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Brandwonden
Beverwijk - Een 15-jarige jongen uit Beverwijk is zondagavond gewond geraakt bij een
aanrijding op de Laan van Archeologie. De jongen reed rond
19.00 uur op het fietspad met zijn
bromfiets achter op een andere
bromfiets die net was gestopt.
Door de aanrijding vloog zijn

bromfiets in brand waardoor de
jongen brandwonden aan zijn
beide benen opliep. Hij is voor
behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De bromfiets is in
beslag genomen. De jongen was
niet in het bezit van een rijbewijs.
Tegen hem wordt proces-verbaal
opgemaakt.

Bruidsparen tanken
zaterdag gratis bij Shell
Kjeld vermaakt zich prima bij zijn opa en oma in de wijk Waterakkers

Fotowedstrijd zomer 2009

Doe mee! Wonen aan het
water, water in de tuin
Ook voor deze zomer heeft de
redactie van de Beverwijker
en Heemskerkse Courant in
samenwerking met Tuincentrum Olaf de Ruyter een leuke fotowedstrijd uitgeschreven. Dit jaar is het thema ‘Wonen aan het water, water in de
tuin’.
Iedereen die een foto kan maken, kan meedoen. Deelnemers
vullen zelf in hoe ze het onderwerp interpreteren. Laat de lezers mee genieten van wat u de
moeite waard vindt en doe mee
aan deze gezellige fotowedstrijd.

Aan het eind van de zomer bepaalt een deskundige jury welke foto in aanmerking komt voor
één van de vijf cadeaubonnen
t.w.v. 50 euro, beschikbaar gesteld door Tuincentrum Olaf de
Ruyter aan de Duitslandlaan in
Heemskerk en de uitgever van
deze krant. Stuur uw foto naar de
Beverwijker/Heemskerkse Courant, Zeeweg 189-191, 1971HB
IJmuiden, of mail redactie@
heemskerksecourant.nl.
Voorzie de foto van uw naam.
Het is leuk als er een klein verhaaltje bij staat over wat er op de
foto te zien is. U kunt inzenden

Heemskerk - Op zaterdag 25
juli kunnen bruidsparen tussen
12.00 en 13.30 uur gratis tanken
bij het Shell benzinestation aan
de Communicatieweg in Heemskerk. Voor iedereen gekleed als
bruid of bruidegom gaat anderhalf uur lang kosteloos de pomp
open. De actie ‘Typetje Tanken’

is onderdeel van de Shell Gratis
Liter Weken en biedt automobilisten vijf weekenden de mogelijkheid om gratis te tanken, mits
gekleed als voorgeschreven typetje. Naast bruidsparen passeren o.a. ook zusters, kabouters
en skileraren de revue. (Lees
verder elders in deze krant)

tot eind augustus 2009.
Opa en oma Castricum, de
grootouders van Kjeld, stuurden bovenstaande foto vanuit
Heemskerk.
Kjeld zegt: ,,Bij mijn opa en oma
is het fijn om te logeren, want
ze wonen aan het water. Ik kan
daar vissen en er zwemmen eenden met hun jonge pulletjes. Er
is ook een blauwe reiger. Dat is
wel triest voor de pulletjes. Toen
ik klein was riep ik altijd: Opa de
blauwe hijger zit er weer. Die bijnaam heeft hij altijd gehouden.’’

Kerstverhalen in augustus
Beverwijk - De beste kerstverhalen worden in de zomer geschreven. Althans dat vindt
schrijfster Meta Bison. Leden van
de Heemskerkse schrijfgroep
Evocatief lezen op donderdag 6
augustus elk een eigen kerstverhaal voor. De locatie die de verhalenschrijvers hebben gekozen
is het tuinhuisje van betje Wolff

en Aagje Deken nabij woonzorgcentrum Lommerlust aan de Peperstraat in Beverwijk. Er zijn
verhalen, er is sfeer, er is muziek, er is een kerstboom en er
is ook iets wat bij een ontmoeting in kerstsfeer niet mag ontbreken. Het begint om 16.00 uur
en iedereen is welkom. Wel even
opgeven via 0251-226735.

Politie op zoek naar getuigen

Jongen (17) aangehouden
met imitatievuurwapen
Beverwijk - De politie kreeg
vrijdagmiddag omstreeks 14.50
uur een melding dat bij de Warande een groepje jongeren
stond waarvan er één een vuurwapen zou hebben laten zien. De
politieagenten zagen dat het bewuste groepje op de Rozenlaan
stond. De jongeman met vermoedelijk het vuurwapen, een

17-jarige Beverwijker, was inmiddels vertrokken. Na een kort
onderzoek kon de politie hem in
zijn ouderlijk huis aanhouden.
Het wapen bleek een imitatievuurwapen te zijn. Dit is in beslag genomen.
De verdachte deed afstand van
het wapen. Hij is verhoord en
weer in vrijheid gesteld.
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Man beroofd van laptop
Beverwijk - Een 24-jarige man
uit Beverwijk is maandagavond
beroofd van zijn laptop. Het slachtoffer stond rond 19.00 uur bij de
ingang van een flat. Er stopte een
bromfiets met daarop twee jongens. De passagier stapte af, zei
iets onverstaanbaars en trok de
tas uit de hand van het slachtoffer. De rovers zijn met de tas
weggereden. In de tas zaten een
laptop en een digitale camera.
De bestuurder droeg een zwarte

helm, had een mediterraan uiterlijk en droeg een zwart jack. De
passagier droeg geen helm. Hij
was ongeveer 17 jaar, van mediterrane afkomst en had zwart
haar met een staartje. Hij had
een dunne baardstreep langs de
kaak en droeg drie gouden ringen en diamanten oorbellen. De
politie stelt een onderzoek in
naar de rovers en verzoekt mogelijke getuigen van de roof contact op te nemen via 0900-8844.
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
Vrijdag 24 juli
Kinderfilm ‘Ice Age II’ draait
om 14.00 uur in de strandbios
in Wijk aan Zee. Reserveren: 0628230380.
Dorpskerk aan het Kerkplein 1
in Heemskerk is tot en met augustus elke vrijdagmiddag open
voor publiek van 14.30 tot 16.30
uur. Van 14.45 tot 15.30 uur concert van organiste Anja van der
Ploeg.
Film ‘The fish fall in love’ om
16.30 uur in de Strandbios. Reserveren: 06-28230380.
Film ‘Babette’s Feast’ draait
om 18.00 uur in de strandbios
van Wijk aan Zee. Kaartje kost 4
euro. Reserveren: 06-28230380.
Opruimactie van zwerfvuil op
de Noord- en Zuidpier. De actie
‘ik vis schoon’ is een samenwerkingsverabnd van de georganiseerde sportvisserij. Opgeven
voor de opruimactie kan via gijs.
schelvis@hotmail.com
Orgelconcert van Dennis van
Wijk in de Grote Kerk van Beverwijk, Kerkstraat 37a. Aanvang
20.00 uur. Toegang 7,50 euro.
Film ‘La Cena’ draait om 20.00
uur in de strandbios van Wijk
aan Zee. Kaartje kost 4 euro. Reserveren: 06-28230380.
Film ‘La Grande Boeffe’ draait
om 22.00 uur in de strandbios in
Wijk aan Zee. Kaartje kost 4 euro. Reserveren: 06-28230380.
Film ‘Eden’ draait middernacht
(24.00 uur) in de strandbios in
Wijk aan Zee. Kaartje kost 4 euro. Reserveren: 06-28230380.

Zaterdag 25 juli
Beach Volleybal circuit van
10.00 tot 17.00 uur bij strandpaviljoen Timboektoe in VelsenNoord.
Gratis tanken voor mensen verkleed als bruidspaar van 12.00
tot 13.30 uur bij het Shell-station aan de Communicatieweg
in Heemskerk. Zie elders in de
krant.
Film ‘Sjakie en de chocoladefabriek’ draait om 14.00 uur in
de strandbios in Wijk aan Zee.
Reserveren: 06-28230380.
Film ‘The fish fall in love’ om
16.30 uur in de Strandbios. Reserveren: 06-28230380.
Film ‘Babette’s Feast’ draait
om 18.00 uur in de strandbios
van Wijk aan Zee. Kaartje kost 4
euro. Reserveren: 06-28230380.
Film ‘La Cena’ draait om 20.00
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uur in de strandbios van Wijk
aan Zee. Kaartje kost 4 euro. Reserveren: 06-28230380.
Ruud Jansen speelt vanaf 21.00
uur in Café de Babbelaar, Nieuwstraat in Beverwijk. Toegang is
gratis.
The Whiskeymo’s spelen en
zingen vanaf 21.30 uur in Café
Camille, Kerkstraat in Beverwijk.
Film ‘La Grande Boeffe’ draait
om 22.00 uur in de strandbios in
Wijk aan Zee. Kaartje kost 4 euro. Reserveren: 06-28230380.
Film ‘Eden’ draait middernacht
(24.00 uur) in de strandbios in
Wijk aan Zee. Kaartje kost 4 euro. Reserveren: 06-28230380.

Zondag 26 juli
Beach Volleybal circuit van
10.00 tot 17.00 uur bij strandpaviljoen Timboektoe in VelsenNoord.
Corus Stoomtrein heeft weer
een rit over het terrein van Corus. Vertrek om 10.45 uur vanaf
station Velserbosch. Ritprijs is 5
euro en 3 euro voor kinderen t/m
12 jaar. Kaartjes reserveren: 0612105962 of te koop op het station.
Strandbios draait om 14.00 uur
(Happy Feet) en om 16.00 uur
(De Brief voor de Koning) kinderfilms. Kaartje kost 4 euro. Reserveren: 06-28230380.
Film ‘The fish fall in love’ om
14.30 uur in de Strandbios. Reserveren: 06-28230380.
The Stubbs (instrumentale nedersoul) uit Amsterdam treedt
op om 16.00 uur in Strandpaviljoen de Instuif te Wijk aan Zee.
Entree is gratis.
Film ‘Babette’s Feast’ draait
om 16.30 uur in de strandbios
van Wijk aan Zee. Kaartje kost 4
euro. Reserveren: 06-28230380.
Film ‘La Cena’ draait om 18.00
uur in de strandbios van Wijk
aan Zee. Kaartje kost 4 euro. Reserveren: 06-28230380.
Zingen in de Dorpskerk van
Heemskerk om 19.30 uur.
Film ‘La Grande Boeffe’ draait
om 20.00 uur in de strandbios in
Wijk aan Zee. Kaartje kost 4 euro. Reserveren: 06-28230380.
Film ‘Eden’ draait om 22.00 uur
in de strandbios in Wijk aan Zee.
Kaartje kost 4 euro. Reserveren:
06-28230380.

Maandag 27 juli
Contactkring dementie van
10.00 tot 12.00 uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in
Beverwijk. Entree is gratis. Deze
keer wordt de film ‘Zorgen voor
je ouders’ vertoond.
Kienmiddag voor 55-plussers in
De Jansheeren, locatie de Velst,
in Heemskerk om 14.00 uur.
Minder mobiele mensen kunnen
gratis vervoer krijgen, aanmelden via 0251-240967.
Orgelconcert door Wim Madderon in de Dorpskerk van Castricum, Kerkpad 1 om 20.00 uur.
Kerk is open vanaf 19.30 uur.
Toegangsprijs 5 euro. Kaartver-

koop start voorafgaand aan het
concert in de kerk.

Dinsdag 28 juli
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).
Presentatie over Oud Beverwijk
door Historisch Genootschap
Midden-Kennemerland om 10.00
uur in Wijkcentrum Prinsenhof,
Beatrixlaan 2 in Beverwijk. Kosten 3 euro incl. koffie met koek.
Opgeven kan via 0251-220944.
Film ‘La Pianiste’ draait om 20.15
uur in de Strandbios op het
strand van Wijk aan Zee, bij de
strandopgang Heliomare. Kaarten 4 euro te reserveren via 06-

Fietstocht

28230380.

Woensdag 29 juli
Middagpauzedienst in de Sint
Agathakerk aan de Breestraat in
Beverwijk om 12.30 uur.
Strandbios draait om 14.00 uur
(Happy Feet) en om 16.00 uur
(De Brief voor de Koning) kinderfilms. Kaartje kost 4 euro. Reserveren: 06-28230380.
Optreden van de band Q.E.D.

bij honkbal- en softbalvereniging Rooswijk in Velsen-Noord
om 21.00 uur tijdens de 51e editie van de Strandzesdaagse.

Vrijdag 31 juli
Dorpskerk aan het Kerkplein 1
in Heemskerk is tot en met augustus elke vrijdagmiddag open
voor publiek van 14.30 tot 16.30
uur.

Schaaksimultaan tegen de
kampioen van Nederland
Heemskerk - In de traditionele schaaksimultaan van zaterdag 1 augustus a.s. treedt niet
de minste simultaanspeler op:
Jan Smeets, Nederlands kampioen. Op het Burg. Nielenplein
gaat hij het gelijktijdig opnemen tegen maximaal vijfendertig
schakers. Het evenement wordt
georganiseerd door schaakvereniging Excelsior in het kader
van de Heemskerkse zomeractiviteiten.

het afgelopen jaar Nederlands
kampioen. In januari van dit jaar
speelde hij mee in de hoogste
groep van het Corustoernooi. Hij
behaalde er een achtste plaats
met 6 punt uit 13 partijen.

Jan Smeets was gedurende korte
tijd de jongste grootmeester van
Nederland allertijden. Een record
dat hij aan Daniël Stellwagen af
moest staan. Na een zesde plek
bij het Nederlands Kampioenschap Schaken in 2007 werd hij

Vanaf 13.00 kunnen regionale
schaakliefhebbers hun krachten
met de kampioen van Nederland
meten. Er wordt gespeeld op het
Burg. Nielenplein, in het centrum van Heemskerk. Bij slecht
weer wijken de spelers uit naar
de Dorpskerk.
Wie wil meedoen kan een plek
reserveren via Joop Zonneveld,
tel. 0251-231286 of 06-53831715,
en anders door te mailen naar
joop.zonneveld@planet.nl. Deelname is gratis.

Heemskerk - Van maandag 3 t/
m donderdag 6 augustus wordt
de 36e Heemskerkse Fietsvierdaagse verreden. De werkgroep
‘Fiets’ van Buurtcentrum het
Spectrum heeft weer vier geweldige routes uitgezet, welke leiden door Kennemerland en omstreken.
De start is iedere dag bij Buurtcentrum het Spectrum. Dagelijks
kan worden gekozen uit drie afstanden, te weten: 25, 40 of 60 Foto: Riet Molenaar
kilometer. De kosten bedragen 6
euro voor 4 dagen of 2 euro per
dag. Kinderen t/m 12 jaar rijden
mee voor half geld. Als u voor
vier dagen inschrijft, ontvangt u
na afloop een medaille of nummertje.
Beverwijk - Na ruim 6 jaar met
elkaar zingen en spelen hebben
(Voor-) inschrijven
de Whiskeymo’s hun eerste offiOm mee te rijden, moet men zich ciële cd ‘As We Iz’ in december
wel inschrijven. Dit kan bij de 2008 uitgebracht. En wat een
voorinschrijving op vrijdag 31 ju- plaat is het geworden. De muli van 18.00 tot 20.00 uur of za- ziek is zo puur mogelijk geregiterdag 1 augustus van 10.00 tot streerd zodat de dynamiek van
12.00 uur. Vanzelfsprekend kan de Whiskeymo’s het best tot zijn
iedereen ook inschrijven op de recht komt. Ieder liedje heeft zijn
dag van vertrek.
eigen kleur gekregen zodat het
Zowel het inschrijven, als het een zeer gevarieerd album is gestarten tijdens de fietsvierdaag- worden.
se begint om 9.00 uur.
Buurtcentrum het Spectrum is te De Whiskeymo ‘s laten zich invinden aan het Lauraplein 1 in spireren door het rijk gevarieerHeemskerk, tel. 0251-207777.
de materiaal uit de jaren ‘40-

’50, waarbij namen als Louis Jordan, The Mills Brothers, Willie
Dixon en The Moonglows de revue passeren. Dat betekent muziek van Blues tot Doo-Wop en
Rock-a-billy tot Jive, oftewel, een
zeer breed repertoire waarmee
de groep garant staat voor een
avondje aanstekelijke muziek.
Dit alles gespeeld met veel humor.
Zaterdagavond 25 juli om 21.30
uur gaan de Whiskeymo’s als
het ware terug naar de bakermat
waar het allemaal begon in het
vernieuwde Café Camille in Beverwijk aan de Kerkstraat.

Castricum - Le Champion
houdt op zaterdag 1 augustus
een fietstocht door het NoordHollands duingebied. Er zijn drie
afstanden: 30, 50 en 100 km. De
routes zijn volledig uitgepijld.
De start is van 9.00 tot 13.00
uur vanaf Johanna’s Hof, Johannisweg 31 in Castricum. De inschrijfkosten zijn 1,50 euro (30
en 50 km) of 2 euro (100 km) en
1,50 euro voor de toegang van
het duingebied.

Heemskerkse
Fietsvierdaagse

Zaterdag 25 juli

Whiskeymo’s in Camille
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In Grote Kerk van Beverwijk

Bach en Mendelssohn
tijdens orgelconcert

Q.E.D. (foto: Peter Kesselaar)

Q.E.D. tijdens Strandzesdaagse bij Rooswijk
Velsen-Noord - Van vermoeide
voeten kan woensdagavond 29
juli na de langste etappe van de
Strandzesdaagse geen sprake
meer zijn. De band Q.E.D. speelt
dan bij honkbal- en softbalvereniging Rooswijk en de band zal
de wandelaars nieuwe energie
geven.
De IJmondse band Q.E.D. Quod
Erat Demonstrandum (= wat
aangetoond moest worden) heeft
de afgelopen periode een geheel
eigen stijl ontwikkeld en zelf de
meest eigenzinnige covers met
een Q.E.D. saus overgoten. De
band staat altijd garant voor een
spectaculair optreden.
Zanger Sander Nieuwenhuizen,
gitarist Matthijs van der Weide,
bassist Martin van Zijl, André de
Blieck en gitarist Stefan Beentjes vormen al sinds begin 2008
de band die nummers brengt als
Chuck Berry’s Johnny B good
uit 1958 tot The Kings of leon’s
- Sex on Fire uit 2009 en van al-

les wat hier tussenin zit. Wat te
denken van bands als de Dijk,
Pearl Jam, 3 Doors down, Cream
en Queen?
Maar bij Q.E.D. draait het niet alleen om covers. De band is ook
al enige tijd succesvol bezig met
het schrijven en componeren
van eigen materiaal.
Q.E.D.’s hoogtepunt tot nu toe,
een live optreden bij 3FM, is ook
het directe gevolg van de eigen nummers van de band. Op
bezoek bij de populaire zender
speelde de band de nummers
‘Love Me’ en ‘Come on Girl.
Woensdag 29 juli komt daar vanaf ongeveer 21.00 uur een nieuw
hoogtepunt bij. Namelijk optreden tijdens de 51e editie van de
Strandzesdaagse. Rooswijk dat
al sinds begin negentiger jaren gastheer is voor de duizend
wandelaars is blij dat Q.E.D. voor
een muzikaal avondprogramma
gaat zorgen.

Beverwijker aangehouden
voor zware mishandeling
Beverwijk - De politie hield vorige week donderdagmiddag een
46-jarige Beverwijker aan nadat
hij op de Pilotenweg een 52-jarige man na een woordenwisseling mishandeld had. Het slachtoffer werd tegen zijn hoofd geraakt en liep hierdoor fors letsel

op. Hij is door ambulancepersoneel naar een ziekenhuis vervoerd. Na een korte zoektocht
troffen de agenten de verdachte
aan in de Bergerslaan. De man
is aangehouden en overgebracht
naar een politiebureau, waar hij
is ingesloten voor verhoor.

Beverwijk - Op vrijdag 24 juli
bespeelt de organist Dennis van
der Wijk (1985) het gerenoveerde
Müller orgel in de Grote Kerk te
Beverwijk. Het zeer afwisselende
programma vermeldt 3 grote orgelwerken van Bach, maar ook
de improvisatie, Böhm en Mendelssohn worden niet vergeten.
2009 is tenslotte ‘Mendelssohn’
jaar, en deze romantische componist heeft ook voor orgel veel
fraaie werken geschreven.
Dennis van der Wijk (1985) behaalde in 2008 aan het Conservatorium van Amsterdam het diploma kerkmuziek (2008) en zijn
‘Master of Music’ diploma orgel (2009) bij Jacques van Oortmerssen. Momenteel studeert hij
nog voor docent muziek, eveneens aan het Conservatorium
van Amsterdam. Als organist is
hij verbonden aan de Kapelkerk
in Alkmaar, waar hij het Christiaan Müller orgel bespeelt.
De volgende concerten in de
zomerserie zijn op 7 augustus
(Stephan van de Wijgert), 21 augustus (Stef Tuinstra) en op 4

september (Sietze de Vries).
Na de concerten is er volop gelegenheid tot bezichtiging van het
orgel. Koffie en thee staan klaar.
Het concert begint om 20.00 uur
en de toegang bedraagt 7,50 euro. De Grote Kerk is gevestigd
aan de Kerkstraat 37a in Beverwijk.

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

Stoomtrein rijdt weer
richting Staalhaven. Daar is een
parkeerplaats. Borden verwijzen
hiervandaan naar het station.

betje Wolff en Aagje Deken nabij woonzorgcentrum Lommerlust aan de Peperstraat in Beverwijk. Er zijn verhalen, er is sfeer,
er is muziek, er is een kerstboom
en er is ook iets wat bij een ontmoeting in kerstsfeer niet mag
ontbreken. Het begint om 16.00
uur en iedereen is welkom. Wel
even opgeven via 0251-226735.

advertentieverKoop:
Cees Beentjes
06-24880321
Jacqueline Honout
06-53339249

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

Station Velserbosch is als volgt
te vinden. Wenckebachstraat in
Velsen-Noord uitrijden tot aan
het hoofdkantoor van Corus.
Voor het afgesloten hek linksaf

Beverwijk - Politiemensen hielden vorige week donderdag omstreeks 22.00 uur een 34-jarige man zonder vaste woonof verblijfplaats aan, nadat deze zeer dronken midden op de
Breestraat lag te slapen. Toen
de agenten de man met moeite wakker kregen, stond hij op

correspondent:
Raimond Bos

Uitgave van:
IJmond Pers BV

Man slaapt z’n roes uit
Kerstverhalen in augustus midden op Breestraat
Beverwijk - De beste kerstverhalen worden in de zomer geschreven. Althans dat vindt
schrijfster Meta Bison. Leden
van de Heemskerkse schrijfgroep Evocateif lezen op donerdag 6 augusutus elk een eigen
kerstverhaal voor. De locatie die
de verhalenschrijvers hebben
gekozen is het tuinhuisje van

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.

Zondag 26 juli

Velsen-Noord - De vereniging
Corus Stoom IJmuiden heeft
voor zondag weer een rit over
het terrein van Corus op het programma staan. Onderweg wordt
gestopt, zodat de locomotief water in kan nemen en de bezoekers foto’s kunnen maken. In de
stoomtrein is koffie en frisdrank
verkrijgbaar en er zijn toiletten
aan boord. De ritprijs is 5 euro
voor volwassen en 3 euro voor
kinderen tot en met 12 jaar.
Kaartjes zijn vanaf 09.30 uur
te koop bij station Velserbosch
waar de stoomtrein om 10.45
uur ook vertrekt. De rit duurt tot
12.15 uur. Kaartjes zijn ook te reserveren via tel. 06-121 05 962.

Oplage 18.570 exemplaren.
Verschijnt iedere
vrijdag in Beverwijk en
Wijk aan Zee.

en urineerde tegen een fietsenrek. De man kon zich niet identificeren, hij is aangehouden en
overgebracht naar een politiebureau. Hij kreeg drie bekeuringen
uitgeschreven, voor openbare
dronkenschap, wildplassen en
het niet kunnen tonen van zijn
identiteitspapieren.

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

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

Overname/kopiëren van advertenties
en/of teksten uit deze uitgave is
niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.
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Iedereen kan mee naar partnerstad van Beverwijk

Bijna volle agenda tijdens
17de busreis naar Wronki

Stadhuis Wronki
Beverwijk - De Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki is
volop bezig met de voorbereidingen van een busreis naar Polen.
De reis vindt plaats van zondag
30 augustus tot en met zondag
6 september. De luxe touringcar
(toilet, dvd, koelkast, koffiebar)
biedt plaats aan 45 deelnemers.
Er zal, net als in voorgaande jaren, een interessant en afwisseKasteel Kornik

lend excursie- en activiteitenprogramma worden aangeboden. Er is aandacht voor cultuur
(muziek, folklore), natuur (bossen, barbecue), sportieve activiteiten (wandelen) en natuurlijk is
er ruimte in de agenda voor toeristische stedenbezoeken in de
omgeving. De stad Poznan staat
hoog op het verlanglijstje van de
deelnemers.

Maandag 31 augustus staat in
het teken van de Wronki Dag.
Dan worden ondermeer het Regionaal Museum Wronki bezocht,
alsmede het Franciscaner klooster en het dorp Biezdrowo. Dinsdag 1 september staat het paard
centraal. Er is in de bossen van
Sieraków een rijtoer met paard
en wagen en aansluitend is er
een excursie naar de rijtuigenfabriek Bogajewicz in Pniewy.
Woensdag 2 september is er
voor alle deelnemers een individueel programma en Poznan is
op 3 september het reisdoel. Er
staat een bezoek aan de kathedraal op het programma, het oude stadscentrum wordt aangedaan en ’s avonds staat er een
voorstelling op het programma
in het Groot Theater. Het is nog
niet bekend wat er wordt opgevoerd. Maar er wordt een voorstelling uitgezocht (opera, ballet enz.) die voor de Nederlandse
bezoekers te begrijpen is.
Vrijdag 4 september staat in het
teken van kastelen en paleizen.
Het kasteel met bijbehorend arboretum is het doel van de ochtend, ’s middags gaat de bus
naar het paleis in Rogalin, bekend om zijn schilderijengalerij
en Franse tuin. De week wordt
op zaterdag 5 september afgesloten met een Poolse barbecue,
compleet met muziek.
Deelname aan de reis staat open
voor iedereen die eens een kijkje
wil nemen in de partnerstad van
Beverwijk.
De reis naar Polen wordt in
één dag gemaakt. Het vertrek
op zondag 30 augustus is omstreeks 06.30 uur (opstapplaatsen in de hele IJmond) en rekening houdend met rusttijden
voor de chauffeur, pauzes en de
lunch, komt de bus omstreeks
18.30 uur aan.
De totale kosten van de reis
zijn afhankelijk van de wensen
van de deelnemers. De busreis
zelf kost 180 euro voor donateurs en 195 euro voor niet-donateurs. Wanneer wordt deelgenomen aan alle excursies (inclusief lunches en soms diner) komt
dit uit op 100 euro. Logies kan bij
vrienden of bekenden en bij een
‘gastgezin op maat’ dat de stichting voor de deelnemers zoekt.
Ook verblijven in een hotelletje
of pension is mogelijk. De kosten van deze accommodaties
(logies en ontbijt) bedragen zo’n
140 euro.
Voor meer informatie en opgave
(er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar): Wim Spruit, voorzitter, tel. 212167 en via wronki@
spruitpr.nl Meer informatie over
de stichting: website www.beverwijk.wronki.nl

Het is weer tijd voor Palm Beach Life

Beach Volleyball circuit
komt naar Velsen-Noord
Velsen-Noord - Op 25 en 26 juli staat Velsen-Noord bij strandpaviljoen Timboektoe in het teken van beach volleyball en fun.
In 2003 is het Beach Volleyball
Circuit er voor het laatst opgebouwd en dus in 2009 weer terug van weggeweest. Tijdens de
weekenddagen zullen er naar
verwachting op 50 velden door
800 deelnemers op verschillende niveaus beach volleyball gespeeld worden van 10.00 uur tot
17.00 uur. Het is geschikt voor
jong en oud, van recreant tot
topsporter. Het weekend in Velsen-Noord is het twaalfde toernooiweekend van het ‘Palm
Beach Life Beach Volleyball Circuit 2009’. De Beach Crew zal tijdens dit weekend ondersteund
worden door Volleybalvereniging
WVV’72. Meer informatie en inschrijven voor dit toernooi kan
via www.beachvolley.nl.
Het Palm Beach Life Beach Volleyball Circuit is een cyclus van
44 toernooien dat gedurende zeventien weekenden van mei t/m
augustus langs de Nederlandse kust en binnenlandse stranden trekt. Van Vrouwenpolder,
Scheveningen en Bussloo tot
Ameland, per seizoen doen er
zo’n 40.000 deelnemers mee en
zijn er ongeveer 400.000 bezoekers. Het Palm Beach Life Beach

Volleyball Circuit typeert zich
door de gehele sfeerbeleving
om het evenement heen. Naast
de beachwedstrijden die er worden gespeeld, kun je terecht op
het centre court voor een verfrissend drankje, even winkelen
in de Beach Shop of lekker relaxen in één van de loungehoeken. Ook voor de bezoeker is het
zeker de moeite waard om langs
te komen!
Ben je een gevorderde beach
volleyballer? Dan kun je je ook
inschrijven voor de Eerste of
Tweede Divisie toernooien die
tijdens het Palm Beach Life worden georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Volleybal Bond. Free Time Promotion
organiseert ook samen met de
NeVoBo topsportevenementen
zoals de Jiba Eredivisie toernooien (de Dam Amsterdam), het Jiba NK Beachvolleybal (14-16
aug. Beachstadion Scheveningen) en met als hoogtepunt de
Swatch FIVB Beach Volley World
Tour (25-30 aug. Beachstadion
Scheveningen).
Doe mee of kom kijken. Surf
naar www.beachvolley.nl voor
alle informatie. Hier kan men als
team inschrijven, zowel online
als schriftelijk. Of bel met 09003733846 (d 0,15 pm).
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Magneetbehandelingen en auto- en chakrahealings

Winkel ‘Het Magische Woud’ opent eigen praktijk
Beverwijk - Een jaar geleden
opende Marion Kip met haar
partner aan de Zeestraat 70 de
winkel ‘Het Magische Woud’, een
winkel vol spirituele en esoterische producten. Een jaar later
is nu ook de praktijk van Marion, achter in de winkel, van start
gegaan. Hier geeft zij magnetiseerbehandelingen en aura- en
chakrahealings. De behandelingen richten zich op het verhelpen van psychische of lichamelijke klachten door blokkades in
het lichaam op te heffen. Vanaf
augustus zullen er in ‘Het Magische Woud’ ook tarotcursussen
worden gegeven en in november
komt een bekend medium langs
om een dag lang readings te verzorgen.
In de winkel valt telkens weer
iets nieuws te ontdekken. Sieraden, zoals zilveren Keltische ringen of hangers met half edelstenen, zijn er verkrijgbaar. Maar
ook een groot assortiment beelden van elfjes, engelen en feeën. Verder onder meer pendels,
glazen bollen, runenstenen en

wierook. Sinds kort is er ook een
collectie cd’s met new-age muziek verkrijgbaar. Muziek die vrijwel niet in de reguliere muziekwinkels verkrijgbaar is, vindt u in
‘Het Magische Woud’. Ook is er
een aantal boeken over spirituele zaken te verkrijgen. In combinatie met de praktijk van Marion Kip vormt de winkel nu een
compleet concept op het gebied
van nieuwetijds- en fantasieproducten. Men richt zich daarbij bij
vorkeur op de westerse cultuur.
Het is zeker de moeite waard om
de winkel eens van binnen te komen bekijken, want u treft er ook
een aantal artikelen aan die bijzonder geschikt zijn om cadeau
te doen.
Met het realiseren van de praktijkruimte achter de winkel ging
een lang gekoesterde wens voor
Marion in vervulling. Al jaren
houden spirituele en esoterische
zaken haar bezig en in de afgelopen periode volgde zij diverse
cursussen om haar kennis verder
te vergroten. Door als magnetiseur aan de slag te gaan biedt

zij nu iedereen de mogelijkheid
om een behandeling te ondergaan die ervoor zorgt dat energiebanen worden vrijgemaakt en
pijn kan worden bestreden. Ze
licht toe: ,,Magnetiseren is in feite het geven van energie. Doordat blokkades worden opgeheven kunnen mensen die lijden
aan chronische pijn hier baat bij

hebben. Men dient natuurlijk wel
altijd eerst een arts te raadplegen bij lichamelijke of psychische klachten. In sommige gevallen zal de pijn bij een behandeling van mij in eerste instantie
erger worden, maar dat is slechts
tijdelijk. Daarna zakt de pijn dan
vaak helemaal weg. Ook kan het
gebeuren dat mensen zeer emo-

tioneel worden.’’
Voordat Marion start met de
eerste behandeling vindt er altijd een kennismakingsgesprek
plaats. Daarna volgt een eerste
behandeling van algemene aard.
Aansluitend kan in een tweede
behandeling de aandacht specifiek worden gericht op de klacht.
Veel mensen hebben inmiddels
baat gehad bij deze alternatieve
geneeswijze. Een behandeling
duurt ongeveer een half uur en
levert een rustgevend, ontspannen gevoel op. De vrijkomende
emoties kunnen het gevolg zijn
van bijvoorbeeld weggestopte
traumatische ervaringen.
De praktijk van Marion Kip is
geregistreerd bij de STIBAG, de
Stichting ter Bevordering van de
Alternatieve Geneeskunde.
Meer weten? Loop eens binnen bij ‘Het Magische Woud’
of neem een kijkje op de website www.hetmagischewoud.nl
voor een uitgebreide toelichting.
Hier vindt u tevens een overzicht
van de producten die in de winkel verkrijgbaar zijn. De winkel
is geopend van dinsdag t/m vrijdag tussen 11.00 en 18.00 uur
en op zaterdag tussen 11.00 en
17.00 uur.
Het Magische Woud, Zeestraat
70 in Beverwijk. Telefoon: 06
38264735.

Ruud Jansen zaterdag
solo in De Babbelaar
Beverwijk - Café De Babbelaar
heeft zaterdag 25 juli niemand
minder dan Ruud Jansen in huis.
Zijn repertoire van rock, pop en
dance klassiekers uit de zestiger, zeventiger en tachtiger jaren en ook nieuwere nummers,
spreken een groot publiek aan

en het kan dan ook niet anders
dan dat het een onwijs topgezellige avond wordt vol ‘gouwe ouwe’. Ruud Jansen begint zijn liveoptreden om 21.00 uur. De toegang is gratis. Café De Babbelaar is te vinden aan de Nieuwstraat 11 in Beverwijk.

Ruud Jansen

Al 75 jaar goede zorg door
Duinwijk apotheek Plantage
Beverwijk - Op 25 augustus bestaat de Duinwijk apotheek 75
jaar. Destijds opgericht door juffrouw Bosman (zelf dochter van
een apotheker). Zij moest zich
erg veel moeite troosten om farmacie te gaan studeren aan de
universiteit. Het was niet gebruikelijk dat jongedames in die tijd
gingen studeren en al helemaal
niet om apotheker te worden.
Apothekers, dat waren mannen
van stand en de assistenten van
weleer meisjes van goede komaf.

Maar zoals gezegd liet juffrouw
Bosman zich niet dwarsbomen
en na haar studie met goed gevolg te hebben doorlopen opende zij, op 25 augustus 1934, de
deuren van haar eigen apotheek
op de hoek van de Populierenlaan en de Lijsterbeslaan.
Tijdens de oorlogsjaren zat jufrouw Bosman, zij was van joodse afkomst, ondergedoken in
IJmuiden en hield de heer Fortgens de apotheek voor haar

draaiende. Na de oorlog is juffrouw Bosman, ze is nooit getrouwd geweest en was trots op
de titel juffrouw, nog jaren apotheker geweest en pas halverwege de jaren 70 is de apotheek
overgegaan in andere handen.
Negen jaar geleden werd het
toenmalige pand aan de Populierenlaan 44 echt te klein en is
de Duinwijk apotheek verhuisd
naar de Plantage. Waar de apotheek door de huidige eigenaar,
de heer Dannijs, in een nieuw

pand werd voortgezet.
Niet alleen de Duinwijk apotheek blijkt een blijvertje te zijn,
ook de assistenten zijn erg trouw
aan deze apotheek. Eén van de
dames heeft zelfs nog gewerkt
onder juffrouw Bosman.
Op dit moment wordt er gecertificeerd gewerkt en zijn de assistenten hoog gekwalificeerd.
Bijscholingen worden regelma-

tig gevolgd om zo goed mogelijk
op de hoogte te blijven van alle nieuwe medicijnen en andere
medische hulp.
De apothekers
en assistentes van de Duinwijk
apotheek hopen de zorg nog vele jaren tot volle tevredenheid te
kunnen verlenen en een goede band met al hun patiënten te
hebben.
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Bruidsparen zaterdag aan bod

Vijf weken gratis Shell
benzine voor ‘typetjes’

Heemskerk - Mensen verkleed als bruidspaar kunnen
op zaterdag 25 juli van 12.00
tot 13.30 uur gratis tanken bij
het Shell-station aan de Communicatieweg in Heemskerk.
Het concern zet anderhalf uur
lang de pompen van Shell FuelSave Euro 95 en Shell FuelSave Diesel open voor bruiden en bruidegoms.
Kabouters en skileraren
De actie van Shell maakt deel uit
van de Gratis Liter Weken, die lopen van juli tot en met september op alle Shell-stations. ,,Gedurende deze weken maken onze bezoekers kans op honderdduizenden gratis liters FuelSavebrandstof en tal van andere prijzen,” aldus Arthur Reijnhart, General Manager van Shell Nederland Verkoopmaatschappij. ,,Het
weggeven van liters sluit aan bij
de belofte van onze nieuwe zuinige brandstof Shell FuelSave.
Deze brandstof bespaart tot een
liter per tank*, wat beter is voor
het milieu en portemonnee.”
Onderdeel hiervan is dus het ‘Ty-

petje Tanken’ waarbij op negen
verschillende dagen op vooraf
onthulde locaties in Nederland
de pompen open gaan voor automobilisten die er bijzonder uit
zien.
Naast bruidspaar, luidt de dress
code ook skileraar, kabouter,
cowboys & indianen, en dokter of zuster. De locaties worden voor de gelegenheid uitgerust met een passende entourage. Zo kunnen de bruidsparen
in Heemskerk bijvoorbeeld uitkijken naar een ovatie van een
heus gospelkoor.
Honderden bruidjes
Op zaterdag 25 juli is het vanaf
12.00 uur allereerst de beurt aan
bruidsparen om gratis de tank
vol te gooien. Naar verwachting
zullen honderden bruidjes hun
opwachting maken bij het tankstation in Heemskerk, waarna
de actie vijf weekenden – steeds
een vrijdag en een zaterdag –
met een ander ‘typetje’ plaatsvindt in een andere gemeente in Nederland. Automobilisten kunnen voor informatie over
data, locaties en kledingsvoor-

schriften vanaf 20 juli terecht op:
www.shell.nl/gratistanken.
Over de Gratis Liter Weken
Gedurende een jaar heeft Shell
een aantal grote acties op de
tankstations. De Shell Gratis Liter Weken lopen van 1 juli 2009
tot en met 30 september 2009 en
heeft als doel om de Shell FuelSave-brandstoffen verder onder
de aandacht te brengen. Zowel
Shell FuelSave Euro 95 als Shell
FuelSave Diesel zijn ontwikkeld
om tot een liter meer per tank te
leveren**, voor hetzelfde geld.
In samenwerking met de Bankgiro Loterij geeft Shell gedurende deze periode gratis prijzen
weg. Bij aankoop van minimaal
25 liter brandstof ontvangen automobilisten een kanskaart die
kans biedt op onder meer Shell
FuelSave-brandstof,
LCD-tv’s,
navigatiesystemen, slipcursussen en reischeques. Daarnaast
wordt na afloop van de actie onder alle deelnemers een Volkswagen Golf BlueMotion verloot.
De actie ‘Typetje Tanken’ is onderdeel van deze Gratis Liter
Weken. Voor meer informatie,
zie: www.shell.nl/literweken.
* en ** gebaseerd op een tankinhoud van minimaal 50 liter. Onder andere auto, rijstijl en de rijcondities kunnen de daadwerkelijke besparing beïnvloeden.

Richard Bloedjes: ‘NHG
nu ook voor u interessant?’
Heemskerk - Richard Bloedjes
van Univé Verzekeringen en Hypotheken brengt de lezers iedere maand op de hoogte van interessante weetjes en bruikbare tips op financieel en verzekeringsgebied.
,,De zomervakantie is volop aan
de gang. Wellicht zit u midden in
de voorbereidingen om er lekker op uit te trekken of bent u
wellicht alweer terug? In het
eerste geval: bewaar dit artikel
dan tot na uw vakantie. In het
andere geval: ga er even rustig voor zitten. Met ingang van
1 juli is namelijk de grens voor
de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) tijdelijk verhoogd naar
350.000 euro. En dat is belangrijk nieuws!’’
Extra zekerheid met NHG
,,Een huis kopen mét hypotheekgarantie biedt u, naast een
lagere rente, ook veel zekerheden. Als u bijvoorbeeld, buiten uw schuld om, in financiële problemen terecht bent gekomen, zorgt de NHG, onder voorwaarden, ervoor dat u niet met
torenhoge schulden blijft zitten.
Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van ontslag, werkloosheid, scheiding of arbeidsongeschiktheid. Maar ook aan de
voordeur, bij het aangaan van de

hypotheek, zorgt de NHG voor
een verantwoorde hypotheek.
De NHG stelt als richtlijn de inkomensnormen zoals deze door
het NIBUD zijn opgesteld. Dit
geeft zekerheid dat u niet meer
leent dan voor u verantwoord is.
Het kabinetsbesluit van 19 juni
maakt deze voordelen voor veel
meer mensen bereikbaar. Vraag
ernaar bij aankoop van een woning!”
Tot 17 september: ook NHG
bij oversluiten
,,Tot 17 september is het eveneens mogelijk om uw hypotheek
over te sluiten zodat u van extra
rentekorting (tot 0,6%) kunt profiteren. Dit bespaart u in de eerste plaats veel geld, de rentekorting bij NHG kan wel oplopen tot
0,6%, maar geeft u dezelfde zekerheden en een veilig gevoel.
Ook als u uw woning wilt verbouwen, kunt u dit via NHG nog
meefinancieren.”
Geen NHG, wel extra zekerheid
,,Wanneer u wellicht niet in aanmerking komt voor deze garantieregeling, bijvoorbeeld als uw
hypotheek de grens van 350.000
euro te boven gaat, is het overigens nog steeds mogelijk om
extra zekerheden in te bouwen.
Voor bijvoorbeeld onvrijwillige

werkloosheid of arbeidsongeschiktheid zijn er goede oplossingen die uw financiële risico’s
kunnen wegnemen. Het doel van
de NHG verhoging is met name
om de huizenmarkt weer vlot te
trekken. En dat is een besluit dat
ik van harte ondersteun! Univé
probeert door een goede advisering hier een steentje aan bij te
dragen. We willen dan ook graag
met u bekijken of deze maatregel ook u meer financiële ruimte en grotere zekerheid kan opleveren.”
Univé Hypotheken & Verzekeringen is te vinden op De Drie
Linden 1 in Limmen, (072)
505 35 81 en op de Maerelaan 6 in Heemskerk, (0251)
65 70 75.

Nieuwste Harry Potter
nu te zien in Corso

Zesde avontuur van Harry, Hermione en Ron waarin Harry een
mysterieus boek vindt met de
tekst ‘Dit boek is het eigendom
van de Halfbloed Prins’. Harry
vermoedt dat er gevaar schuilt
binnen de muren van Hogwarts,
maar Dumbledore is meer bezig met Harry voor te bereiden
op de laatste strijd die snel nadert. Samen proberen ze een
manier te vinden om de verdedi-

ging van Voldemort te doorbreken. Dumbledore schakelt hiervoor zijn oude vriend en collega
in; de argeloze Professor Horace
Slughorn.
Intussen krijgen de studenten
met een tegenstander van een
heel andere orde te maken. Hun
hormonen spelen hun namelijk
parten. Te zien in Corso Bioscoop
in Castricum..

Angels and
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.
Als Langdon ontdekt dat de Illuminati een tijdbom hebben geactiveerd, vliegt hij naar Rome.
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.

Programma 23 juli t/m 29 juli 2009
vrijdag & zaterdag 21.00 uur

“Angels and Demons”
donderdag 14.00 uur
vrijdag & zaterdag 15.00 uur
zondag 14.00 uur
dinsdag & woensdag 14.00 uur

“Ice Age 3D” (NL)
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

“Ice Age 3D” (OV)
donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 17.00 & 21.00 uur
zondag 16.30 & 20.00 uur
maandag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur

“Harry Potter 6”
donderdag 14.00 uur
vrijdag & zaterdag 15.00 uur
zondag 14.00 & 16.30 uur
dinsdag & woensdag 14.00 uur

“Het geheim van
Mega Mindy”
donderdag 20.00 uur
zondag 20.00 uur
maandag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur

“Ice Age” (OV)
Dorpsstraat 70 • Castricum
Tel. 0251 - 65 22 91
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Eetfilmmarathon in Strandbios

Vijf klassiekers in kleinste
bioscoop van Nederland

Wijk aan Zee - De Strandbios
in Wijk aan Zee komt met een
filmmarathon in het weekend
van 24, 25 en 26 juli. Vijf bekroonde films zijn te zien in
de kleinste bioscoop van Nederland, met op vrijdag- en
zaterdagnacht om 00:00 uur
‘Eden’; winnaar van de Publieksprijs op het Internationaal Filmfestival Rotterdam.
Aanleiding voor de filmmarathon
is het eerste Schaal- en Schelpdieren Weekend in ruim 30 horecagelegenheden in Wijk aan
Zee. Behalve ‘Eden’ brengt de
Strandbios ‘Babette’s Feast’, ‘The
fish fall in live’, ‘La Cena’ en ‘La
Grande Boeffe’. In de filmmarathon in de Strandbios is eten een
terugkerend thema, of hebben
de hoofdrolspelers op zijn minst
een fascinatie of obsessie met
voedsel.
Het DuitsZwitserse ‘Eden’ is
een film waarin een restaurantbezoekster helemaal in de ban
raakt van de kookkunsten van
een topkok. Een prachtig drama,
muzikaal mooi ondersteund door
cello’s en gitaar.

herwinnen door middel van de
heerlijkste gerechten.
In ‘Babette’s Feast’ (vrijdag en
zaterdag 18.00 uur, zondag 16.30
uur) vlucht de hoofdrolspeelster
uit Parijs en vindt onderdak in
een klein dorpje aan de kust van
Jutland. Ze werkt er veertien jaar
als huishoudster. Op een dag
krijgt ze het bericht dat zij gewonnen heeft in de loterij en dan
trakteert ze de bevolking van het
hele dorp op een feestmaal.
In ‘La Cena’ (vrijdag en zaterdag 20.00 uur, zondag 18.00 uur)
is Flora is eigenaar van het restaurant Arturo al Portico, waar
ze als gastvrouw de mensen
verwelkomt, ze naar hun plaats
brengt en verzorgt. Voor Flora is de klant koning: als Japanse toeristen vragen om ketchup
voor bij de pasta dan krijgen ze
die ook. Tijdens haar werk luistert Flora naar de liefdesverhalen
van de gasten en het personeel
in de keuken....

‘La Grande Boeffe’ (vrijdag en
zaterdag 22.00 uur, zondag 20.00
uur) vertelt het onvoorstelbare
verhaal van vier heren van middelbare leeftijd die bij elkaar komen voor een weerzinwekkend
diner. Wat volgt is een orgie zoals in de cinema zelden is vertoond: de tweede avond houdt
de permanent hitsige Marcello
Mastroianni het al niet meer uit
zonder vrouwelijk gezelschap,
er komen drie prostituées aan
te pas, plus een mollige, lieve
schooljuffrouw (Andréa Ferréol),
die de rol van surrogaatmoeder/
lustobject voor de mannen zal
waarnemen.
Een strandbioskaartje kost 4 euro. Kaartreserveringen onder
vermelding van naam en telefoonnummer tot de dag voor de
voorstelling op de Strandbios infolijn 0628230380.
Op dinsdag 28 juli in de Strandbios de laatste film in de Maand
van de Franse film: La Pianiste
(20.15 uur).

Grande Bouffe

‘The Fish Fall in Love’ (vrijdag en
zaterdag 16.30 uur, zondag 14.30
uur) is een Iranese film, die in
Frankrijk de prijs voor de beste
film won op het Aubagne International Film Festival 2006. Aziz
(Reza Kianian) komt na ruim
twintig jaar terug bij zijn oude huis, dat hij wil verkopen om
voorgoed te emigreren. Als hij bij
zijn huis aankomt blijkt zijn vroegere geliefde Atjeh (Roya Nonahali), daar echter een succesvol restaurant en vrouwenhuis te
hebben gesticht. Atjeh probeert
de liefde van haar oude vlam te

Op Noord- en Zuidpier

Sportvissers verzamelen zwerfvuil
Regio - Op vrijdagavond 24 juli vindt er een opruimactie op de
noord- en zuidpier plaats. Onder
het motto ‘Ik vis schoon’, ruimen
sportvissers de meest populaire
zeevisstek in Noord-Holland op.
Het is veel sportvissers ieder
jaar weer een doorn in het oog.
Naarmate de zomer vordert en
er meer dagjesmensen komen
neemt ook het afval op de pieren
toe. ,,Na een dag vissen of recreëren moet je gewoon je rommel
meenemen’’, zo stelt Gijs Schelvis, lid van de commissie zeevissen van de hengelsportfederatie
NoordWest Nederland. ,,Iedereen die je spreekt op de pieren

heeft het erover. Hoe is het dan
toch mogelijk dat er zoveel afval
ligt, vraagt hij zich hardop af.’’
,,Niet alleen plastic, blikjes en
soms zelfs hele barbecues vind
je op de pieren. Bijkomend probleem is dat veel mensen afvalresten van schoongemaakte vis
achterlaten. Hierdoor neemt het
aantal wespen gigantisch toe en
is er niet meer te vissen. Dat men
een vers gevangen visje meeneemt is natuurlijk goed te begrijpen, maar gooi de resten dan
in zee. Daar komt het beschikbaar voor allerlei zeedieren en
leidt niet tot stank en ongedierte
op de pier. En alle andere troep

stop je gewoon in je vistas en
niet anders. Je bent er toch ook
de pier mee opgelopen? Nou,
hou het dan schoon!’’
,,Na de opruimactie gaan we verder. Met spandoeken en troep in
de etalages gaan ook de winkeliers de aandacht vestigen op het
zwerfafval. Later dit jaar zullen
wij ook de mogelijkheden voor
een beperking van afval binnen
de zeesportvisserij verder uitwerken. Biologisch afbreekbare
tasjes en recyclebare aasbakken
zijn slechts enkele ideeën die
binnen de commissie zeevissen
leven. Suggesties zijn van harte welkom. Stuur dan een email

Wim Madderom

Concert in Dorpskerk
Castricum - In de Dorpskerk van Castricum wordt maandag 27
juli een concert gegeven door Wim Madderom uit Bergschenboek. Er zal zowel op de vleugel als op het kabinetorgel gespeeld worden. Tevens zal de hoboïste Christine Lucardie haar
medewerking aan dit concert verlenen. Er staan werken van
diverse componisten op het programma zoals J.S. Bach, Vivaldi, Haydn en Rogier van Otterloo.
De organist Wim Madderom werd geboren in St. Pancras (1948) en is nu woonachtig in Bergschenhoek. Hij komt
voort uit de ‘school’ van Albert
de Klerk, waar hij middels het
Amsterdamsch Conservatorium,
begin jaren zeventig, afstudeerde in drie hoofdvakken: kerkmuziek/orgel en piano. In de loop
der jaren zijn z’n werkzaamheden uitgegroeid over een breed
vlak van de muziekwereld. Naast
zijn functie van hoofd (cantor)
organist van de Oude Kerk Voorburg, heeft hij een uitgebreide
lespraktijk en is hij dirigent van
een Oratoriumvereniging en een
Operakoor. Tevens worden in de
regio orgelconcerten door hem
gegeven.

Christine Lucardi volgde muzieklessen in blokfluit, piano en
saxofoon. Op twintigjarige leeftijd stapte zij over op hobo. In het
dagelijkse leven is zij advocaat in
Den Haag. Op hobo en althobo
volgde zij lessen bij Hans Jalink,
Bertus Boerman en Mark Tempelaars. Zij heeft met succes de
eerste fase van de muziekvakstudie bij de Schumann Academie afgesloten. Ze is een veel
gevraagd soliste in Den Haag
e.o.
Het concert begint om 20.00 uur
in de Dorpskerk, Kerkpad 1 in
Castricum. De kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs
is 5 euro. De kaartverkoop start
voorafgaand aan het concert in
de kerk.

naar info@pos-sportvisserij.nl.’

Kienmiddag

De actie ‘Ik vis schoon’ is een
samenwerkingsverband
van
de georganiseerde sportvisserij. De hengelsportverenigingen
Zeevissen.com, IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging (IJZVV),
de Hengelsportfederatie NoordWest Nederland, zeevistips.nl en
alle hengelsportzaken in de omgeving van de pieren. De kosten
voor de afvoer van het vuil neemt
de gemeente Velsen voor haar
rekening. Opgeven voor de opruimactie kan via gijs.schelvis@
hotmail.com

Heemskerk - De kiengroep van
ouderenwerk Welschap houdt
op maandag 27 juli om 14.00 uur
een kienmiddag voor 55 plussers in De Jansheeren, locatie de
Velst in Heemskerk.
De zaal is open om 13.00 uur en
de kosten zijn d 2.20 per persoon. Minder mobiele mensen kunnen gratis vervoer krijgen door zich aan te melden bij
mevrouw Bets de Boer telefoonnummer 0251-240967.
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CDA krijgt antwoord van minister Eurlings

Autonoom havenbedrijf
brengt zeesluis dichterbij
De Donkeyrunners houden een nachtelijke zwemmarathon

Opbrengst naar kankerpatiënten

Nachtmarathon in
zwembad De Zien
Uitgeest/Heemskerk - In de
nacht van 22 op 23 augustus
is er in openluchtzwembad De
Zien een zwemmarathon voor
het goede doel. Vanaf 20.30 uur
wordt er de hele nacht doorgezwommen. Men zwemt als team
en wisselt elkaar net als bij een
estafette voortdurend af. Een
team kan minimaal uit zes en
maximaal uit acht personen bestaan. Het initiatief komt van de
Donkeyrunners, het hardloopteam uit Beverwijk en Heemskerk, dat deelnam aan de Roparun. De Roparun is het jaarlijkse hardloopevenement van Parijs naar Rotterdam. Er doen zo’n
275 teams aan mee. Het doel is
zo veel mogelijk geld bij elkaar te
lopen voor kankerpatienten.
De Donkeyrunners hebben nu de
zwemmarathon georganiseerd
en zijn op zoek naar teams uit
de hele regio. Vrienden of kennissen kunnen zelf een team van

minimaal zes of acht personen
gaan samenstellen, dat afwisselend zorgt voor een doorlopende zwemnacht. Een team zwemt
2 uur en wisselt elkaar onderling
af na een kwartier. Er zijn masseurs aanwezig. Per team betaalt
men 50 euro, dat naar het goede doel gaat.
Er kunnen 22 teams meedoen en
er zijn al diverse teams, die zich
hebben opgegeven, zoals de
reddingsbrigades van Heemskerk en Wijk aan Zee. Het team
Donkeyrunners zwemt zelf ook
mee. Men kan zich opgeven via
de mail: jolandahuisman@ziggo.nl.
Iedereen kan komen kijken om
de zwemmers aan te moedigen.”
Locatiemanager Gitta de Groot
van De Zien, die de actie van
harte ondersteunt: ,,Er is muziek
met een dj. Wie vijf euro per persoon extra betaalt, kan ook barbecuen. Het wordt erg gezellig.’’

Contactkring dementie
Beverwijk - Maandag 27 juli
is er weer een bijeenkomst van
de Contactkring Dementie. Deze keer wordt de film ‘Zorgen
voor je ouders’ vertoond. In drie
verschillende situaties kunnen
de bezoekers zien hoe kinderen
voor hun demente ouders zorgen, ieder op hun eigen manier.
Aan de orde komen o.a. de veranderde rolpatronen tussen ouders en kinderen en het omgaan
met grenzen voor degene die de
dementerende verzorgt.
Er is ruimschoots gelegenheid om op basis van herkenning en eigen ervaring in gesprek te gaan over hetgeen men
heeft gezien. Het duurt van 10.00

Losse takken
Heemskerk - De brandweer is
vrijdag een aantal keren uitgerukt voor stormschade. Op de
Kerkweg had de straffe wind een
tak losgemaakt. De tak bleef op
riskante hoogte in de boom han

tot 12.00 uur en vindt plaats in
Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk (hoek Hendrik Mandeweg). Er zijn geen
kosten aan verbonden. Consumpties zijn voor eigen rekening. De Contactkring Dementie
komt elke laatste maandag van
de maand bijeen.
Wie de bijeenkomsten wil bezoeken maar zijn of haar dementerende familielid niet alleen wil
laten, kan voor gezelschap voor
hem of haar contact opnemen
met Tandem, tel. 023–8910610.
Meer informatie staat op www.
geheugenproblemen-middenkennemerland.nl.

IJmond - Investeren in een nieuwe zeesluis is niet rendabel.
Dit meent minister Camile Eurlings.De minister van Verkeer
en Waterstaat baseert zich op een verkennend onderzoek dat
heeft plaatsgevonden naar de kosten en baten van de aanleg van een nieuwe sluis en het vervangen van de oude sluis
op langere termijn. Zelfs bij het hoogste groeiscenario van de
scheepvaart zou dit een negatief saldo opleveren. Bij de aanleg van een nieuwe zeesluis, waarbij de oude sluis in gebruik
blijft, zou het saldo neutraal zijn.
Op initiatief van het CDA in
Heemskerk en ondersteund door
de CDA-afdelingen in Beverwijk, Velsen, Amsterdam, Zaanstad, Haarlem en Uitgeest, werd
in 2007 al een petitie ingediend
voor de bouw van een tweede zeesluis. In april 2009 ging er
een brief naar de minister overheen om de urgentie van de aanleg uiteen te zetten. Uit cijfers
van Haven Amsterdam en het
Loodswezen blijkt dat in 2008
12,7 procent meer lading de sluis

passeerde dan het jaar daarvoor.
De wachttijd van schepen is ook
toegenomen. In 2008 werden
795 schepen gemeld met een totale wachttijd van 969 uur. Alleen schepen die langer dan 30
minuten vertraging hadden, zijn
meegeteld. in 2007 was de totale
wachttijd nog 698 uur.
De minister laat via de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken, drs. M.E.P. Dierikx, weten dat men momenteel

Werkweek in Zoschen

Jongeren herdenken
Tweede Wereldoorlog
Beverwijk - Deze week was er
een internationale werkweek
in Zöschen voor jongeren in
het kader van de herdenking
van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Onder de
deelnemers waren oud-Beverwijker Arie Kooiman (88)
en oud-Velsenaar Jaap Epskamp (87) met vijf kleinzonen. Zij waren slachtoffer van
de razzia op 16 april 1944 in
Beverwijk en Velsen-Noord.
Het motto van de werkweek is
vrij vertaald ‘Toekomst behoeft
herinnering’. Jongeren uit Polen,
Rusland, Oekraïne, Duitsland en
Nederland hebben elkaar ontmoet in Zoschen. De jongelui
hebben zich onder meer beziggehouden met het toegankelijk
maken van de fundamenten van
de barak in Schafstädt. Jaap Eps-

kamp en Arie Kooiman onthulden een monument. Ook op de
Ehrenhain Pulgar in de gemeente Neukieritzsch werd er door de
jongeren gewerkt en werd een
gerestaureerd Russisch monument onthuld. Het gezelschap
bracht ook een bezoek aan het
concentratiekamp Ravensbrück.
Ontspanning was er in de vorm
van uitstapjes naar Berlijn, Leipzig en Merseburg. Er waren tolken aanwezig en zodoende konden de jongeren met elkaar van
gedachten wisselen. Het is de
bedoeling om deze werkweek
jaarlijks in en rond Zöschen te
houden.

Tips voor de redactie?

bel: 0255-540765

Verbod alcohol op straat

Heemskerk - Als het goed is,
komt er in Heemskerk binnenkort geen hinderlijk drankgebruik op straat meer voor. Er is
besloten om een aantal plaatsen in de gemeente aan te wijgen. De brandweer heeft het ge- zen waar op grond van ervarinvaarte met behulp van de auto- gen van politie, handhavers en
welzijnsmedewerkers, niet meer
ladder verwijderd.
Ook in de Kingsford Smithstraat gedronken mag worden.
gebeurde het dat een tak los
in een boom bleef hangen. De Het gaat om alle speelterreinen,
brandweer heeft de tak verwij- jongerenontmoetingsplaatsen
en skatebanen plus een straal
derd.

van 50 meter er omheen. Het alcoholverbod op straat geldt ook
in winkelcentra, op bedrijventerreinen en de sportboulevard.
Natuurlijk wordt er op terrassen
wel alcohol geschonken. Bovendien is het verboden op de uitgaansroutes, Maerelaan, Breedweerlaan, Anna Polakstraat, Tolpad, Tolweg en Rijksstraatweg.
De jeugd tot 16 jaar mag nergens alcohol bij zich hebben of
nuttigen.

bezig is om inzicht te krijgen in
de financiële effecten als de capaciteit van het sluizencomplex
zou worden vergroot en aangepast op de hedendaagse schaalgrootte van moderne containerschepen, bulkcarriers en tankers. Dit mede tegen de achtergrond van het feit dat de Noordersluis ook als waterkering nu
al zo’n 80 jaar oud is.
Het beleid van de minister is er
op gericht om de havenbedrijven meer te laten samenwerken.
De havenbedrijven zouden dan
meer autonoom moeten kunnen
handelen. Het verzelfstandigen
van het havenbedrijf van Rotterdam is al zo ver. In Amsterdam is
een onderzoek gestart naar verzelfstandging. Eén van de voordelen zou kunnen zijn dat de financiering van de zeesluis dichterbij komt.

Brommer in brand
Heemskerk - Zondagavond
stond er aan de Laan van Archeologie een bromfiets in brand. De
bromfiets bleek tegen een scooter te zijn gebotst en was daarbij
in de brand geraakt. De bestuurder van de bromfiets heeft daarbij brandwonden opgelopen.
Bij aankomst van de brandweer
bleek de bromfiets al uitgebrand
te zijn. De gewonde bestuurder
is behandeld door de ambulancedienst.

Ramen klapperen
Heemskerk - Zondagmiddag
werd de brandweer gealarmeerd
voor twee openstaande ramen.
Doordat ze met regelmaat open
en dicht klapperden hadden omwonenden overlast hiervan. Deze hebben de brandweer gebeld
en nadat de politie ook ter plaatse was gekomen hebben zij de
ramen gesloten.

Meiden welkom
bij ODIN ‘59
Heemskerk - ODIN’59 heeft
voor het nieuwe seizoen een
MB1-team ingeschreven voor
de competitie en de bekerwedstrijden. De club is nog bezig dit
team te completeren en is daarom op zoek naar enthousiaste
meiden, die willen gaan voetballen. Heb je zin om te gaan voetballen en ben je tussen de 14
en 17 jaar? Meld je dan aan en
neem daarvoor contact op met
Dick Slofstra, coördinator van de
dames- en meisjesafdeling. Hij
is bereikbaar op 06-12113498 of
via d.slofstra@ziggo.nl
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Diamanten echtpaar al 44 jaar gelukkig in Heemskerk

Rotterdam lag plat en Hoogovens bood werk en woning
Heemskerk - Afgelopen maandag bezocht loco-burgemeester Leo van der Kolk het echtpaar Van de Wijgaart-Bockkom
in hun aanleunwoning bij het
woonzorgcentrum Westerheem.
Het echtpaar was op die dag
precies zestig jaar getrouwd. De
heer Van de Wijgaart (83) kwam
ter wereld in Rotterdam, de wieg
van zijn echtgenote (79) stond in
Schiedam. ,,Maar we zijn Heemskerkers’’, aldus mevrouw Van de
Wijgaart-Bockkom, doelend op
het feit dat zij al sinds 1965 in
deze gemeente wonen. Met de
naaste familie werd maandag het
huwelijksjubileum op bescheiden wijze gevierd, in het voorafgaande weekend had reeds een
groter feest plaatsgevonden met
zo’n 50 aanwezigen.
Het echtpaar trouwde in 1949 en
kreeg zes kinderen, te weten vier
zoons en twee dochters. Het gezin Van de Wijgaart mag een echt

“Hoogovens-gezin” worden genoemd. De heer Van de Wijgaart
vertelt: ,,Rotterdam lag plat, dus
daar waren geen woningen voor
ons beschikbaar. En in Schiedam
was alles erg oud, de huisvesting
was daar slecht. De woningnood
dreef ons weg uit dat gebied. Bij
Hoogovens was werk, niet alleen
voor mij, maar ook voor mijn
zoon. Bovendien zorgde Hoogovens ook voor huisvesting, dus
toen hebben we de sprong gewaagd.’’ Ook de partner van één
van de dochters in het gezin is
actief bij het huidige Corus, destijds Hoogovens. De heer Van
de Wijgaart mag graag verhalen over zijn arbeidsjaren bij de
staalfabriek, die hij doorbracht in
de Oxy Staalfabriek. ,,Daar is nu
niets meer van terug te vinden’’,
constateert hij.
Ruim tien jaar woonde het gezin in een flat aan de Jan Ligthartstraat. ,,Maar we wilden per
se een eengezinswoning, dus

Wielrennen BRC Kennemerland

Nils Pronk sprint
eindelijk naar winst
Beverwijk - Soms hoeft een renner maar één keer te ‘springen’
om in een juiste kopgroep te zitten en dan zijn zege in de sprint
veilig te stellen. Dit overkwam
Nils Pronk afgelopen maandagavond tijdens de 17e rit meetellend recreantenklassement bij
BRC Kennemerland.
Pronk die hoog in het klassement
staat vanwege zijn constante rijden en rappe sprint, die hem wekelijks punten oplevert, miste tot
nu toe alleen nog een zege. De
altijd aanvallende renner was
juist afgelopen maandagavond
niet in goede doen. Er waren al
7 serieuze pogingen geweest

en evenveel gestrand, toen Nils
Pronk voor het eerst de sprong
maakte naar de eerder weggreden Rob Hulscher en Rolf Klant
die op zijn ‘zoetemelks’ weg waren gereden uit het peloton. Met
slechts een tiental meters voorsprong voor het afwachtende
peloton leek de poging zinloos.
Toen echter in een mum van onachtzaamheid bij de sprinters
ook de zeer sterke Michel van
Torenburg en Arjan Scholte aansloten was de strijd beslist en
kon Pronk in de finale zijn rappe
benen demonstreren.
Voor het zover was stond de

zijn we verhuisd naar de Berliozstraat.’’ Later, toen de kinderen de deur uit waren, volgde nog een kleinere woning aan
de Maerelaan, maar inmiddels is
het echtpaar alweer enkele jaren
woonachtig in een aanleunwoning van Westerheem. Hier voelen ze zich uitstekend thuis en
de gedachte dat er snel zorg geregeld kan worden in geval van
nood geeft de kinderen veel rust.
De kinderen wonen overigens
vrijwel allemaal in de buurt. Alleen de jongste zoon van het gezin Van de Wijgaart heeft zich
met zijn gezin gevestigd in Australië, evenals een zus van de
heer Van de Wijgaart, zij verliet
Nederland in 1952. Het echtpaar
heeft hen daar wel eens opgezocht, maar met name de grote
afstand weerhouden hen ervan
de reis opnieuw te ondernemen.
Gelukkig biedt het internet uitkomst, want met behulp van een
laptop en het communicatieprogramma Skype wordt regelmatig gecommuniceerd met de familieleden. Overigens haalde het
echtpaar Van de Wijgaart enkele jaren geleden ook al de media,
maar toen door een onbedoelde brandmelding. Ter gelegenheid van de jaarwisseling besloot
men oliebollen te verwarmen in
de magnetron. Dat leverde lichte rookontwikkeling op, waarop
de brandmelder feilloos reageerde. De Heemskerkse brandweer
was snel met twee auto’s ter
plaatse, maar van brand was gelukkig geen sprake. De spuitgasten werden toen door het echtpaar getrakteerd op oliebollen,
hetgeen een vermelding in de
krant opleverde...!
wedstrijd vol met demarrages
van renners die probeerden te
ontsnappen uit het peloton. De
wedstrijd werd al in de eerste
ronde opengebroken door Danny de Graaf, hij kreeg direct gezelschap van Wouter Bruin,
Klaas van het Veer, Rolf Klant,
Bart Klaver en Michel Torenburg. Met name Torenburg en
De Graaf maakten een frisse indruk. In ronde 6 sloten 4 renners
aan en leek een vroege ontsnapping in de maak. Onder aanvoering van Lips en Van Royen sloot
het peloton na een korte jacht
toch weer aan. Bij de aansluiting demareerde Van Royen en
hij bleef vier ronden lang vooruit. Omdat de hulp van achteruit
ontbrak liet hij zich weer terugvallen in het peloton. Daarna
was het de beurt aan Torenburg die samen met de wederom sterk rijdende Ben Davidson
lang uit de greep van het peloton

Schoppen de ODIN’59-dames het in de 3e klasse ook ver?

Opnieuw promotie
voor ODIN’59 dames 1
Heemskerk - De dames van
ODIN’59 zijn door de KNVB voor
het komende seizoen ingedeeld
in de 3e klasse A. Vorig seizoen
werd als beginnend damesteam
gestart in de 5e klasse. Omdat
de ODIN-dames in die klasse alle wedstrijden met grote cijfers
wonnen, werd het team in november 2008 overgeheveld naar
de 4e klasse. Ook daar werden
alle wedstrijden gewonnen. De
competitie kon echter niet worden uitgespeeld en daarom eindigden de ODIN-vrouwen formeel op een 3e positie.
De in het vorige seizoen behaalde resultaten zijn nu voor
de KNVB toch aanleiding om de
dames van ODIN weer te laten
promoveren. ODIN’59 dames 1
komt in het in september startende seizoen uit in de 3e klasse A zaterdag. Tegenstanders
zijn: FC Abcoude DA1, CSW DA2
(Wilnis), DVVA DA1 (Amsterdam), SV Marken DA1, De Meer
DA1 (Amsterdam), RKDES DA1
(Kudelstaart), ASV Wartburgia
DA3 (Amsterdam) en De Zuidvogels DA1 (Huizen).
In het nieuwe seizoen zullen de
vrouwen van ODIN’59 getraind
en gecoacht worden door Peter

van der Slikke. Van der Slikke is
in voetbalminnend IJmond een
bekend gezicht. Hij speelde onder meer jarenlang in het eerste
van zowel ADO’20 als ODIN’59.
Op trainersvlak is hij werkzaam geweest als assistenttrainer bij de herenselectie van
ODIN’59. Verder was hij trainer
van ODIN’59 A1 en ODIN’59 C1.
Van der Slikke wil zijn kennis van
het voetbal graag eens overdragen naar de wereld van het damesvoetbal. Hij is zeer gemotiveerd om de dames van ODIN
weer verder te brengen.
Peter van der Slikke volgt Arjan Mulder op, die de dames
van ODIN’59 twee jaar getraind
heeft. Mulder stopt omdat hij zijn
trainersactiviteiten niet langer
kan combineren met zijn werk
en zijn gezin.

bleef. Hun maximale voorsprong
groeide tot 20 seconden, maar
ook deze poging strandde. Met
nog 8 ronden op het bord, keerde de rust terug en maakte men
zich op voor de zoveelste massaspurt.
Maar met nog slechts 6 ronden voor de boeg reed de eerder genoemde kopgroep van 5
man weg en wilde niemand in
het overgebleven peloton nog
rijden om de sprinters in stelling te brengen. Onder aanvoering van Charles van Royen besloten de leiders in het klassement dan maar te gaan spurten
voor de 6e plaats.

In de finale rekende Pronk gedecideerd af met Torenburg voor
Klant, Hulscher en Scholte. De
spurt van het peloton werd nipt
gewonnen door Wouter Lips,
voor Charles van Royen, Ben
Davidson, Ben Hopman en Arie
Beems die een 200 meter voor
de meet de dapper strijdende
Jeroen Half en Jasper Dijkhuizen
hadden opgeraapt.
Einduitslag:
1. Nils Pronk, 2. Michel van Torenburg, 3. Rolf Klant, 4. Rob
Hulscher, 5. Arjan Scholte, 6.
Wouter Lips, 7. Charles van Royen, 8. Ben Davidson, 9. Ben Hopman, 10. Aris Beems.

Overigens is er binnen ODIN’59
DA1 ruimte voor nieuwe speelsters. Als je belangstelling hebt
om bij de dames van ODIN’59
te komen voetballen, neem dan
contact op met de coördinator
van de afdeling, Dick Slofstra.
Zijn contactgegevens staan op
de website van ODIN’59: www.
odin59.nl

