tegenstander, Hof ter Weide uit Utrecht. De wedstrijd ging
vrij gelijk op, maar echte gevaarlijke kansen aan beide kanten
waren er niet. Wel was de wedstrijd vrij hard, de tegenstanders
waren behoorlijk groter dan de
meisjes van de Leonardus. Desondanks bleef het 0-0. Er moesten penalty’s genomen worden.
De eerste drie penalty’s, genomen door Suzanne Admiraal,
Shelly v.d. Kolk en Suzanne van
Zijl, gingen er prima in. Ook de

Politie IJmond-Noord,
Beverwijk/Heemskerk
Verloren van 31 mei-6 juni:
-Zwart lederen portemonnee
met diverse pasjes
-Rond gouden horloge
-Zilveren schakel ketting
-Zwarte dames portemonnee
met diverse pasjes
-Gouden zegelring met steen
-Groen kinderrugzakje
-Bruine bril
-Blauwe en groene portemonnee met diverse pasjes
Gevonden van 31 mei-6 juni:
-Bruin horloge
-Zwarte fiets
-Blauwe fiets
-Grijze fiets
-Grijze fiets
-Blauwe/gouden fiets
-Grijze fiets
-Rode fiets
-Zwarte portemonnee
-Zilverkleurig horloge
-Rode etui
-Zwarte portemonnee
eerste twee penalty’s van Hof
ter Weide gingen erin. De derde
penalty van de tegenpartij werd
gestopt door keeper Lois Goedhart. De spanning werd al groter,
maar het geluk was aan de zijde
van de Leonardusschool. Kaylee Verwoert en Mirella Rabbers
schoten hun penalty’s er keurig
in. Het NK was bereikt. Wat een
feest barste er toen los. De meisjes gaan nu op 17 juni naar de
KNVB in Zeist, en worden ‘s ochtends met een bus van de KNVB
opgehaald. Er zijn nu nog zes
scholen uit elk district over in de
race naar het NK.
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
Vrijdag 12 juni
Dorpskerk aan het Kerkplein
1 in Heemskerk is in de zomermaanden juni, juli en augustus
elke vrijdagmiddag open voor
publiek van 14.30 tot 16.30 uur.
Anja van der Ploeg zal van 14.45
tot 15.15 uur het Knipscheer-orgel bespelen.
Dubbelconcert van de zangeres Olga Zinovieva en pianist
Sergey Smirnov om 20.15 uur
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg in
Santpoort-Noord.

Zaterdag 13 juni
Inzameling oud papier bij
Korfbalvereniging Heemskerk.
Van 9.30 tot 12.00 uur inleveren
bij de container op de Vrijburglaan bij de Kinderboerderij in
Heemskerk.
Eloy zieken- en ouderendag in
de Agathakerk aan de Breestraat
te Beverwijk vanaf 10.00 uur. Opgave: 0251-215094 (di t/m vr.
van 9.00-12.30 uur) of per mail:
secretariaat@planet.nl
Gaaf Kennemerlandtoernooi
(tennis) gaat van start op Sportpark Westerhout, Zeestraat, Beverwijk.
Open tuindag (ook zondag) van
amateurvereniging Tot Ieders
Genoegen op tuincomplex Bickershof van 10.00 tot 16.00 uur
aan de Noorddorperweg 20 in
Heemskerk.
Huifkartocht in het Noordhollands Duinreservaat. Starttijden:
10.30 en 12.45 uur vanaf parkeerterrein Geversduin, aan de
Rijksstraatweg in Heemskerk.
Aanmelden verplicht via 09007966288 of www.pwn.nl/activiteiten. Kosten 8,50 euro per persoon incl. consumptie.
Open Dag bij de Reddingsbrigade op het strand van Heemskerk van 11.00 tot 15.00 uur.
Kinderdag in centrum van Beverwijk met tal van activiteiten
op de Breestraat, Nieuwstraat
en Begijnenstraat van 12.00 tot
16.00 uur.
Circus Althoff staat op het Willem Alexanderplantsoen in Beverwijk. Voorstelling om 15.00
en 19.30 uur. Kaarten in voorverkoop bij Vivant Casu, Plantage 130, Beverwijk; Handgraaf,
Breestraat 17, Beverwijk; Primera Broekpolder, Gildeplein 10,
Heemskerk.
Presentatie popcursus van
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muziekschool Heemskerk op het
poppodium van De Nozem, A.
Verherentstraat in Heemskerk
vanaf 21.00 uur. Toegang 2 euro.
Beach Party met de band 5th
Avenue in Café Sport aan de
Alkmaarseweg te Beverwijk,
vanaf 21.00 uur.

Zondag 14 juni
Kofferbakmarkt op de Dorpsweide van Wijk aan Zee. Info:
0251-241349.
Toerfietstocht van de Kennemer Toerclub (35, 65, 105 of 135
km). Inschrijven kan via www.
kennemertc.nl Vertrek vanaf IJsclub Kees Jongert, Adelaertlaan
5 in Heemskerk.
Straatvoetbaltoernooi Rafael
van der Vaart bij BVV de Kennemers op Sportpark Adrichem in
Beverwijk. Toernooi begint om
09.30 uur tot ca. 17.45 uur. Uiteraard is Rafael er weer de hele dag bij.
Atelierroute in Beverwijk, Velsen-Noord en Wijk aan Zee van
10.00 tot 17.00 uur. Een poster/
brochure met plattegrond is op
het halen bij het Kennemer Theater, de openbare bibliotheek,
Beverwijkse boekhandel, café Camille in Beverwijk en bij de
Kop van WAZ en Sonnevanck in
Wijk aan Zee.
Tentviering
(oecumenische
dienst) om 10.00 uur in de tent
op de Dorpsweide van Wijk aan
Zee.
Paranormale beurs in Velserduin, Velserduinplein 3 in Ijmuiden van 11.00 tot 17.00 uur. Entree: 5 euro.
Open tuindag van amateurvereniging Tot Ieders Genoegen op tuincomplex Bickershof
van 11.00 tot 16.00 uur aan de
Noorddorperweg 20 in Heemskerk.
Wijn en Kaas preuvenement
van de Wijcker Kookclub in de
tuin rondom de Bollenschuur
aan de Kuikensweg 20 in Beverwijk. Prijs 35 euro per persoon.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Verlinden Wijnen op de Wijkerbaan,
bij ‘t Boshuys op de Zeestraat en
bij Bourgondisch Lifestyle op de
Plantage.
Voorstelling ‘Tassen’ gespeeld
door Toneelgezelschap Vriendenkring om 14.00 uur in Buurtcentrum de Schuilhoek, Van
Bronckhorststraat 1 in Heemskerk. Toegang is 5 euro.
Circus Althoff staat op het Willem Alexanderplantsoen in Beverwijk. Voorstelling om 14.00
uur. Kaarten in voorverkoop bij
Vivant Casu, Plantage 130, Beverwijk; Handgraaf, Breestraat
17, Beverwijk; Primera Broekpolder, Gildeplein 10, Heemskerk.
Lezing in Fort Veldhuis over
de organisatie en stelling van
het Duitse luchtafweergeschut
(Flak) in Nederland, gedurende
de Tweede Wereldoorlog. Aanvang 14.00 uur in Fort Veldhuis
aan de Genieweg 1 in Heemskerk.
Slotconcert van Zigeunerorkest Bagdalo om 15.00 uur in ‘t

Mosterdzaadje,Kerkweg 29 in
Santpoort-Noord. Toegang vrij.
Groove Dance Rock vanaf
16.00 uur in Strandpaviljoen de
Instuif te Wijk aan Zee.
Dans/ontmoetingsavond met
live muziek in De Jansheeren,
locatie de Velst in Heemskerk.
Aanvang 20.00 uur.

Maandag 15 juni
Open
rapidkampioenschap
van Heemskerk bij Schaakvereniging Excelsior. Aanvang 20.00
uur in Buurthuis de Werf, Pieter
Breughelstraat in Heemskerk.
Deelname is gratis.
Ontmoetingsavond bij Ypsilon
voor familie, partners, vrienden
van mensen met schizofrenie of
een psychose. Aanvang 19.45
uur bij GGZ aan de Wilhelminastraat 1 in Beverwijk.

Dinsdag 16 juni
Recreatief tafeltennissen van
09.30 tot 12.00 uur bij Rapidity,
Kuenenplein te Beverwijk.
Ontmoetingsochtend voor senioren van 10.00 tot 11.30 uur in
Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk. Kosten 2
euro incl. koffie of thee. Meer info: 0251-220944 (Agnes).
Film ‘The Art of Motion’ draait
om 20.15 en 21.15 uur in
de Strandbios Wijk aan Zee
(strandopgang Relweg bij Heliomare). Kaarten reserveren (4 euro): tel. 06-28230380.

Woensdag 17 juni
Recreatief badmintonnen bij
De Shuttle in sporthal de Waterakkers in Heemskerk. Van
9.00 tot 11.00 uur voor senioren.
Jeugd van 15.00 tot 16.30 uur. Info: 0251-246632.
Middagpauzedienst in de Sint
Agathakerk aan de Breestraat in
Beverwijk om 12.30 uur.
Ruilbeurs van Lubberdingen in
speeltuin Kindervreugd, Huiderlaan in Beverwijk van 13.00 tot
16.00 uur. Toegang is gratis.
Slagwerkavond leerlingen van
Achim Feine van de Muziekschool Heemskerk van 19.00 tot
21.30 uur in De Nozem, A. Verherentstraat in Heemskerk.
Voorspeelavond van de gitaarleerlingen van Leny Roggeveen
van de Muziekschool Heemskerk van 19.00 tot 20.00 uur in de
zaal van de muziekschool aan de
Kerklaan in Heemskerk.

Donderdag 18 juni
Klaverjassen bij klaverjasvereniging Meerestein in de Grenspost aan de Van Riemsdijklaan in
Beverwijk. Zaal open vanaf 19.30

uur.
Open huis bij Iber Lengua Taal
en Cultuur BV, Zaanenstraat 18
in Haarlem van 19.00 tot 21.00
uur. Zie ook www.iberlengua.nl
Ook zaterdag 20 juni.
Voorspeelavond van de gitaarleerlingen van Jos Wieberinck
van de Muziekschool Heemskerk van 19.00 tot 21.00 uur in de
zaal van de Muziekschool aan de
Kerklaan in Heemskerk.

Vrijdag 19 juni
Dorpskerk aan het Kerkplein
1 in Heemskerk is in de zomermaanden juni, juli en augustus

elke vrijdagmiddag open voor
publiek van 14.30 tot 16.30 uur.
Voorspeelavond zang klassieke leerlingen van Liesbeth v.d.
Brink van Muziekschool Heemskerk van 19.00 tot 22.00 uur in de
zaal van de Muziekschool aan de
Kerklaan in Heemskerk.
Dorpsfeest in Velsen-Noord.
Opening om 19.00 uur met optredens van diverse bands uit
Velsen-Noord: No One, Iris,
Worst Case, Sixty-Six, The Pack.
Tot 24.00 uur. Rond het Stratingsplantsoen.
Summer of Comedy van Veronica. Deze eerste show is met Javier Guzman in strandtent Aloha op de Noordpier van WIjk
aan Zee. Toegang is gratis. Vanaf 20.30 uur.

Provinciebestuur stapt op

‘GS overtrad eigen regels’
Provincie - Het voltallige college van Gedeputeerde Staten van
de provincie Noord-Holland, met
uitzondering van de Commissaris van de Koningin, is op woensdagochtend 10 juni opgestapt.
Aanleiding is de uitslag van het
onderzoek door een speciale
commissie over de affaire met de
IJslandse bank, Landsbanki. De
commissie die de kwestie onderzocht, oordeelde hard over GS.
Volgens de onderzoekers over-

trad GS de eigen financiële regels. De provincie maakte vorig jaar bovendien inschattingsfouten na signalen over de ontwikkelingen op de geldmarkt. De
provincie heeft met de actie 98
miljoen euro verloren.
Commissaris van de Koningin
Borghouts blijft wel aan, omdat zijn positie als benoemd bestuurder een andere is dan die
de gekozen gedeputeerden.

Dommelsingel

Onbegrip bij gemeente
over ingezonden brief
Beverwijk - De ingezonden
brief over de staat van onderhoud aan de Dommelsingel, die
vorige week in deze krant werd
geplaatst, heeft geleid tot onbegrip in het stadskantoor. Dat
blijkt uit een gesprek met wethouder Maarten Dijkshoorn
(wijkzaken) naar aanleiding van
de aanklacht. In de brief werd de
gemeente Beverwijk verweten
dat de gemeente nog steeds de
Dommelsingel niet heeft aangepakt, nadat hier tijdelijke maatregelen werden genomen voor
de reconstructie van de Laan
der Nederlanden en de aanleg
van de tunnel bij de Spoorsingel. Dijkshoorn vindt de klacht
onterecht, te meer daar er al een
compleet plan voor de hele wijk
op tafel ligt.
Volgens de wethouder is de
briefschrijfster op de hoogte geweest van deze plannen. ,,De
plannen zijn bekend, bovendien is er een informatiebijeenkomst geweest waarin de plannen zijn toegelicht’’, merkt de
wethouder op. Het verbaast hem
echter vooral dat men zich met
een klacht als deze niet naar de
gemeente richt, maar in plaats
daarvan direct publiciteit via de
media zoekt. Dijkshoorn: ,,Bij
ons meldpunt voor klachten over

de openbare ruimte (telefoonnummer 0251 256260, red.) zijn
geen klachten over de situatie in
de Dommelsingel binnengekomen.’’ Juist via dit nummer of via
het formulier op de website van
de gemeente zouden dergelijke
klachten volgens de wethouder
moeten worden doorgegeven,
zodat ze gemeld staan en adequaat afgehandeld kunnen worden. Via de wijkcoördinator laat
Dijkshoorn contact leggen met
de briefschrijfster, een gebaar
om de communicatie weer op
gang te brengen. (Raimond Bos)

Vandaal
aangehouden
Beverwijk - Politiemensen hielden woensdag omstreeks 04.30
uur een 26 jarige Roemeen aan.
De man had, nadat hij het ziekenhuis was uitgezet, op de Vondellaan overal tegenaan getrapt.
Nadat hij was weggelopen richting het station gooide hij daar
alle hekken en verkeerspaaltjes
om. Hij is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau
en ingesloten.
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Biljart

Prijzen voor Bakker Boys
Beverwijk - Op de jaarlijkse slotavond van de bond District Duinstreek bij BV BCO in Oegstgeest
vielen veel biljarters van Onder
Ons in de prijzen. s georganiseerd die dit jaar gehouden werd
bij B.V. B.C.O. te Oegstgeest, vielen veel Onder Ons teams en
spelers in de prijzen.
Het team van Bakker Assurantie, Kees Groenland, Theo Aardenburg, Gerard van der Kolk en
Cor Quist. Die uitkomen in de C2
klasse libre, kreeg van competitieleider Mark Bakker een mooie
beker overhandigt vanwege hun
prestatie dit jaar, zij werden afdelings- en districtkampioen.
Het Pearle team, Cor Wiegman,
Ron den Broeder, Banc Beentjes,
Ron Gooisewehr en Kees van

Wijngaarden, die derde werden
in deze afdelingscompetitie. In
de C5 klasse libre werd het team
van Onder Ons¹º, Aad Kops, Wil
Kloosterman, Jopie Wegman,
Theo Fillippo en Ans van Vlissingen knap tweede. In de persoonlijke kampioenschappen viel Gerard van der Kolk zelfs tweemaal
in de prijzen. Hij werd tweede regio libre derde klas en vijfde regio bandstoten vierde klas. Maar
de absolute topper van Onder
Ons was Frank Trappmann, die
uitkwam in de eerste klasse libre
en district-regio en Nederlands
kampioen werd. Hij werd zelfs
gepromoveerd naar de hoofdklasse. Uiteindelijk werd het een
zeer geslaagde avond voor B.V.
Onder Ons.

Zomercompetitie

HSV Kennemerland

Max Cortie (links) en Ralph Hoogeboom met hun medailles. Achteraan hun begeleiders Marcel Hoogeboom, Peter Durge en Bas Spruitenburg

Judoka’s Hoogeboom
en Cortie maken indruk
Beverwijk - Tijdens de 35e editie van het Internationale Open
Venray Judotoernooi hebben
twee leden van Sportschool De
Lange uitstekend weten te presteren. Op dit toernooi, dat met
ruim 1600 judoka’s uit heel Europa een van de sterkst bezette
toernooien van het land is, wisten Max Cortie (10 jaar) en Ralph
Hoogeboom (11 jaar) beiden een
bronzen medaille te veroveren.
Cortie, die in de klasse tot 46 kilogram uitkomt, begon matig. In
zijn eerste partij kon hij tegen
een sterke Belgische tegenstander niet goed in zijn ritme komen. Hij verloor deze partij via
een houdgreep en hiermee was
de bronzen medaille het hoogst
haalbare geworden.
Cortie herstelde zich echter prima. Hij won achtereenvolgens
van een Russische, een Britse, een Duitse en een Zwitserse tegenstander, waarna hij om
brons mocht strijden tegen een
judoka uit Letland. Nadat hij een
kleine score tegen kreeg, wist hij
de partij met ippon te winnen en
hiermee te verrassen met een
bronzen plak.
Ook Hoogeboom, die er net enkele toernooien in zijn nieuwe
klasse, de -42 kg, op had zitten,
werd vooraf niet bij de favorieten

gerekend. Toch liet hij een verpletterende indruk achter. Door
een ongunstige loting werd hij in
de eerste ronde gekoppeld aan
de latere kampioen.
In deze wedstrijd ging het lang
gelijk op, maar uiteindelijk trok
Hoogeboom aan het kortste eind.
In een veld met enkele zeer sterke Duitse tegenstanders wist hij
vervolgens maar liefst zes partijen voortijdig te winnen, waardoor ook hij het podium bereikte
en zeer knap derde werd.
Twee andere judoka’s van Sportschool De Lange zagen hun goede prestaties niet omgezet worden in podiumplaatsen. Maarten Zonneveld (11 jaar) was bij
de lichtgewichten tot 30 kilo zeer
goed gestart, maar in de halve finale verloor hij. Hierna liep zijn
partij om de bronzen medaille uit
op een teleurstelling.
Door een door de arbiter niet opgemerkte onreglementaire actie
verloor hij zijn partij en werd hij
vijfde. Ook Tim van Montfort (17
jaar) maakte een goede indruk.
Hij verloor zijn eerste partij, maar
was in de herkansingen in de
klasse tot 60 kilogram zeer goed
bezig. Echter ging het ook voor
hem in de strijd om brons mis.
Hij verloor deze wedstrijd en
kwam ook net naast het podium
op een vijfde plaats terecht.

Beverwijk - De leden van HSV
Kennemerland namen afgelopen
zondag plaats aan het Noordhollands kanaal in Spijkerboor
voor een wedstrijd in de zomercompetitie. Over vrijwel het hele parcours was de vangst lang
niet slecht op een enkele uitzondering na. In vak A zat Dolf Rijs
zeer goed te vissen, hij liet duidelijk zien aspiraties te hebben
voor de A-klasse. In het B-vak
viel bij Nico Out na de pauze de
beet weg, gelukkig had hij al een
grote voorsprong opgebouwd in
het eerste deel. Ook bij Nico Out
is duidelijk dat hij graag wil terugkeren naar de A-Klasse. Na 4
uur vissen klonk het eindsignaal.
In het A-vak wist Dolf Rijs zoals verwacht zijn vak en de wedstrijd te winnen met ruim 18 kilo. In het andere vak was Nico
Out iedereen de baas. Nico had
vooral de eerste helft goed gevangen, de weegschaal liep op
naar ruim 14,5 kilo. De volgende
wedstrijd van de zomercompetitie is op zondag 20 juni 2009. Wie
mee wil vissen, kan bellen naar
Gert Lute 06- 10705422.

Uitslag algemeen:
Vak A, 1.Dolf Rijs 18.075 gram, 2.
Sjaak Veldt 10.600 gram, 3. Jeroen Storck 10.075 gram.
Vak B, 1. Nico Out 14.500 gram,
2. Jack de Vries 10.750 gram en
3.. Nico Schouws 9.875 gram
Per Klasse
A-Klasse,
1. Jack de Vries 10.750 gram, 2.
Sjaak Veldt 10.600 gram. 3. Nico
Schuws 9.875 gram.
B-Klasse,
1. Dolf Rijs (A) 18.075 gram, 2.
Nico Out (B) 14.500 gram en 3.
Jeroen Storck 10.075 gram
Voor het kampioenschap gaat
Nico Schouws aan de leiding op
de voet gevolgd door Nico Out.
In de A-Klasse gaat Nico
Schouws aan de leiding, gevolgd
door Hendrik Delbrugge en op
de 3e plek Sjaak Veldt.
In de B-Klasse gaat Nico Out
eenzaam aan de leiding, op ruime afstand gevolgd door Theo
Breedijk en coming-man Jeroen
Storck.

Kampioenschap turnen
Beverwijk - Aan het einde van
het turnseizoen is er een Regiokampioenschap voor de Rayonteams, zo ook dit weekend op
zaterdag 6 juni 2009 in sporthal
De Walvis in Beverwijk.
Het was tijdens de derde en laatste ronde van die dag een gezellige aangelegenheid en de turnsters lieten een ontspannen en
mooi turnen zien. De resultaten
waren er dan ook naar.
Bij de Pupillen 2 werd een zilveren medaille behaald door de
turnsters van Rayon Kennemerland, bestaande uit: Adaja Plinck

van Unitas Uitgeest, Merle van
Dokkum en Juliette Frans van
GTH Heiloo en Lena Vlaming van
De Halter uit Alkmaar.
De senioren dames van Rayon
Kennemerland moesten Rayon
West Friesland voor laten gaan
en behaalden eveneens een zilveren medaille. Het gezellige seniorenteam van Rayon Kennemerland bestond uit de volgende dames: Erica Eeltink en Fabienne Raap van Unitas Uitgeest,
Britt Grevelink en Emilie Berkhout van TOSS Heemskerk en
Larissa de Goede van de Halter
uit Alkmaar.

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
Jacqueline Honout
06-53339249
Uitgave van:
IJmond Pers BV
drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl
verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

12 juni 2009

pagina 7

3, 4 en 5 juli

Judospektakel
in sporthal

Juttersfestival opent
met ‘superworkshop’
Wijk aan Zee Het Juttersfestival 2009 wordt op vrijdag 3 juli
geopend met een speciaal programma: OpJutter!
OpJutter! is een programma vol
muzikale helden uit de regio
IJmond, dat van start gaat met
een superworkshop waar iedereen die een muziekinstrument
bespeelt aan mee kan doen. Of
je beginnend of gevorderd musicus bent maakt niet uit, zolang je
maar een instrument bezit en dat
zelf meeneemt naar het Juttersfestival. Als je noten kunt lezen
is dat mooi meegenomen, maar
ook als je die kennis niet bezit
ben je van harte welkom; alle talent wordt ingepast.
In een klein uur tijd komt men
met een zo groot mogelijk orkest
tot de uitvoering van een muziekstuk van ongeveer 3 minuten. Deze ‘recordpoging’ wordt
de meest feestelijke opening die
het Juttersfestival ooit heeft gehad. En iedereen kan meedoen!
Voor de notenlezers is de bladmuziek vanaf 20 juni van de website te downloaden. De workshop

staat o.l.v. Egon Kracht en is voor
iedereen toegankelijk.
Na de feestelijke opening barst
het muziekfestival in alle hevigheid los met concerten van regionale helden als Astrid Nijgh,
The Ekseptional Tribute Band van
Ruud Jansen, de KraKraSound
– 4 bassisten waaronder Frank
Kraaijeveld spelen nummers van
de Bintangs – en Chef’Special.
De kaartverkoop van de achtste editie van Het Juttersfestival
is van start gegaan via de website www.juttersfestival.nl.
De toegang voor de openingsavond van het Juttersfestival is
deze keer gratis. Aanvang om
19.30 uur. Dagkaarten voor zaterdag en zondag kosten 20 euro
per dag, een Passe Partout kost
32,50 euro (cjp/pas65 korting
2,50 euro).
Juttersfestival 2009: 3, 4 en 5 juli
op de Dorpsweide, Wijk aan Zee.
Voor meer informatie en de volledige programmering van het festival zie: www.juttersfestival.nl

Kampioenschap van
Beverwijk voor Davidson
Beverwijk - Bij BRC Kennemerland werd maandag 8 juni gestreden voor het ‘Kampioenschap van Beverwijk’ door de B
en C-amateurs en de recreanten. Meer dan 60 renners kwamen aan de start.
Vanaf de start werd er vol gas
gereden, met name Iwan Nijzing
was in het begin actief. Het hoge aanvangstempo kende direct
slachtoffers en na 10 ronden waren al enkele renners gelost. Diverse demarrages volgden, keer
op keer werden deze pogingen
in de kiem gesmoord. De renners spaarde hun krachten niet
ondanks dat de wedstrijd over 75
km werd verreden, een afstand
die de meeste renners toch niet
gewend zijn.
rMet nog 10 ronden op het bord
waren het de sterk rijdende Gert
Sombroek en Ben Hopman die in
een ultieme poging probeerden
weg te rijden. Onder aanvoering
van Sjon Pronk en Ben Davidson
werd wederom deze poging ook
verijdeld. Pronk en Davidson be-

sloten hierop direct de laatste
acht ronden het tempo hoog te
houden zodat niemand met een
splijtende versnelling kon ontsnappen. De laatste twee ronden werden in een record tempo
afgelegd en in de laatste ronde
was het Jeffrey van der Velden
die met een gigantische versnelling uit het peloton demarreerde, Davidson vond zijn wiel en
werd in een zetel naar de finish
gebracht. Met nog 150 meter te
gaan versnelde hij over Van der
Velden heen en sloeg in de laatste bocht een niet meer te overbruggen gat van enkele meters.
Op de meet kwam Charles van
Royen nog zeer dichtbij, maar
zijn jump kwam net te laat om
alsnog de zege te pakken.
Uitslag kampioenschap van Beverwijk: 1. Ben Davidson, 2. Charles van Royen, 3. Thijs Eijking 4.
Jeffrey van der Velden, 5. Ben
Hopman, 6. Jurriaan Punt, 7. Aris
Meems, 8. Niels Pronk, 9. Jasper
Dijkhuizen, 10. Sjon Pronk, 11.
Jeroen Half, 12. Sjors Dekker.

Kinderworkshop

vogels geschilderd. Er wordt gewerkt met acrylverf op schildersdoek van 40 x 50. De gemaakte
werken worden tijdelijk tentoongesteld in de benedenruimte van
de Hoep. De workshop is voor
kinderen van 7 tot 12 jaar.
Aanmelden kan via www.pwn.nl
of telefonisch via tel: 661066.

Castricum - In Bezoekerscentrum de Hoep wordt zaterdag 13
juni van 13.00 tot 15.00 uur een
workshop voor kinderen gehouden over vogels. In deze workshop worden kleurrijke, grappige

Beverwijk- Op 14 juni a.s. is
er een groot judotoernooi in de
Sporthal van Beverwijk. Toradoshi organiseert dan voor de vijfde keer dit jaarlijks terugkerend
evenement. Vijfhonderd judoka’s
uit Noord- en Zuid-Holland strijden dan om een podiumplaats.
De club met de meeste individuele overwinningen komt in bezit van de Nikiwa-ArchiefBC bokaal.
Leerlingen van basischool De Vrijheit bezoeken de Strandbios

Strandbios trekt meer
dan 300 bezoekers
Wijk aan Zee - De Strandbios aan de strandopgang Heliomare in Wijk aan Zee heeft in de
eerste zes weken meer dan 300
bezoekers getrokken. Bijzonder, voor wie bedenkt dat er bij
15 bezoekers geen kop meer bij
kan in de kleinste bioscoop van
Nederland. Afgelopen week bezochten alle leerlingen van basisschool De Vrijheit de bioscoop
vanwege het filmproject dat de
school had georganiseerd.
De komende week speelt ‘The
Art of Motion’ (een film van Annet Apon) in de Strandbios. The
Art of Motion is een bijzonder
filmproject dat topsport in beeld
brengt zoals het met het blote oog niet waar te nemen is.
De High Speed Camera waar-

mee gefilmd is maakt het mogelijk bewegingen van topsporters in ongekend detail vast te
leggen. De film laat zien dat een
ogenschijnlijk eenvoudige beweging in werkelijkheid verbazend
complex is. In de veertig minuten
durende film zien we topsporters Anky van Grunsven, Annette
Roozen, Pieter Gruijters, Maartje
Paumen, Minke Smabers, Janneke Schopman, Esther Vergeer,
Guus Hoogmoed en Urby Emanuelson.
De film draait dinsdag 16 juni
om 20.15 en 21.15 uur. Strandbios, Wijk aan Zee (strandopgang
Relweg bij Heliomare). Kaartreserveringen (4 euro) op telefoon
06-28230380.

Centrum voor de
Kunsten houdt dansdag
Beverwijk - Bij het Centrum
voor de Kunsten in Beverwijk
kun je in verschillende dansstijlen leren dansen en dat laat men
op 20 juni a.s. tijdens de Dansdag zien.
Tijdens deze Dansdag wordt tussen 13.00 en 16.00 uur een uitgebreid programma aangeboden bestaande uit workshops
flamenco, breakdance en jazzdans, optredens van leerlingen,
en gastoptredens door verschillende dansgroepen. De Dansdag
vindt plaats in de dansstudio van
het Centrum voor de Kunsten

Beverwijk, Kerkplein 3. De toegang is gratis.
De docenten Clementine van der
Staaij, flamencodans, Dolf Hoen,
breakdance en Wincky Hoedt,
jazzdans bieden de workshops
aan, waarin getoond wordt hoe
de basisvaardigheden worden
aangeleerd. Hun leerlingen laten
een demonstratie zien en gastgroepen geven een kleine voorstelling.
Voor meer informatie over de
Dansdag kijk op www.centrumvoordekunstenbeverwijk.nl of bel
(0251) 227673.

Beverwijk staat landelijk bekend als judostad. Al decennia
lang wordt in Beverwijk de wedstrijden van de Judo Bond Nederland, district Noord-Holland,
gehouden. Ook de voorrondes
van de Nederlandse Kampioenschappen worden jaarlijks in De
Walvis gehouden. Met het vijfde
Toradoshi judotoernooi levert Toradoshi een belangrijke aandeel
om Beverwijk als Judostad te bestempelen.
Verleden jaar werd de NikiwaarchiefBC bokaal voor de tweede keer, achtereenvolgend, door
de judoka’s van Toradoshi gewonnen. Of het dit jaar lukt valt
nog te bezien, want er zullen
maar liefst 35 clubs deelnamen
aan het toernooi.
Het toernooi vergt veel inspanning van de vele vrijwilligers die
helpen om met dit toernooi het
vijfjarig bestaan van Toradoshi groots te vieren. Het belooft
in elk geval een super spektakel te worden. Het toernooi start
op zondag 14 juni om 9.00 uur
in Sporthal Beverwijk. Een toegangskaartje is maar één euro
en daarvoor krijg je ‘s morgens
de Jeugd t/m 9 jaar te zien. ‘s
Middags komt de overige jeugd
tot 20 jaar aan bod. Maar in de
eerste plaats gaat het erom dat
de judoka’s een fijne dag hebben. Want het bijzondere van dit
toernooi is dat er geen judoka
met lege handen naar huis gaat.

Dressuur
Beverwijk - Bij de Ve-Ca Stables
zijn zondag 7 juni weer FNRSdressuurwedstrijden gereden.
In de F1 t/m F6 was de eerste
plaats voor Iris Nijman op Sander, de tweede voor Marije van
Haarlem op Violetta en de derde
plaats voor Lieke van Gerven op
Tom. Myrthe Groeneveld behaalde op Violetta het F4 diploma.
In de F7 t/m F9 werd Fleur Jansen op Chinook eerste, Pam du
Crocq op Sander tweede en Nadine Deyle op Youri derde. Manouk Gunther op Sander behaalde het F6 diploma en Pam het F8
diploma. Hierna werd de F10 t/m
de F15 gereden. De eerste plaats
was voor Anne Wevers op Mel,
de tweede voor Justine van de
Berg op Beauty en derde werd
Linda Winands op Gina. Het was
de laatste FNRS wedstrijd. Echter voordat de zomervakantie begint is er zondag 28 juni nog een
grote Westernshow.
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Botdichtheidsmeting

Risico op osteoperose
door velen onderschat
Regio - Botontkalking is een
botaandoening waarbij het botweefsel zodanig is verminderd
dat al bij een geringe belasting
een heup- of polsfractuur of inzakking van de rugwervels kan
ontstaan. De Nederlandse bevolking vergrijst. Momenteel hebben ruim 800.000 Nederlanders
osteoporose. In ons land krijgen
één op de drie vrouwen en één
op de acht mannen boven de 55
jaar te maken met osteoporose
Jaarlijks zijn in ons land 16.000
heupfracturen, 16.000 polsfracturen en 14.500 wervelfracturen
het gevolg van botontkalking. Elk
jaar komen er 83.000 osteoporotische fracturen bij. Dit betekent
dat er nu al iedere 6 minuten een
Nederlander wat breekt als gevolg van botontkalking.
De helft van deze fracturen betreft personen van boven de 50
jaar. Helaas wordt 35% van de
fracturen van 50-plussers niet
op osteoporose gecontroleerd.
Of iemand osteoporose krijgt,
wordt grotendeels bepaald door
de conditie van de botten, de zogenaamde botdichtheid, rond
het vijfendertigste levensjaar.
Osteoporose is een aandoening
die zich pas laat zien wanneer
het meestal te laat is. Men gaat
krimpen of breekt, na een val,
een pols of een heup.
Met een botscan bestaat de mogelijkheid om in een vroeg stadium botontkalking op te sporen; 80% van de mensen weet
niet dat ze het hebben, omdat ze
hier nooit op onderzocht zijn. Dit

is niet alleen een probleem bij
vrouwen maar ook bij mannen.
Om te voorkomen dat men osteoporose krijgt, is het van essentieel belang vroegtijdig een botmeting te laten doen om de botgesteldheid vast te stellen, zodat
maatregelen genomen kunnen
worden om de botdichtheid zoveel mogelijk te behouden.
In de volgende situaties is het
raadzaam een botdichtheidsmeting te laten doen:
•vrouwen in de overgang; zeker
vrouwen die vroeg in de overgang zitten
•als botontkalking in de familie
voorkomt
•bij gebruik van bepaalde medicijnen zoals corticosteroïden
(prednison of prednisonachtige stoffen, maar ook laxeermiddelen)
•bij geen of weinig lichaamsbeweging
•bij bepaalde aandoeningen zoals schildklier, astma, reuma, diabetes, bepaalde darm- en huidziekten
•wanneer u veel koffie of alcohol
drinkt of weinig calcium via de
voeding binnenkrijgt.
Woensdag 17 juni vindt er in samenwerking met het Osteo Care
Center een botmeting plaats bij:
Good For You Beverwijk (tegenover de ANWB in de Beverhof)
Een botmeting kost 35 euro.
Men krijgt dan een rapport met
een persoonlijk advies.
Voor meer informatie en/of afspraak: Good For You , Beverhof
20, Tel: 0251-225594

Snelheidsdisplays langs
weg doorslaand succes
Beverwijk - De snelheidsdisplays, die sinds enige tijd in Beverwijk worden ingezet, zijn een
doorslaand succes. Dat vertelde
Rob Reijners, teamleider Beleid
en projecten van de gemeente Beverwijk woensdagmiddag
in het programma “Pistoletje
Duijff” van Radio Beverwijk. De
gemeente heeft twee displays ter
beschikking, die op steeds wisselende locaties worden ingezet. Volgens Reijners gaat van de
displays een preventieve functie
uit, automobilisten trappen vaker
op de rem als ze worden geconfronteerd met hun snelheid.
Dat de displays een succes zijn
in Beverwijk, blijkt wel uit het feit
dat de locaties voor plaatsing in
de rest van dit jaar al zijn ingepland. De plaatsing geschiedt
in overleg met de wijkcoördinatoren van Beverwijk. Op basis
van de geregistreerde gegevens

Jeugdsportpas Heemskerk

Sportieve kinderen bij
tennispark Assumburg
Heemskerk - De JeugdSportPas
in Heemskerk, uitgevoerd door
Sportservice Kennemerland, is
op dit moment bezig met het
derde blok van de JeugdSportPas van dit schooljaar. In totaal
zijn bijna 300 kinderen aan het
kennismaken met een sport naar
keuze. Het totaal aantal kinderen
wat dit schooljaar aan de 3 blokken JSP meedeed is 890. Dit betekent dat alle kinderen erg enthousiast blijven over het kennismaken met een sport via de
JeugdSpotPas.
Opvallend veel kinderen hadden zich dit derde blok aangemeld voor tennis. Op tennispark Assumburg was het met

95 kinderen een drukte van belang. De eerste ‘proefles’ duurde 2 uur en was direct een project voor verschillende CIOS studenten. De kinderen gingen in
groepjes langs alle banen waar
ze verschillende tennisspelletjes
deden. De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 van de Heemskerkse basisscholen vonden vooral
het slaan met een ‘echt’ tennisracket tegen een ‘echte’ tennisbal erg leuk.
Voor de groepen 3, 4 en 5 was
er ook weer volop keuze. Kiezen tussen yoga, hockey, sportaerobics of gym is moeilijk, het
is allemaal leuk om kennis mee
te maken. De groepen 6, 7 en
8 konden tafeltennissen, hoc-

kan de gemeente Beverwijk bekijken in hoeverre aanvullende
snelheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Ook is gebleken dat er
bij de gemeente Beverwijk minder klachten over te hard rijden
binnenkomen sinds de displays
in gebruik zijn genomen. (Raimond Bos)

Tips voor
de redactie?
bel:

0255
540 765

Paranormale beurs
IJmuiden - Zondag 14 juni vindt
de paranormale beurs van Samma Saya weer plaats in IJmuiden. Het Zesde Zintuig, Char,
Derek Ogilvie en andere programma’s op televisie maken dit
soort beurzen bijzonder aantrek-

kelijk. Ook deze keer is er weer
een verscheidenheid aan mediums, paragnosten in IJmuiden bij
elkaar te vinden en zal er wederom voor iedereen een persoonlijk advies of spiritueel handvat te vinden zijn in een van de

keyen of naar de les zefverdedigingssport.
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de JSP in het
schooljaar 2009-2010 al weer in
volle gang. Natuurlijk probeert
menweer een veelzijdig aanbod
samen te stellen in samenwerking met verschillende sportverenigingen. Aan het begin van het
schooljaar 2009-2010 ontvangen
alle leerlingen van de Heemskerkse basisscholen weer een
algemene folder en het aanbod
van de sporten van Blok 1. Dit
blok gaat van start na de herfstvakantie van 2 tot en met 29 november 2009.
Houd ook de informatie op de
website in de gaten: www.sportservicekennemerland.nl.
Voor
vragen over de JeugdSportPas
kan contact worden opgenomen
met Ciska Koops telefoon 0251256858 of ckoops@sportservicekennemerland.nl
te consulten. Het is een kleine
beurs voor iedereen die vragen
heeft met betrekking tot relatie,
gezondheid, werk of voor mensen die gewoon interesse hebben in deze materie en ermee
willen kennismaken.
In een gemoedelijke, ontspannen sfeer kan men een consult
krijgen waarbij men diverse vragen kan stellen aan een van de
deelnemende spiritueel en paranormale hulpverleners.
Gewoon rondkijken kan natuurlijk ook. Zo kunnen er onder andere paragnosten, helderzienden, magnetiseurs, tarotkaartleggers, hypnotherapeuten, auratekenaars, gidszieners en -tekenaars, reikimasters en pendelaars aanwezig zijn. De beurs
vindt zondag plaats in Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3 in IJmuiden. Openingstijden zijn van 11.00 tot 17.00 uur.
De entree bedraagt 5 euro. De
consulten kosten niet meer dan
12,50 euro per persoon. Kinderen onder de 11 jaar zijn gratis,
mits onder begeleiding.
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Bouwstadkaarten te koop
Beverwijk - Van maandag 10 t/
m donderdag 13 augustus kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar
hun eigen hutten en kastelen
weer bouwen in de twee bouwsteden. Dit jaar houdt Stichting
Welzijn Beverwijk twee bouwsteden, namelijk Bouwstad Meerestein, naast Danssportcentrum
La Passe en Bouwstad Broekpolder op de Vlaskamp. Het thema van Bouwstad Meerestein
is ‘Muziek’ en het thema van
Bouwstad Broekpolder is ‘Archeologie’.
Naast het bouwen van de hutten
worden er nog allerlei andere
activiteiten aangeboden die per
locatie verschillen. Om er zeker

van te zijn dat je mee kunt bouwen kun je nu al kaarten kopen.
Een dagkaart kost j 3,- en een
weekkaart (4 dagen) kost h 10,. Op dinsdag 11 en woensdag 12
augustus worden er ’s avonds
ook activiteiten georganiseerd.
Als je overdag niet meedoet aan
bouwstad kost dat j 1,50.
De voorverkoop van de dag-,
week- en avondkaarten is vanaf dinsdag 16 juni bij Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2,
Beverwijk en Buurthuis Wijk aan
Duin, Wilgenhoflaan 2c, Beverwijk. Voor meer informatie, bel
met Stichting Welzijn Beverwijk,
tel. 0251 220944.

Taxatie- en inkoopdag

Oude en zeldzame
boeken in De Moriaan
Wijk aan Zee - Dorpshuis De Moriaan aan de Dorpsduinen 4
in Wijk aan Zee opent dinsdag 23 juni van 13.00 tot ca. 17.00
uur haar deuren voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften en of oude bijbels voor het publiek op hun
waarde schatten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude
geschiedenis, topografie, (staten) bijbels en theologie. Ook
oude foto’s en albums zijn welkom. Er zullen ook een paar
voorbeelden te zien zijn van antieke boeken, bijbels die op
originele wijze gerestaureerd zijn. Voor restauratie kan een
afspraak gemaakt worden.
Voor taxatie wordt 3 euro per
persoon gevraagd. Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de hand
van bewijsmateriaal uit recent
verschenen veilingcatalogi. Een
nauwkeurige vaststelling van de
waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de staat
waarin het boek verkeert. Met
enige regelmaat komen er op dit
soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en

Hoe bevalt ‘t?
Beverwijk - Het Rode Kruis Ziekenhuis houdt op dinsdag 23 juni een informatieavond over bevallen in het ziekenhuis. Deze
avond is bedoeld voor zwangere vrouwen en hun partners en
duurt van 20.00 tot 22.00 uur. De

Dagtochten
55 plussers

soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op.
Vorig jaar werd een zeldzame
handgeschreven bijbel in Enkhuizen door Arie Molendijk ‘ontdekt’. Desgewenst kunnen bezoekers hun oude boeken ter
plaatse verkopen. Voor taxatie of
verkoop van een bibliotheek of
een partij moeilijk te vervoeren
boeken kan eventueel een afspraak worden gemaakt.

informatieavond wordt gehouden in het restaurant van het Rode Kruis Ziekenhuis op de tweede etage. De zaal is vanaf 19.30
uur open. De leiding is in handen
van verpleegkundigen van de
kraamafdeling, die tevens informatie verstrekken over borstvoeding. Een verloskundige en een

(Foto: Miranda Termaat)

Zondag 14 juni

7e Rafael van der Vaart
straatvoetbaltoernooi
Beverwijk - Op de parkeerplaats bij B.V.V. de Kennemers
in Beverwijk wordt zondag 14 juni alweer het 7e Rafael van der
Vaart Straatvoetbaltoernooi gehouden.
Het toeval wil dat het eerste toernooi ook op 14 juni werd gehouden. Na de eerste editie heeft het
toernooi zich in relatief korte tijd
ontwikkeld tot een bekend evenement, waaraan onder andere door clubs als de Graafschap,
FC Volendam, HFC Haarlem, Telstar, Omniworld, Vitesse/AGOVV,
FC Utrecht en AJAX werd meegedaan.
Hoewel de BOV’s na 1 juni geen
toernooien meer spelen, werd
voor dit toernooi werd een uitzondering gemaakt, zo zullen
Telstar, Haarlem en titelverdediger Sparta Rotterdam wel meedoen. De organisatie vindt het
regionale karakter belangrijk en
is dan ook verheugd dat de regionale clubs ADO’20, Odin’59,
FC Castricum, FC Uitgeest, SV
Beverwijk, DEM en natuurlijk
De Kennemers weer meedoen.
Met de teams van Jonger Oranje, DWS, Voorschoten’97, RKTVC
Tiel, FC Lisse en Zeeburgia komt
het aantal deelnemende teams
op 16.
Het toernooi wordt in twee poules van acht gespeeld, waarna via kruisfinales om ca. 17.45
uur de winnaar van het toernooi
bekend wordt. De prijsuitreiking
wordt door Robert Boer en Rafael verzorgd. Net als voorgaande jaren zijn er ook nu weer tal
van nevenactiviteiten, zoals voetbalbowlen, vrijentrappen spel,
Playstation, bezoekers kunnen
met een foto op de cover van de
VI, er is weer een barbecue, er

zijn fanartikelen van Rafael van
der Vaart te koop en er is een
verloting met als hoofdprijs een
verzorgde voetbalreis voor twee
personen naar een wedstrijd van
Real Madrid!!
Uiteraard is Rafael van der Vaart
er ook nu weer de hele dag bij.
Om nog meer van het toernooi
mee te kunnen maken zal hij de
interviews al op zaterdag geven.
Daarbij is ook aandacht voor het
boek ‘Rafael van der Vaart van
pupil tot prof’. Ook wordt er op
zaterdag alvast een voetbalwedstrijdje gespeeld, waarbij Rafael
de scheidsrechter is, maar daarover wil de organisatie nog niet
teveel kwijt. Zeker is wel dat Piet
Paulusma voor zaterdag is uitgenodigd, of hij werkelijk naar Beverwijk komt wordt pas op donderdag bekend gemaakt. In ieder
geval is wel zeker dat de opening van het toernooi door Damián van der Vaart zal worden
verricht. De 3-jarige zoon van
Rafael en Sylvie zal op zondag
om 9.30 uur de aftrap verrichten,
daarmee is dan de derde generatie van de familie Van der Vaart
voor het eerst actief bij de Kennemers. Voor de fans van Rafael
van der Vaart zijn er zondag weer
handtekeningen/fotosessies, zodat ook zij niets tekort komen. Al
met al is het dus weer een zeer
compleet evenement.

verpleegkundige van de kinderafdeling zullen specifieke informatie geven, ondersteund door
een diapresentatie en een videofilm. Er zal genoeg gelegenheid
zijn tot het stellen van vragen. Indien mogelijk zal er een rondleiding worden gegeven langs de
verloskamers.Toegangskaarten

zijn te verkrijgen aan het Patiëntenservicebureau van het Rode
Kruis Ziekenhuis. Dit bureau geopend op maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 16.00 uur. Kaarten bestellen kan via tel. 0251265111, of via e-mail: patiëntenservicebureau@rkz.nl, besteld
worden. De toegang is gratis.

Het toernooi begint om 9.30 uur
en eindigt om ca. 17.45 uur. Voor
meer informatie kan men terecht
op de stite www.rafaelvdvaartstraatvoetbaltoernooi.nl. In verband met de verwachte drukte wordt bezoekers aangeraden
om zoveel mogelijk op de fiets te
komen.

Beverwijk - Stichting Welzijn
Beverwijk heeft deze zomer een
aantal leuke uitjes voor 55 plusers. Op woensdag 1 juli gaat
men met de trein naar Hoorn
en stappen daar in de museumstoomtram naar Medemblik. Daar wordt het mooie oude stadje bezocht en krijgt men
een rondleiding in het Bakkerijmuseum. Met de bus en trein
wordt aan het eind van de middag weer naar huis gegaan. Let
op: men dient wel goed ter been
zijn. De kosten zijn 15 euro en de
trein- en buskosten. Voor deze
tocht kan worden ingeschreven
tot 26 juni.
Op dinsdag 14 juli wordt een bezoek gebracht aan de binnenstad van Amsterdam, waar men
wordt rondgeleid door een gids
van het Gilde. Ook hier moet u
goed ter been zijn en inschrijven
kan tot 30 juni. De kosten zijn 5
euro en de treinkosten.
Het volledige zomerprogramma kan worden opgehaald bij
Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c of Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. Voor meer informatie:
Stichting Welzijn Beverwijk, tel.
0251-220944.

Viering in
Goede Raad
Beverwijk – Zondagmorgen is
er om 9.30 uur een Eucharistieviering waarin pastor Zaal voorgaat. Het Mariakoor verleent
hierbij haar muzikale medewerking.

Werken bij de
Kindertelefoon
Werken als vrijwilliger bij de Kindertelefoon is leuk. Je hebt aandacht en zorg voor kinderen en
jongeren, terwijl je tegelijkertijd
jezelf ontplooit.
De Kindertelefoon is 30 jaar geleden opgezet om kinderen en
jongeren van 8 tot 18 jaar op een
laagdrempelige manier te informeren, ondersteunen, adviseren
en waar nodig te verwijzen. De
Kindertelefoon Noord-Holland is
elke dag, dus ook in de weekenden en op feestdagen, geopend
van 14:00 uur tot 20:00 uur. Momenteel is men voor de locaties
Alkmaar en Haarlem op zoek
naar nieuwe vrijwilligers. Mannen of vrouwen die met kinderen en jongeren in gesprek willen gaan over allerlei onderwerpen zoals pesten, ruzie, seks,
problemen thuis, drugs, verliefdheid etc. De minimumleeftijd om
te kunnen solliciteren als vrijwilliger is 19 jaar. Vraag dan nu
de kennismakingsreader en het
aanmeldformulier aan via noordholland@kindertelefoon.nl.

pagina 18

12 juni 2009

Zwarte banden voor
vechtsporters De Lange
Beverwijk - Afgelopen weekend zijn er tijdens de examens
voor zwarte band en hoger van
de JBN (Judo Bond Nederland)
drie vechtsporters van Sportschool De Lange geslaagd voor
hun zwarte band.
De 43-jarige judoka Ruud Beentjes deed examen voor zijn eerste dan judo. Omdat hij tijdens
een eerdere gelegenheid al voor
twee van de drie onderdelen
was geslaagd, wachtte nu alleen
nog het zware onderdeel Nageno-Kata. Dit traditionele onderdeel wordt door velen gezien als
het moeilijkste onderdeel voor
de zwarte band, maar Beentjes

slaagde met ruime cijfers en ontving hierdoor zijn zwarte band.
Tijdens dezelfde examendag deden de jiu-jitsuka’s Tim Boon en
Maxime Boone eveneens examen voor hun zwarte band. Beiden deden een compleet examen, hetgeen als erg zwaar
wordt ervaren. Beiden overtuigden de examinatoren echter van
hun technische capaciteiten,
waardoor ze alle onderdelen met
zeer goede cijfers wisten binnen te halen. Beiden ontvingen
hiermee hun felbegeerde zwarte
band uit handen van hun trainer
Jaap Philipoom.

Opstap diploma voor 37
moeders en hun kinderen
Beverwijk - Op zaterdag 13 juni
ontvangen 37 moeders met hun
kinderen het Opstapdiploma uit
handen van de wethouders van
de gemeenten Velsen en Beverwijk. Achttien moeders en hun
kinderen komen uit Velsen, 19
uit Beverwijk. Dit keer is het de
beurt aan wethouder Jacqueline
Dorenbos van Beverwijk om een
toespraak te houden. Opstapmoeders zullen vertellen wat het
project voor hen en hun kinderen heeft betekend. Namens de
gemeente Velsen zal wethouder
Annet Baerveldt de diploma’s
uitreiken. De organisatie van de
Opstapprojecten in de IJmond is
in handen van Stichting Welzijn
Velsen en Stichting Welzijn Beverwijk.
Opstap richt zich vooral op de
cognitieve ontwikkeling van kinderen van 4 tot 6 jaar. In het project wordt er vanuit gegaan dat
kinderen een basis kennis -en
begripsniveau nodig hebben om
een succesvolle start te kunnen
maken in groep 3 van de basisschool. Taalontwikkeling, het
ontwikkelen van onderscheidingsvermogen en het leren van
vaardigheden om problemen op
te lossen zijn belangrijke elementen van het project. Bij de

Rijbewijs kwijt
Beverwijk - Een 58-jarige
Heemskerk is donderdagmiddag
aangehouden. Hij reed in beschonken toestand achteruit tegen een andere auto. Ademanalyse in het politiebureau gaf een
waarde aan van 2,35, waarop het
rijbewijs van de man werd ingevorderd.

activiteiten zijn de moeders uitdrukkelijk betrokken. Door Opstap raken zij geïnteresseerd om
cursussen te gaan volgen of op
een andere manier kennis op te
doen. Dit heeft een gunstig effect op de steun die zij aan hun
kinderen geven. De moeders komen eens per 14 dagen bij elkaar
en bespreken allerlei thema’s en
krijgen voorlichting op het gebied van onderwijs, gezondheid
en voorzieningen. Ook krijgen
zij thuis begeleiding van zogenoemde “buurtmoeders”. De diploma-uitreiking vindt plaats op
zaterdag 13 juni van 15.00 tot
17.30 uur in Buurtcentrum De
Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord. Na de diploma-uitreiking is er een muzikaal optreden van de Opstapkinderen. Ook
zijn er allerlei creatieve activiteiten waar kinderen aan deel kunnen nemen.

De beverwijker
tel. 0255-540765

Geen rijbewijs

Druk atletiekweekeinde
Beverwijk - Met maar liefst
drie wedstrijden in één weekend hadden de DEM-atleten
een druk atletiekweekend. Vrijdag kwamen de CD junioren in
actie op de thuisbaan van sportpark Adrichem tijdens de Evening Games. Hier behaalde Irini Gialamatzis bij de C junioren
een eerste plaats op de driekamp (kogel 9,09 meter – discus
18,20 meter 150 meter 20,5 seconden). Bij de D junioren eiste
Romy Spruit een 5e plaats voor
zich op (60 horden 10,7 seconden – ver 4,21 meter – kogel 9,52
meter). Ook in de tussenstand
na twee van de vier wedstrijden
staan beide DEM junioren hoog
genoteerd in het klassement.
Zaterdag mochten de DEM pupillen aantreden voor de tweede
ronde van de competitie in Santpoort. De jongste DEM atleten
waren wederom zeer succesvol.
Amy Vermeer won bij de meisjes
A2 pupillen de meerkamp terwijl
bij de jongens A1 pupillen de 9
jarige Vyron Saridin het zilver in
ontvangst mocht nemen. Op de
1.000 meter was er twee maal
goud voor DEM. Zowel Alexander Soethout als Lisanne Glorie wonnen dit onderdeel in hun
leeftijdsklasse met overmacht.

Zondag waren de B junioren (15
t/m 17 jaar) aan de beurt om in
Den Haag hun tweede competitieronde af te werken. De DEM
jongens verspeelden hun kansen op een goede klassering
door een val van Max Blokker bij
de 110 meter horden. Individueel succes was er wel voor Joris
Anema bij het discuswerpen. Hij
wierp een fraai persoonlijk record van 35,56 meter, goed voor
een tweede plaats. Max Blokker
revancheerde zich bij het onderdeel kogelstoten. Hij verbaasde
vriend en vijand met zijn zesde
plaats en een persoonlijk record
van 10,25 meter.
De DEM meisjes behaalden met
5868 punten een keurige vierde plaats in het sterke deelnemersveld. Meest succesvolle atlete was Wendy Schelvis. Zij
wierp in de regen de speer naar
31,94meter, wat haar een tweede plaats en een nieuw persoonlijk record opleverde.
Tevens werd zij vierde bij het
hoogspringen met 1,45 meter.
Vijfde plaatsen waren er voor
Melanie Wassenaar op de 100
meter (13,08 seconden ) en Lisanne Hoogeboom op de 800
meter (2.35,80 minuten).

Politieagenten Baarsvissen
lichtgewond
Beverwijk - Baarsvisser Jannes
Beverwijk - Politiemensen troffen zondag omstreeks 02.00 uur,
tijdens surveillance, drie personen aan in een bushokje op de
Plantage. De drie, twee mannen
en een vrouw, waren onder invloed van alcohol. Een van de
twee mannen, een 38-jarige inwoner van Beverwijk, weigerde
zich te identificeren en was verbaal recalcitrant richting politieagenten. Toen zij hem, na herhaaldelijk vragen om het identiteitsbewijs van de man, wilden aanhouden, verzette deze
zich hevig. Er ontstond een forse worsteling, waarbij een politiehond is ingezet. De hond heeft
niet gebeten. De wild om zich
heen slaande verdachte is uiteindelijk met gepast geweld en
behulp van pepperspray aange-

Diekema heeft de openingswedstrijd van HSV Kennemerland uit
Beverwijk gewonnen. In Heiloo
vingen 14 baarsvissers in totaal
241 baarzen. De uitslag van zaterdag is als volgt:
1. Jannes Diekema 37 stuks
2e Jack Valk 21.
3e Klaas Huttinga 20.
4e Tom Moolevliet, Puck Talens
en Jan de Reus, alle drie met 18.
houden en overgebracht naar
een politiebureau. Zowel de verdachte als enkele politiemensen
zijn als gevolg van het incident
licht gewond geraakt. De andere
man, een 37-jarige Beverwijker is
eveneens aangehouden, aangezien deze niet voldeed aan bevel
zich te verwijderen en zich niet
kon identificeren.

Beverwijk - Politieagenten zagen vorige week donderdagochtend op de Warande een 25-jarige Heemskerkse automobilist rijden waarvan ze wisten dat
hij geen rijbewijs had. De auto
waarin hij reed en die eigendom
was van een vriendin. is in beslag genomen.

Vechtpartij
Beverwijk - Politieagenten troffen vorige week donderdag om
02.00 uur na een melding in de
Pieter Verhagenlaan een gewonde 33-jarige man. Hij verklaarde
in zijn woning ruzie te hebben
gekregen en daarbij te zijn gestoken. De man is voor behandeling naar een ziekenhuis gegaan.
In de woning zijn door de politie twee andere mannen aangehouden. Dat waren Beverwijkers
van 24 en 32 jaar. De 24-jarige
bleek ook verwondingen te hebben. Die is naar een ziekenhuis
vervoerd en daar vervolgens opgenomen. De andere is voor nader onderzoek ingesloten. Wat
de toedracht van de geëscaleerde ruzie is geweest is nog niet
duidelijk.

Zomerspektakel
Beverwijk - Stichting Welzijn
Beverwijk organiseert dit jaar
voor alle kinderen en tieners van
8 t/m 15 jaar een Zomerspektakel. Op dinsdag 7 juli en woensdag 8 juli zijn er allerlei sportieve en creatieve activiteiten in en
rond Sporthal de Walvis. Op donderdag 9 juli is er een skate event
georganiseerd bij skatepark De
Blauwe Kikker, met een kunsten cultuurmarkt op de naastgelegen parkeerplaatsen.
De weken daarna zijn er verschillende activiteiten in diverse
Beverwijkse buurten waar kinderen en tieners aan deel kunnen nemen. Voor meer informatie kan men contact opnemen
met Stichting Welzijn Beverwijk,
telefoonnummer 0251 - 220944.

Kettingbotsing
Velsen-Noord - Op de A22, vlak
voor de tunnel richting Alkmaar
ontstond omstreeks vorige week
donderdagmiddag een aanrijding waarbij zes auto’s betrokken waren. Er deden zich geen
persoonlijke ongelukken voor.
Een van de auto’s moest worden
weggetakeld.
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Miljoenen voor nieuwe
inrichting wijk Oosterwijk
Beverwijk - De gemeente gaat de komende jaren 3,9 miljoen euro investeren in de wijk Oosterwijk. Deze week werd het voorlopig ontwerp voor de eerste fase vastgesteld. In deze fase wordt
het gebied tussen de Dommelsingel, Merwedestraat, Belgiëlaan en Waalstraat aangepakt. Een
nieuw gescheiden rioolstelsel, drie waterpartijen in de wijk en een verberterde groenvoorziening moeten de wijk een nieuwe aanblik geven. Het project moet na de zomervakantie van
start gaan met een inspraakbijeenkomst.
De wijk Oosterwijk dateert uit
het begin van de jaren ‘60. Desondanks verkeren de woningen
nog in goede staat. In tegenstelling tot wijken elders in de stad
is daarom niet gekozen voor een
complete reconstructie van het
gebied, maar voor het opknappen van de woningen en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte.
Wethouder Maarten Dijkshoorn
over de plannen: ,,In de eerste
plaats wordt de huidige riolering vervangen. Die werkzaamheden waren al gepland en maken deel uit van het gemeentelijk rioleringsplan. Er wordt een
gescheiden stelsel aangelegd,
waarbij hemelwater en het rioolafval van de woningen gescheiden worden opgevangen. Het
stelsel voor het opvangen van
het hemelwater krijgt tevens de
functie van drainagesysteem.’’ In
de wijk Oosterwijk is sprake van
Berliner Editie: x

Documentnaam: x

een zeer hoge grondwaterstand,
waardoor veel vochtproblemen
ontstaan. Ook deze problematiek
moet met de nieuwe maatregelen goed worden aangepakt. Op
drie locaties in de wijk zal open
water komen. In verband met de
aanleg hiervan zal het voetbalveldje, dat nu nog midden in de
wijk ligt, worden verplaatst naar
het terrein naast het speeltuingebouw elders in de wijk.
De inrichting van de woonstraten
wordt verbeterd door een duidelijk onderscheid aan te brengen
tussen de rijbaan en parkeerstroken. Het hele gebied wordt
een 30-kilometer zone en in de
Amstelstraat en de IJsselstraat
wordt verkeer in twee richtingen mogelijk. In de nieuwe situatie hebben automobilisten
wel een achtergestelde positie
ten opzichte van fietsers. Ook de
groenvoorziening wordt aange-

pakt. Er worden bomen gekapt
of verplaatst, maar ook nieuwe
bomen bijgeplant. Uiteindelijk
zal de bomenbalans in deze wijk
een positief saldo van 39 exemplaren krijgen. Door struiken op
een betere manier te planten zal
het aanzicht van de plantsoenen verbeteren. Voorts komen
er drie volwaardige speelterreinen voor de kinderen in de wijk,
De locaties van deze speelplaatsen zijn met de bewoners en op
basis van de huidige bevolkingsgegevens afgestemd. Een aantal elementen in het ontwerp
zijn aangepast op basis van reacties uit de wijk. De bewoners
konden zich tijdens een informatiebijeenkomst al in maart van
dit jaar verdiepen in de materie.
In september volgt een formele inspraakbijeenkomst, vervolgens kan begin 2010 het defintieve plan ten uitvoer worden gebracht. (Raimond Bos)

Het huidige straatbeeld van de IJsselstraat

En zo moet de IJsselstraat er in 2020 uitzien, wanneer de volgend jaar
te planten bomen gegroeid zijn.

Hoezo aftrekbaar
van de belasting...
Hierbij een éénmalige actie van onze zijde!
Wij bieden u een gratis brilmontuur aan waarbij
u de glazen zelf moet aanschaffen bij een door
ons aangewezen optiekwinkel.
Deze actie duurt van 14 juni t/m 20 juni 2009

Mocht u zich willen opgeven dan kunt u bellen op werkdagen
tussen 9.00 en 17.00 uur met 020 - 65 70 047
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SV Beverwijk: een
voetbalclub met traditie
Beverwijk - SV Beverwijk bestaat sinds 19 maart 1919 en
heeft in haar bestaan al heel
veel sportieve talenten voortgebracht. Ondermeer Arthur Numan en Michel Doesburg zijn bij
Beverwijk hun loopbaan begonnen.

Programma 11 juni t/m 17 juni 2009
zaterdag 14.00 uur
zondag 15.00 uur
woensdag 14.00 uur

“Monsters vs Aliens 3D” (NL)
donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag & maandag 20.00 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur

“Angels & Demons”
donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur
zondag & maandag 20.00 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur

“Coco avant Chanel”
vrijdag & zaterdag 19.00 uur

“Coraline 3D” (OV)
zaterdag14.00 uur
zondag 15.00 uur
woensdag 14.00 uur

“Mijn vader is een detective”
Dorpsstraat 70 • Castricum
Tel. 0251 - 65 22 91

Angels en Demons
Wanneer Langdon erachter
komt dat een eeuwenoud geheim broederschap bekend als
de Illuminati, de machtigste ondergrondse organisatie uit de
geschiedenis, weer actief is geworden, wordt hij geconfronteerd met een dreiging die de
ondergang kan betekenen van
de aartsvijand van deze geheime
organisatie: de katholieke kerk.
En als Langdon ontdekt dat de
Illuminati een tijdbom hebben
geactiveerd, vliegt hij naar Ro-

me. Daar bundelen hij en Vittoria
Vetra, een beeldschone en mysterieuze Italiaanse wetenschapster, hun krachten. Ze beginnen aan een ware jacht vol actie die hen door verzegelde grafkelders, gevaarlijke catacomben
en verlaten kathedralen voert, en
ze komen zelfs in het hart van de
meest geheime kerker op aarde. Langdon en Vetra volgen een
400 jaar oud symbolenspoor uit
de oudheid dat voor het Vaticaan
de enige hoop op redding is.

Mijn vader is een detective
In deze film beleven drie 13-jarige kinderen, Sam, Sterre en
Ortwin de spannendste avonturen. Detective Max is helaas niet
zo talentvol als hij zelf denkt. Gelukkig is zijn zoon Sam een betere speurder. Samen met zijn

buurmeisje Sterre helpt hij zijn
pa bij een zoektocht naar een
zeldzame, gestolen papegaai.
Maar dan wordt Max ontvoerd.
Ze belanden op een geheimzinnig forteiland met een duister
mysterie...

Bourgondische middag

Wijn & kaas preuvenement Wijcker Kookclub
Beverwijk - Op zondag 14 juni
is er van 12.00 tot 17.00 uur een
Bourgondisch Evenement wat
wordt georganiseerd door drie
culinaire specialisten:
Jaap van der Linden (specialist in wijnen), René Koelman
(van Bourgondisch Lifestyle) en
Frank de Boer (chefkok van de
Wijcker Kookclub). Deze drie he-

ren presenteren in samenwerking met de Wijcker Kookclub
hun culinaire kunsten. Dit evenement zal plaatsvinden in de tuin
rondom de Bollenschuur aan de
Kuikensweg 20 in Beverwijk. Bij
slecht weer zal worden uitgeweken naar de bollenschuur. Bezoekers kunnen prachtige combinaties van heerlijke wijnen, ka-

Aanbod Volksuniversiteit
Castricum - Het nieuwe programmaboekje voor het cursusjaar 2009-2010 van de Volksuniversiteit is uit. Er is open huis op
zaterdag 12 september van 11.00
tot 13.00 uur in het VUcas-kantoor aan het Kooiplein. Inschrijven kan ook via de website www.
vucas.nl. Bij de Volksuniversiteit
gaat het om cursussen waarin men zijn eigen belangstelling
kan volgen. In een ‘Filosofie studiekring’, bij ‘Genealogie’of over

‘Voeding en Voedselkwaliteit’. Dit
jaar is er weer een aantal geboortejaren of sterfdagen van
bekende wereldburgers. De VUcas staat hier ook bij stil, bijv. in
een korte cursus over Haydn en
over de Evolutietheorie van Darwin. Natuurlijk is er ook weer een
aantal klassiekers zoals ‘Digitale
Fotografie’en ‘Kies Kleurbewust’
en ‘Koken’ met een topkok. Internet en e-mail, PC-gebruik en
Word voor 55-plus; Leeskrin-

zen en kaasgerechten proeven,
die bereid worden door topkok
Frank de Boer.
De prijs van dit evenement bedraagt 35 euro per persoon.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Verlinden Wijnen op de Wijkerbaan,
bij ‘t Boshuys op de Zeestraat en
bij Bourgondisch Lifestyle op de
Plantage.
gen Nederlandse en buitenlandse literatuur maar ook over Poëzie . Voor de talen is er een nieuwe aanpak, de strikt opvolgende leerjaren worden losgelaten.
Men kan afhankelijk van voorkennis in een groep aan de taalvaardigheid werken. Het aanbod
is enorm breed. Op de open dag
wordt meer informatie gegeven.
Het VUcas-kantoor is iedere vrijdagmorgen geopend. Vragen
stellen of aanmelden kan telefonisch via 0251-670048 en elektronisch via www.vucas.nl.

Sinds 2002 speelt de vereniging
(weer) op Sportpark Adrichem,
waar een prachtige kantine (De
Driesprong) en acht fraaie kleedkamers zijn neergezet. Op deze moderne accommodatie werken alle teams van SV Beverwijk
hun trainingen en wedstrijden af.
Hoewel het voetballen centraal
staat, organiseert de club ook
vele andere activiteiten. Hierbij
valt te denken aan het jaarlijkse
uitje, toernooien, het Dekker autogroep jeugdtoernooi, etc.
Jeugdvoetbal bij sv Beverwijk
SV Beverwijk kan altijd enthousiaste jeugdvoetballers gebruiken!
Plezier staat bij de vereniging altijd voorop, omdat de ervaring is
dat als het kind het naar zijn zin
heeft, het goede voetbal vanzelf
komt. SV Beverwijk is een middelgrote, gezellige vereniging.

Dit heeft als voordeel dat er voor
ieder kind evenveel aandacht is,
of het nu in het hoogste of laagste team speelt. Voor al de jeugdteams kan men nieuwe, enthousiaste spelers gebruiken.
Vanaf 4 jaar is het al mogelijk om
met voetballen te beginnen. In
het begin wordt er met de allerkleinsten alleen getraind. Zodra
de tijd er rijp voor is, volgt deelname aan de minipupillencompetitie. Voor al de jeugdleden
geldt dat de tenues door de club
worden verzorgd.
De trainingstijden zien er als
volgt uit:
Maandag 18.00 – 19.00 uur: F en
E pupillen.
Dinsdag 18.30 – 19.30 uur: D pupillen.
Woensdag 17.30 – 18.30 uur:F en
Minipupillen.
Woensdag 18.30 – 19.30 uur: E
pupillen.
Donderdag 18.30 – 20.00 uur: C
pupillen.
Wie meer wil weten kan kijken
op de website www.svbeverwijk.
nl of bellen met Bram Schroduer jeugdcoöordinator, 0642430772.

Jordy van den Berg neemt
restaurant Westerhout over
Beverwijk - Restaurant Westerhout op het Westerhoutplein in
Beverwijk is overgenomen door
Jordy van den Berg. Het horecabedrijf van Jordy van den Berg
heeft de bedrijfsvoering van restaurant Westerhout overgenomen. Met een compleet nieuw
team heeft de lokaal bekende
ondernemer keihard gewerkt
aan de gewijzigde formule die
het restaurant nadrukkelijk op
de kaart moet gaan zetten. Betaalbaar, sfeervol en voor iedereen bereikbaar. Dat zijn de trefwoorden waarom het draait in de
gekozen opzet. Eigenaar Jordy
van den Berg heeft volop plannen voor de nabije toekomst. Hij
stelt: ,,Laat de mensen hier maar
eens komen kijken. Dan ontdek-

ken ze dat wij het mooiste terras
van Beverwijk hebben.’’
Huize Westerhout, gebouwd in
1897 en oorspronkelijk eigendom van de invloedrijke familie
Boreel, ligt half verscholen in het
groen van het gelijknamige park
Westerhout, op één van de mooiste plekjes van Beverwijk. Jarenlang was het pand in gebruik als
stedelijke muziekschool, maar
na de renovatie, nu zo’n drie jaar
geleden, werd een deel van het
gebouw ingericht als restaurant.
Verder is in het monumentale
gebouw de Kunstuitleen Beverwijk gevestigd en worden er enkele malen per jaar bijeenkomsten gehouden door de Parksociëteit Kennemerland.

Gaaf Kennemerland
toernooi start zaterdag
Beverwijk - Zaterdag is het dan
zover, het gaafste tennistoernooi van Kennemerland gaat
van start. Een Gaaf! Kennemerlandtoernooi dankt dit jaar zijn
naam aan woon outlet Gaaf. Met
meer dan 420 inschrijvingen is
het toernooi, gewoontegetrouw,
weer tot de nok toe gevuld.
Op www.eengaafkennemerlandtoernooi.nl staat per dag een

verslag en foto’s van de wedstrijden. De mooie schema’s in de
sterkste spelersregionen beloven
veel spannende wedstrijden te
brengen. Tel daarbij op de goede weersverwachting, het gezellige publiek en natuurlijk niet te
vergeten de professionele bediening achter de bar en het toernooi zal weer garant staan voor
een week lang spektakel en gezelligheid.
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Schoolverlaters met beperking
welkom bij ‘Ook voor Jou’

Wereldwinkel koopt speciaal in:

Mexicaans aardewerk
Heemskerk - Ter gelegenheid
van de braderie op 20 juni in
Heemskerk, heeft de Wereldwinkel Heemskerk een aantal fraaie
artikelen ingekocht. Tijdens het
evenement staat er voor de winkel een marktkraam met wereldse producten. Geheel in de sfeer
van de kunstmarkt zijn de diverse vazen met retroprint, prachtige blikvangers in elk interieur.
En over vazen gesproken, opvallend zijn de vazen van gevouwen
keramiek, uitgevoerd in gebroken wit. Bijzonder zijn de beelden van Serpentine. Dit harde
gesteente komt uit Zimbabwe en
mag niet onbewerkt het land uit.
In Amerika zijn dit soort beelden
enorm populair.

Bonte boel
Bij binnenkomst van de winkel
vallen de vrolijke kleuren van het
Mexicaans aardewerk direct op.
Met de kleurrijke bloempotten in
de tuin of op het balkon of dakterras krijg je spontaan zin in een
fiesta. De bonte schalen en borden lenen zich prima als ondergrond voor heerlijke hapjes. Alle
producten zijn met de hand beschilderd volgens een techniek
die al meer dan 500 jaar in Mexico toegepast wordt.

Beverwijk - Nog even en het is
weer grote vakantie en dus het
einde van het schooljaar. Dit betekent voor schoolverlaters dat
ze op zoek moeten naar een vervolgopleiding of een geschikte werkplek. Ook voor jongeren
met een beperking is dit het geval. Dit ligt vaak wat ingewikkelder omdat er minder keus is, of
omdat nog niet alle werkmogelijkheden bekend zijn.
Eén van de mogelijkheden kan
stichting “Ook Voor Jou” uit Beverwijk zijn. Zij bieden kleinschalige dagbesteding op maat.
Er wordt op de dagbesteding
veel divers werk verricht, zodat
er voor de deelnemers voldoende afwisseling en keuzevrijheid
is. Ook worden er op verzoek van
de deelnemers regelmatig nieuwe activiteiten opgezet.
Desnoods worden de benodigde aanpassingen verricht om de
deelnemer aan de activiteit deel
te kunnen laten nemen
Dit is onder andere mogelijk
doordat de deelnemers veel in-

dividuele aandacht krijgen. Het
belangrijkste van de stichting, in
vergelijking met andere dagbestedingen, is dat er altijd in kleine groepjes gewerkt wordt. Tevens kunnen bij de stichting de
individuele talenten van de deelnemers verder ontplooid worden.
Hierbij valt te denken aan schilderen, creatieve vorming, enz.
Daarbij kan ook een computercursus gegeven worden of men
kan bekwaam gemaakt worden
in administratie. Ook is er de mogelijkheid om met begeleiding
van de stichting in het bedrijfsleven te gaan werken. De stichting heeft zelf ook al verschillende soorten werkzaamheden voor
handen, namelijk post sorteren
en bestellen, zeepproducten bedenken/maken en verkopen in
de eigen winkel of op markten
en braderieën, inpakken van diverse goederen, cursusboeken
bundelen, enz. Met de opbrengst
van deze werkzaamheden wordt
met de deelnemers om de zoveel tijd iets leuks gedaan zoals

terste te gaan. Dit zijn niet geheel
toevallig ook de ingrediënten die
de drijfveer vormen voor het Iber
Lengua-team om elke les tot het
uiterste te gaan om nieuwe kennis over te brengen. Een cursus
bij Iber Lengua is daarom als een
homerun bij softbal: succes gegarandeerd.

Korting
Wie op 20 juni de Wereldwinkel
in Heemskerk bezoekt, kan profiteren van 10% korting op alle
non-foodproducten.

Van der Slikke 40 jaar
bij Bruins bv Installatie
Heemskerk - Wouter van der
Slikke is 40 jaar werkzaam bij
Bruins bv Installatie. Op 1 juni 1969 trad hij in dienst van
dit Heemskerkse installatiebedrijf en daarmee is Wouter monteur van het eerste uur. In januari 2009 bestond Bruins bv Installatie 40 jaar.
Afgelopen vrijdag 5 juni, was er
een receptie in de Nozem en de
Non en velen kwamen Wouter
feliciteren met zijn jubileum.
Als loodgieter had Wouter veel
contact met timmerlieden, schilders, metselaars enz., die werkzaam zijn de bouw.
Wouter heeft zich o.a. gespecia- Wouter van der Slikke
liseerd in zink- en koperwerk.
De koperen gevelbekleding aan maakt heeft.
het pand hoek Breestraat / Zee- Als leermeester heeft Wouter
straat in Beverwijk, is een werk jonge monteurs in het vak opwaar hij trots op is dat hij dit ge- geleid.

Adverteren?
bel: 0255-540765

bowlen, uit eten of naar de film.
Stichting “Ook Voor Jou” is voor
alle mensen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking of
niet aangeboren hersenletsel die
graag willen werken maar dit in
het bedrijfsleven niet aankunnen
of bij grote instellingen wat minder tot hun recht komen.
Ook is er voor leerlingen met een
beperking in het laatste schooljaar de mogelijkheid om stage
te lopen bij stichting “Ook Voor
Jou” om zo vast te “proeven” wat
het werk inhoud.
De dagbesteding is geopend
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 uur tot
16.30 uur.
Geïnteresseerden zijn welkom
aan de Diezestraat 18 in Beverwijk. Een afspraak maken kan via
tel. 0251-208238. Coördinatoren
Petra en Letty beantwoorden alle vragen beantwoorden bij een
kop koffie of thee. Natuurlijk
kunnen belangstellenden ook
eerst even kijken op de website
www.ookvoorjou.com.

Het onderkomen van Iber Lengua aan de Zaanenstraat in Haarlem

Open dagen bij Iber
Lengua Taal en Cultuur
Haarlem - Iber Lengua Taal en
Cultuur BV opent voor u haar
deuren op 18 juni van 19.00 tot
21.00 uur en op 20 juni van 13.00
tot 16.00 uur. Beide dagen staan
in het teken van ‘Taaltrainen is
topsport’, waarvoor het instituut
verschillende activiteiten organiseert in samenwerking met Softbalvereniging Terrasvogels. Zo
zal er onder andere een vertegenwoordiger van ‘Iber Lengua
Terrasvogels’ aanwezig zijn met
informatie over de softbalsport.
Om deze combinatie van topsport en taaltrainen te benadrukken is Iber Lengua sinds
dit jaar de naamsponsor van het

eerste damesteam van Terrasvogels softbal, dat uitkomt in de
hoofdklasse van de Nederlandse
competitie. En sinds de start van
de competitie staat Terrasvogels
al bijna zonder onderbreking bovenaan in de tussenstand van de
competitie.
Vanuit dat oogpunt is de sponsoring van Terrasvogels een logische stap: ‘Iber Lengua Terrasvogels Dames 1’ staat aan de top
van het Nederlandse softbal en
wordt gekenmerkt door de persoonlijke wijze waarop de speelsters worden getraind, het oog
voor kwaliteit bij de selectie van
speelsters en de motivatie om elke wedstrijd opnieuw tot het ui-

Tijdens beide open dagen kunt
u bij de medewerkers van Iber
Lengua terecht voor informatie
over alle cursussen, zoals commercieel gerichte avondopleidingen (voordien georganiseerd
door de Kamer van Koophandel),
conversatiecursussen voor particulieren, gezamenlijke talenreizen, maar ook intensieve spoedopleidingen, allemaal in 17 verschillende talen. Voor de commerciële groepen praktijkgericht met aandacht voor zakelijke cultuurverschillen en met internationaal erkende diploma’s.
De cursussen voor particulieren
worden voornamelijk gevuld met
conversatie en zijn gericht op situaties uit het dagelijks leven en
vakantie.
Er zijn cursussen voor verschillende niveaus en alle cursussen
worden verzorgd door ervaren
(near)native docenten.
Men kan zelf ook actief deelnemen aan gratis proeflessen in
verschillende talen, op de donderdagavond om 20.00 uur en
op de zaterdag om 13.30 en
14.30 uur.
Aanmelden kan vóór woensdag 17 juni 12.00 uur via 0235389849 of via manine@iberlengua.nl.
Iber Lengua is te vinden aan de
Zaanenstraat 18 in Haarlem. Zie
ook www.iberlengua.nl.

