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Wijkertoren opgeknapt
Beverwijk - De door Siem Pepping in 1985 nagebouwde Wijkertoren is door zijn zoon Dirk
gerenoveerd. De toren werd
destijds door Siem Pepping met
11.600 zelfgebakken en gevormde stenen opgebouwd. Doordat
deze Wijkertoren 13 jaar in de
tuin van Dirk stond heeft de tand
des tijds de 2.20 meter hoge toren aangetast. Vol trots heeft
zoon Dirk de renovatie ter hand
genomen en na twee jaar van intensief restaureren op zijn zolder
is de klus geklaard.
Zijn overleden vader kan trots
zijn dat zijn Wijkertoren weer gerenoveerd is.
De maker van de levensechte
Wijkertoren de heer Siem Pepping

(Foto: Leo Tillmans)
Zoon Dirk staat trots naast de
Wijkertoren die 25 jaar geleden
door zijn vader gemaakt is en
door hem nu gerenoveerd. Wie
de toren wil bekijken kan bellen:
0251-239921)

Kaalslag op Wijkerbaan
Beverwijk - Veel Beverwijkers
zeiden: ,,Eerst zien, dan geloven’’, bij de al vele jaren bestaande plannen voor het opknappen
van de Wijkerbaan en omgeving.

Nu lijkt er geen ontkomen meer
aan, de sloper is volop aan de
gang in het winkelcentrum zelf,
maar ook de garageboxen langs
de Dellaertlaan liggen plat. Hier

Aftrap door Dook Dullemans

Kunstgrasveld bij DEM

DEM-vrijiwlliger Dook Dullemans is vlak voor aanvang van de wedstrijd DEM - ADO’20 gehuldigd en geeft daarna de aftrap op het nieuwe kunstgrasveld

komt een tijdelijk parkeerterrein
voor de tijd dat het huidige parkeerterrein op de schop gaat.
Het gaat nog wel enige tijd duren voor alles klaar is.

Beverwijk - De aftrap van de
wedstrijd DEM - ADO’20 werd
vorige week donderdag verricht
door DEM-vrijwilliger Dook Dullemans. Het bestuur van de voetbalvereniging gunde hem die eer
als blijk van dank voor zijn grote inzet. De wedstrijd werd gespeeld ter gelegenheid van de
feestelijke ingebruikname van
het nieuwe kunstgrasveld. Dullemans, bij DEM al jaren verantwoordelijk voor de materialen van de vereniging, was nauw
betrokken bij de aanleg van het
nieuwe veld.
In de afgelopen zomermaanden is hard gewerkt aan de aanleg van nieuwe velden bij vier
sportverenigingen in Beverwijk.
De voetbalverenigingen DEM
en De Kennemers kregen beiden een nieuw kunstgrasveld,
ook voor de korfbalvereniging
HBC werd een nieuw kunstgrasveld aangelegd. Voor hockeyvereniging Overbos werd een semi-waterveld aangelegd. Al met
al een grootschalige en kostbare
operatie, die werd gefinancieerd
vanuit het budget dat de Stich-

ting Sportaccommodaties Beverwijk ter beschikking heeft. DEM
is, met 900 spelende leden, de
grootste voetbalvereniging van
Beverwijk. Reeds in het afgelopen jaar kampte men met een
tekort aan speelaccommodaties,
omdat de conditie van het natuurgrasveld van de vereniging
halverwege het voetbalseizoen
al zo sterk was verslechterd, dat
het veld regelmatig moest worden afgekeurd. Met de aanleg
van het nieuwe kunstgrasveld
en het opnieuw inzaaien van een
natuurgrasveld wordt de capaciteit van DEM ruimer, al hoopt
men er wel op dat in de nabije
toekomst nog een tweede kunstgrasveld kan worden aangelegd.
Vrijwilliger Dook Dullemans
heeft in de afgelopen maanden
veel extra werk verricht voor de
vereniging. Hij stond dagelijks
om 06.00 uur ‘s morgens bij het
toegangshek om de werklieden
die belast waren met de aanleg
van het kunstgrasveld toegang
tot het terrein te verschaffen.
Ook hield hij een oogje in het
zeil. Als blijk van dank voor deze extra inzet voor de vereniging
zette voorzitter Cees van der
Meulen Dullemans vorige week,
voor aanvang van de bijzonde-

re wedstrijd, letterlijk in de bloemen. Vervolgens verrichte Dullemans de aftrap. DEM en ADO’20
komen elkaar tijdens de reguliere competitie nooit tegen, omdat
ADO’20 een klasse hoger speelt.
Lange tijd leek het erop dat DEM
in de hele wedstrijd geen enkel
doelpunt zou maken en ADO’20
de sterkere ploeg zou blijven,
maar uiteindelijk wisten de Beverwijkers de eer te redden door
meer overwicht te nemen en
zelfs een tegendoelpunt te scoren. Eindstand: 1-3. Eerder op de
avond werd een verkorte wedstrijd (twee keer een half uur)
gespeeld tussen “Oud-DEM” en
“Oud-ADO’20”, deze wedstrijd
eindigde in 0-2. (Raimond Bos)

keukens

Plannen

voor een nieuwe keuken!

wij kunnen al uw wensen
compleet met installatie realiseren
Breng snel een bezoek aan onze showroom

Baanstraat 39 Beverwijk
tel. 0251 227239
www.koelman.nl
(tevens ingang markt 114)
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Foeksia
de miniheks
Programma 30 sept t/m 6 okt 2010
donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur
zondag 20.00 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 20.30 uur

“Tirza”

woensdag 20.00 uur

“Eat Pray Love
Arrangement”

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag 20.00 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

“The American”

zaterdag & zondag 13.00 & 16.00 uur
woensdag 15.00 uur

“Legende van
Ga´Hoole (NL) -3D”
woensdag 15.00 uur

“Foeksia de Miniheks”

vrijdag 19.00 uur
zaterdag 16.00 & 19.00 uur
zondag 16.00 uur

“The Last Airbender- 3D”
zaterdag & zondag 13.00 uur

“Shrek 4 (NL) - 3D”

Dorpsstraat 70 • Castricum
Tel. 0251 - 65 22 91

Een groot avontuur begint soms
met een klein eitje. Dat ontdekt
de tovenaar Kwark als hij in het
Heksenbos een ei vindt, waar
geen vogel uit komt, maar een
klein meisje.
Een bijzonder meisje. Een miniheksje, dat hij Foeksia noemt.
Foeksia wil dolgraag net zo goed
leren toveren als haar vader, en
is dan ook dolblij als ze naar de
Heksenschool mag. Deze school
wordt geleid door Juf Minuul,
een moerasheks die al meer dan
vijftig jaar een oogje op Kwark
heeft en die haar gevoelens niet
onder stoelen of banken steekt.
Op de miniheksenschool leert
Foeksia wind maken en tovert
ze met wolken. Maar doordat ze
soms wat overmoedig is, gaan
haar toverkunsten regelmatig
ook goed fout.

Bridgen
Wijk aan Zee - Bij bridgeclub
Seawyck worden elke maandagavond zes ronden gespeeld tussen 19.30 en 22.30 uur. Er wordt
gespeeld in de achterzaal van
Café de Zon aan de Voorstraat
in Wijk aan Zee. Individuele spelers en paren mogen gratis de
gemoedelijk sfeer komen proeven. Zij moeten zich wel van te
voren aanmelden bij de wedstrijdleiding via tel. 0251-374761
of 0251-222376. Dat kan elke
maandagmorgen tot 12.00 uur.

Zondag bij Weijer en Rigter

Gratis sieraden polijsten
Beverwijk - Juwelier Weijer en Rigter in de Beverhof
zit vol verrassingen. Is er niet
een of andere leuke aanbieding, of prijsvraag, dan is er
wel een mooie actie.
Zondag pakt de juwelier uit met
een gratis polijstactie. Het is
koopzondag en wat is er leuker
dan even bij de juwelier langs te
gaan met uw sieraden. Van 12.30
tot 16.30 uur is er een goudsmid
in de winkel aanwezig die uw
ringen, armbanden, enz. beoor-

deelt, advies geeft en gratis polijst. Klaar terwijl u wacht. Het is
voor de derde keer dat deze succesvolle actie plaatsvindt bij de
juwelier in de Beverhof. Weijer
en Rigter geeft graag goede adviezen en heeft prachtige collecties in huis van bekende merken.
Wie besluit een horloge aan te
schaffen krijgt daar levenslang
batterijen bij. De service is zoals u gewend bent van een gerenommeerde zaak.
Weijer en Rigter, Beverhof 6-7 in
Beverwijk, tel. 0251-225110.

De Bokkentocht
van Wijk aan Zee
Zondag 10-10-10

Een Bokkenpas is ook een
lot voor de loterij en kost €4.
Te koop bij de VVV vanaf 25
sept. en bij elk van de 16
Tapperijen. Verdeeld over 5
routes, wordt er van 12.00 tot
18.00 uur uitgebreid bokbier
geproefd. Te voet door het
dorp, over het duin en op het
strand, weer of geen weer!
Tapperijen: 1618, de Zon,
Horse Club, de KUSt, de LiefhebberS, de Sunseabar, de
Whisky Club, Schoos, Eetcafé
Rijckaertsz, het Badhuis, Het
Strandhuis, het Wapen van
WAZ, het Zomerhuis, Hotel
Sonnevanck, Klein Zwitserland, Sout.

www.debokkentocht.nl

Adverteren? Bel 0255-540765

Rommelmarkt
Uitgeest - In Sporthal de Zin in
Uitgeest wordt op zondag 10 oktober een grote overdekte rommelmarkt gehouden. Er zijn
meer dan 75 kramen. Kramen
zijn ook nog steeds te huur (4 x
1,20 meter). De rommelmarkt is
van 12.00 tot 16.00 uur. De entree bedraagt 1,50 euro. Kinderen tot 12 hebben gratis entree. Meer informatie: tel, 0251 –
254067 of 0251 – 240557 E.mail;
joke.jurriens@xs4all.nl

Ontmoet MBO op ROC Nova College
Beverwijk - Iedereen die
nieuwsgierig is naar het MBO
kan op donderdag 7 oktober
meedoen aan een rondleiding
op ROC Nova College, onder andere in Beverwijk en IJmuiden.
Cursisten leiden de bezoekers
rond, laten praktijklessen zien en
vertellen hoe je op het Nova College een vak leert en je persoonlijk ontwikkelt.

van de Landelijke 6-Daagse Beroepsonderwijs, een evenement
van de MBO Raad dat duidelijk
maakt hoe belangrijk beroepsonderwijs en vakmanschap zijn.

‘Ontmoet het mbo!’ is onderdeel

Het Nova College verzorgt mbo

De rondleidingen op het Nova College vinden plaats onder
schooltijd, zodat de bezoekers
echt de sfeer op school kunnen
proeven.

Economie, Techniek en Zorg &
Welzijn. Voor volwassenen verzorgt Nova College inburgering, cursussen lezen en schrijven, vmbo-tl, havo en vwo. Op
het Nova College leren cursisten
meer dan alleen een beroep, ze
groeien er ook als mens.
Belangstellenden
kunnen
zich aanmelden voor de rondleidingen via www.novacollege.nl/ontmoethetmbo.

4 tot en met 8 oktober

Week van huidtherapie
Castricum - Een huidtherapeut
is gespecialiseerd in het behandelen van een zieke en/of beschadigde huid. Het doel van
de behandeling door een huidtherapeut is het opheffen, verminderen of voorkomen van een
stoornis of beperking als gevolg
van een huidaandoening. Om
eens kennis te maken met de
huidtherapeut, organiseren individuele huidtherapeuten in heel
Nederland in samenwerking met
de Nederlandse Vereniging van
Huidtherapeuten ‘De week van
de huidtherapie’. Nieuwsgierig

geworden? Wie een vraag heeft,
eens een kijkje wil nemen in de
praktijk van Saskia Groot huiden oedeemtherapeut is welkom
in de week van de huidtherapie.
Men kan deze hele week gratis
een afspraak maken en alle belangstellenden ontvangen een
leuke attentie.
Neem telefonisch contact op
met Saskia Groot huid- en oedeemtherapie Tel: 0251-293308
of mail naar info@saskiagroot.
nl. Het adres is Korte Cieweg 8 in
Castricum – www.saskiagroot.nl.

Introductie Chicken Saté
bij McDonald’s Beverwijk
Beverwijk - Nederlanders zijn
gek op kipsaté. Het is een van de
meest populaire Indonesische
gerechten die naar Nederland is
overgewaaid. Daarom introduceert McDonald’s Beverwijk de
Chicken Sate vanaf 5 oktober.
De Chicken Sate is een getoast
sesam- en lijnzaadbroodje met
satésaus, gefrituurde uitjes, sla,
komkommer en een gefrituurd
stukje kipfilet met krokant korstje. Hij is los te koop voor 3,75 eu-

ro en in een medium menu voor
6,05 euro, een groot menu kost
0.50 euro extra.
De Chicken Saté is een nieuwe
toevoeging aan het assortiment
Premium burgers.
Sinds 2005 voert McDonald’s de
Big Tasty met bacon en de Chicken Sensation als luxe burgers.
Wie zich wil wanen in oosterse sferen, komt de Chicken Saté proeven bij McDonald’s Beverwijk!

Marcel Kramer Fandag
Heemskerk - De jaarlijkse Fandag van Marcel Kramer (zanger,
gitarist, entertainer) wordt zondag 3 oktober gehouden in Fiddler’s Irish Pub aan de Kerkweg
66 in Heemskerk.
Deze dag van 16.00 tot 21.00 uur
wordt door en voor fans georganiseerd. De entree is gratis. Tijdens de Fandag zijn er allerlei
activiteiten, waaronder gastoptredens van collegamuzikanten.
(Nog) géén lid van de fanclub?
Het heeft zo z’n voordelen, bij
aanmelding krijgt men een gratis
consumptie en een attentie na
afloop van deze dag. Aanmelden
kan via www.marcelkramerfan.nl
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Ambrosia gesignaleerd
in het Vondelkwartier
Beverwijk – De hooikoorts veroorzakende plant de Ambrosia is
gesignaleerd in het Vondelkwartier in Beverwijk. De pollen van
deze plant zijn zeer sterk allergeen wat betekent dat ze snel
hooikoortsklachten veroorzaken.
De plant bloeit daarbij laat, vanaf eind augustus tot en met oktober, waardoor het hooikoortsseizoen met 2 maanden verlengd
kan worden.
In Nederland komt de Ambrosia voornamelijk voor in tuinen,
door het strooien van vogelvoer
dat vervuild is met Ambrosiazaden. Maar ook in het openbaar
groen kan de plant zich verspreiden. Inwoners kunnen op twee
manieren bijdragen aan de aanpak van de Ambrosia: aanwezige planten uit de tuin verwijderen en waarnemingen van de
Ambrosia in de openbare ruim-

Maaltijd voor
55 plussers
Beverwijk - Paviljoen Westerhout, het recreatiecentrum voor
senioren in Beverwijk, nodigt
mensen van 55 jaar en ouder
uit om op een gastvrije en laag-

te melden bij de gemeente, telefoon 0251-256256.
De meest effectieve bestrijdingsmethode van Ambrosia is
het handmatig uittrekken van de
planten, met wortel en al. Dit kan
het beste met handschoenen,
een mondkapje en een veiligheidsbril gedaan worden. In deze periode kan de plant het beste verwijderd worden in de namiddag, omdat de meeste ambrosiapollen vrijkomen in de
ochtend. De planten die uit de
grond zijn getrokken, kunnen
het beste in een afgesloten plastic zak gestopt worden. Doe deze zak bij het huishoudelijk afval
(grijze container). Doe Ambrosiaplanten niet in de groencontainer, het risico is dan groot dat
ambrosiazaden alsnog worden
verspreid (bijvoorbeeld via compost). Meer informatie: www.ambrosiavrij.nu
drempelige manier met elkaar
te eten. De kosten van de maaltijd zijn 9,50 euro excl. drankjes. De eerstvolgende maaltijd is
op 8 oktober van 12.30 tot 13.30
uur in Paviljoen Westerhout aan
het Westerhoutplein 3 in Beverwijk. Opgeven kan via via 0251228624, of mail naar pav.westerhout@kpnmail.nl

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

Expositie René van der
Plas in Stadskantoor
Beverwijk - Kunstenaar René
van der Plas exposeert tot en met
13 oktober in het Stadskantoor.
René van der Plas is een beeldend vormgever uit Aerdenhout
en vanaf 1980 actief met het maken van kunst in allerlei vormen.
Hij maakt pentekeningen, aquarellen, portretten in olieverf,
schilderijen in acrylverf, schil-

derijen in 3D, houtsnijwerk en
boetseerwerk.
René laat zich inspireren door al
wat hij ziet en meemaakt en dat
levert mooie kunstwerken op.
Humor in combinatie met dieren
en portretten van familie en beroemdheden.
Een bezoek aan de expositie van
deze veelzijdige kunstenaar is de
moeite waard.

Plastisch chirurg brengt
littekencrème op markt
Beverwijk - Plastisch chirurg Joost Staudt van
het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk heeft een
littekencrème op de markt gebracht. Zijn collega’s
dachten over de crème mee, op basis van hun jarenlange ervaringen met littekens en brandwonden. Het is bedoeld voor mensen met verse littekens en mensen met brandwonden, die hun hele
leven ‘smeren’ om de huid soepel te maken.
Staudt: ,,Mensen met littekens stuur ik vaak naar
de drogist om verschillende middeltjes in te slaan.
Ik dacht: ‘dat kunnen we beter zelf doen’.” De
crème is samengesteld uit meer en minder bekende werkzame bestanddelen, op basis van de
uitgebreide kennis in het RKZ. Samen hebben ze
een voedende en hydraterende werking, houden
ze de huid zacht en soepel en hebben ze een ontstekingsremmend en rustgevend effect. Een natuurlijke siliconenlaag houdt de actieve stoffen
onder een flinterdunne laag, om zo de werkzaamheid te vergroten.
De crème is te koop via internet: www.staudt.nl en
een aantal apotheken in Noord Holland. Een deel
van de opbrengst komt ten goede aan de brandwondenzorg: een aantal patiënten dat hun hele
leven lang crème op littekens moet smeren, krijgt
het middel gratis van Staudt.
Staudt: ,,Op dit moment zijn we bezig de crème
wetenschappelijk te testen. Wellicht kunnen we
de werkzaamheid daar nog meer mee verbeteren. Het zou daarnaast geweldig zijn als het ons
lukt om de verzekeraars ervan te overtuigen dat
dit middel in het verzekeringspakket thuis hoort.”

Diamanten huwelijk
Beverwijk - Loco-burgemeester Maarten
Dijkshoorn heeft maandag het echtpaar Homminga-Teuben gefeliciteerd namens het gemeentebestuur. Het paar vierde die dag dat zij
op 27 september 1950 in de gemeente Doniawerstal in het huwelijk zijn getreden.
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te bestellen via 0251-243698 of
0251-200026. De entree is 15 euro. Aanvang 20.15 uur.

.

Vrijdag 1 oktober

Kienen in Paviljoen Westerhout,
Westerhoutplein 3 in Beverwijk
van 13.15 tot 15.45 uur. Entree 1
euro. Info: 025-228624.
Beurs voor speelgoed, kinderboeken en kinderkleding van
19.00 tot 20.30 uur op basisschool de Sleutelbloem, Hoflanderweg 45 in Beverwijk. Ook zaterdag. Toegang is gratis.
Klaverjassen bij voetbalvereniging DEM om 20.00 uur in de
kantine op Sportpark Adrichem
in Beverwijk.
Piet Parree en Nova Zembla
Plus om 20.15 uur in kerkje Wijcker Swaen, Koningstraat te Beverwijk. Kaarten reserveren à 14
euro bij Kennemer Theater.

Zaterdag 2 oktober
Hobby- en verzamelmarkt in
winkelcentrum de Beverhof in
Beverwijk van 9.00 tot 17.00 uur.
Beurs voor speelgoed, kinderboeken en kinderkleding van
10.00 tot 13.00 uur op basisschool de Sleutelbloem, Hoflanderweg 45 in Beverwijk. Ook zaterdag. Toegang is gratis.
Stiltekring voor de vrede
van 12.00 tot 12.30 uur op de
Breestraat in Beverwijk ter hoogte van C&A. Initiatief van Vredesplatform IJmond-Noord.
Spel- en doemiddag van 13.30
tot 15.00 uur in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2c, Beverwijk voor kinderen uit groep 3
t/m 8. Entree 1,50 euro.
Opening tentoonstelling van
het werk van illustratoren van de
drie nieuwste kinderboeken van
Thea Dubelaar om 16.00 uur in
het Kennemer Theater, Kerkplein
te BEverwijk.
Themaviering in de St. Odulphuskerk in Wijk aan Zee om
19.00 uur. Thema is deze keer:
getallen in de bijbel.
Klaverjasavond bij voetbalvereniging Beverwijk om 20.00 uur
in de kantine de Driesprong op
Sportpark Adrichem.
Voorstelling ‘Achtste groepers huilen niet....’ om 19.30 uur
in Cultureel Centrum de Cirkel
te Heemskerk. Toegang 5 euro. Reserveren: reserveren@decirkel heemskerk.nl of via 0251236942.
Concert in de NH-kerk te
Heemskerk van acht zangers en
zangeressen met opera, operette en musicalmuziek. Kaarten

Wibi Soerjadi speelt klassieke meesterwerken om 20.15 uur
in het Kennemer Theater te Beverwijk. Reserveren: tel. 0251221453 of www.kennemertheater.nl

Richard (Foto: Piek)
Richard Groenendijk met soloprogramma ‘Terug bij af’ om
20.30 uur in het Kennemer Theater te Beverwijk. Reserveren via
0251-221453 of www.kennemer
theater.nl
Smartlappenkoor in Café
Sport, hoek Korte Kerkstraat/
Alkmaarseweg in Beverwijk vanaf 20.30 uur. Gezellig meespelen.
Het Alkmaars Straatorkest om
20.30 uur in Café de Zon, Voorstraat te Wijk aan Zee. Entree is 5
euro. Reserveren kan via Elli Bodewes, tel. 06-20181181.
The Bayou Mosquitos spelen
vanaf 21.00 uur in Hotel Sonnevanck, Rijckert Aertszweg in Beverwijk.
Tribute to The Beatles in de
Nozem en de Non, A. Verherentstraat in Heemskerk. Aanvang
21.00 uur (20.30 uur deur open).
Entree: reserveren 5 euro (info@
nozemennon.nl of 06-20363530)
aan de deur 7,50 euro.
Optreden van Jim & The Dead
End Friendsen The Feelgood
Band om 22.00 uur in Café Lokaal, A. Verherentstraat in
Heemskerk.

Zondag 3 oktober
De Wijckloop, wandel- en hardloopevenement in Wijk aan Zee.
Afstanden: 10 en 16 km. Jeugd
tot 11 jaar kan 1,5 kilometer lopen en jeugd tot 16 jaar 3 kilometer. Start bij Heliomare in Wijk
aan Zee om 10.00 uur. Kijk ook
op www.wijckloop.nl
Watertentoonstelling ‘PWN:
90 jaar wortels in het water’ van

11.00 tot 16.00 uur in Bezoekerscentrum de Hoep, Zeeweg in
Bakkum.
Hobby- en verzamelmarkt in
winkelcentrum de Beverhof in
Beverwijk van 12.00 tot 17.00 uur.
Open dag bij Dierenambulance Kennemerland van 12.00 tot
16.00 uur, Kleine Houtweg 35 in
Heemskerk.
Familievoorstelling Woezel en
Pip om 14.00 en 16.00 uur in het
Kennemer Theater te Beverwijk.
Reservern: www.kennemertheater.nl of 0251-221453.
Lezing over de geschiedenis
van Heemskerk in oorlogstijd om
14.00 uur in Fort Veldhuis, Genieweg 1 in Heemskerk. Toegang
2,50 voor volwassenen, kinderen
van 8 tot 12 jaar 1,50 euro. Kinderen jonger dan 8 jaar en houders van veteranenpas hebben
gratis toegang.
Rumbadama, swingende wereldmuziek met accent op Cuba, om 15.00 uur in Café Camille,
Kerkstraat 37 in Beverwijk. Entree is gratis.
Marcel Kramer Fandag (zanger, gitarist, entertainer) van
16.00 tot 21.00 uur in Fiddler’s
Irish Pub, Kerkweg 66 in Heemskerk.
De band Sideman speelt vanaf
17.00 uur in Café Lokaal, A. Verherentstraat in Heemskerk.
Film ‘La Siciliana Ribelle’
draait om 20.00 uur in het filmhuis van Cultureel Centrum de
Cirkel in Heemskerk. Reserveren
kan via 087-8713099 of via www.
filmhuisheemskerk.nl

VMaandag 4 oktober
Open inloop de Ontmoeting,
voor mensen met beginnende geheugenproblemen en hun
partners, verzorgers, familie of
andere naasten. Van 10.00 tot
12.00 uur in Buurtcentrum Waterrijck, Lessestraat 4 (hoek Beneluxlaan) in Heemskerk.
Klaverjassen in Buurtcentrum
de Schuilhoek, Van Bronckhorststraat 1 in Heemskerk van 13.30
tot 15.30 uur. Kosten 2,10 euro
Klaverjassen in Buurtcentrum
het Spectrum, Lauraplein 1 in
Heemskerk van 13.30 tot 16.30
uur. Kosten 2,10 euro.
Klaverjassen leren van 13.30
tot 16.30 uur in Buurtcentrum
het Spectrum, Lauraplein 1 in
Heemskerk. Kosten 2,10 euro.
Bijeenkomst
‘Borstvoeding
voor twee’ in het Rode Kruis Ziekenhuis speciaal voor ouders en
zwangeren van tweelingen. Verschillende sprekers geven tips.
Inloop vanaf 18.30 uur, programma start om 19.00 uur. Aanmelden kan via www.rkz.nl of via patientenservice@rkz.nl
Archeologie-lezing door Jos
Kleijne in het gebouw van de
BHK aan de Groenelaan te Beverwijk. Aanvang 20.00 uur (zaal
open 19.30 uur). Toegang vrij
voor leden HGMK en belangstellenden.
Liedjesfabrique in Cultureel
Café Camille, Kerkstraat in Beverwijk om 20.00 uur. Optredens
en open podium.

Dinsdag 5 oktober
Recreatief tafeltennissen voor
senioren van 9.30 tot 12.00 uur
bij Rapidity, in de speelzaal aan
het Kuenenplein in Beverwijk.
Deelname 2,50 euro.
Sport- en spelavond in Sporthal Broekpolder van 18.00 tot
20.00 uur. Leeftijd 11 t/m 18 jaar.
Kosten 1,50 euro.
Open atelier (schilderen, tekenen, haken) in Wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier 27 in
Heemskerk van 19.30 tot 21.30
uur. Deelname 3 euro. Aanmelden kan via 0251-220944.

Woensdag 6 oktober
Kinderactiviteiten voor kinderen uit groep 3 t/m 8 in het wijkcentrum, Steenhouwerskwartier
27 in Broekpolder. Iedere week
wisselende thema’s. Aanvang
15.00 tot 16.30 uur. Kosten 1,50
euro per kind. Info: 0251-220955.
Grote tekententoonstelling,
na een speurtocht langs allerlei teken- en schildertechnieken
kan men zelf aan de slag. Van
14.00 tot 15.00 uur in de Centrale bibliotheek te Beverwijk. Info:
www.bibliotheekijmondnoord.nl
Open schilderles door Nanneke Bastiaan van 14.00 tot 15.00
uur in de bibliotheek, vestiging
Beneluxlaan in Heemskerk. Van
16.00 tot 17.00 uur in de vestiging
Heemskerk Centrum. Meer info:
www.bibliotheekijmondnoord.nl
Spel-doe-middag voor kinderen groep 3 t/m 8 van 15.00 tot
16.30 uur in Wijkcentrum Citadel in de Broekpolder. Meedoen
kost 1,50 euro.

Donderdag 7 oktober
Sportinstuif 55 plussers in
Sporthal de Waterakkers, Kerkweg 217 in Heemskerk van 10.00
tot 12.00 uur. Betaling per keer.
Dag van de Ouderen vanaf
13.30 uur in de Jansheeren, Maltezerplein in Heemskerk. M.m.v.
dansgroep Wieringer Dansers.
Landelijke banenmarkt bij
Werkplein IJmond, Kennemerhof 1 in Beverwijk tussen 14.00
en 20.00 uur. Toegang is gratis.
Informatie-avond over borstkanker van 18.30 tot 21.30 uur
bij A. Fysiotherapie en Coaching,
Arendsweg 43a in Beverwijk.
Toegang is gratis.
Klaverjassen bij klaverjasclub
Meerestein in zaal de Grenspost,
Van Riemsdijklaan in Beverwijk.
Zaal open om 19.00 uur. Kosten
2 euro.
Spellenavond vanaf 19.30 uur
in het Wijkcentrum in Broekpolder, Steenhouwerskwartier 27.
Meespelen kost 2 euro. Darten,
scrabbel, kaartspellen, Kolonisten van Catan etc.
Kienen in Buurthuis Wijk aan
Duin, Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk om 20.00 uur.
Lezing ‘als alle rek er uit is’, voor
komen van stress door GZ psy-

choloog mevr. A. Beerlage om
20.00 uur in de Centrale bibliotheek, Kerkplein 5 in Beverwijk.
Aanmelden via www.bibliotheek
ijmondnoord.nl

Vrijdag 8 oktober
Lezing over het Hospicehuis
in Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 3 in Beverwijk van
13.30 tot 15.30 uur. Toegang is
gratis. Graag vooraf aanmelden
0251-228624 of mail pav.wester
hout@kpnmail.nl
Klaverjassen in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk om 20.00 uur.
Reves’ De Avonden in theatervoorstelling om 20.15 uur in het
Kennemer Theater te Beverwijk.

Weekagenda
Café Lokaal
Heemskerk - Café Lokaal heeft
zaterdagavond een optreden van
Jim & The Dead End Friendsen
The Feelgood Band op het programma staan. Een optreden
waarbij de sound bepaald door
een mix van soul, rock, funk en
blues. De soul in de stem van
Jimmy Sterman, de stuwende bas van Leo Verkruissen, de
zoet-overstuurde
gitaarpartijen van Jeroen Zoeteman, funky
toetsen van ‘turbo’ Robert Thurlings en de powerdrums van
Ruud Huhl, geven The Dead End
Friends/Jim and The Feelgood
Band hun unieke sound.
De energieke stage performance, gecombineerd met een
breed repertoire van covers van
toen en nu, maken heten feest
om mee te maken. Het optreden
begint zaterdagavond 22.00 uur.
Zondagmiddag speelt de band
Sideman vanaf 17.00 uur in het
café. Het is de nieuwe band van
gitarist Vincent Hiemstra. Hij
speelde als gitarist bij Jacques
Kloes & the Goodtimegang, de
Workmates, de Bloesbroers,
Shoreline, VanDijk’sDylan. Met
de Oscar Benton Bluesband
speelde hij op vele bluesfestivals
waaronder het beroemde bluesfestival van San Remo in Italië.
Woensdagavond 6 oktober is er
een bierproefavond in Lokaal. Er
is een biermenu samengesteld
door de bierliefhebbers van de
BCH (Bier Club Heemskerk).
Voor slechts 10 euro kan men
het menu (bestaande uit 4 verschillende bieren) elke woensdagavond komen proeven. De
eerste woensdag van de maand
zullen de heren van de BCH een
leuke presentatie geven over het
menu, de bieren en de brouwers.
Elke maand varieert het biermenu. Daarmee gepaard is dan ook
een nieuwe presentatie van het
menu. Aanvang 20.00 uur.
Café Lokaal, A. Verherentstraat
in Heemskerk.
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Dierenzegen in Agatha
Beverwijk - Op 4 oktober is het
dierendag. Huisdieren worden
dan extra verwend. Franciscus is
een heilige, die heel goed voor
de dieren was. Hij zegende de
dieren. Hij vertelde mooie dingen over de dieren.
Alle kinderen zijn daarom zondagmiddag 3 oktober om 15.00
uur uitgenodigd in de Agatha-

kerk aan de Breestraat. Wie een
lief huisdier heeft mag dit dier
ook meenemen. Als je dat wilt,
kan jouw huisdier dan ook gezegend worden. Heb je geen huisdier dan mag je natuurlijk ook
komen, dan kan je ook een knuffel meenemen. Het is een viering
van een half uurtje, met liedjes
en een mooi verhaal. Alle kinderen en huisdieren zijn welkom.

Conditiegym voor dames
in Buurthuis Wijk aan Duin
Beverwijk - Olympia is de nieuwe naam vanaf dit seizoen voor
de verenigingen Hercules, BTC
en Turnlust. In het lesrooster
staat ook een lesuur conditiegym voor dames. Dit lesuur vindt
plaats in Buurthuis Wijk aan
Duin aan de Wilgenhoflaan 2c

nationale kampioenen hebben
daarbij hun beste kunnen laten zien. Maar bij de KIS wordt
ook staand gespeeld. Ook mensen met een (lichte) beperking
voor wie het gewone badmintonnen te zwaar wordt, kunnen
hier terecht. Aangepast badminton wordt namelijk op een kleiner veld gespeeld als regulier
badminton. Ook speciaal voor
deze middag waren extra sportrolstoelen voorhanden, om mensen zelf te laten ervaren wat het
is om vanuit een rolstoel badminton te spelen.

in Beverwijk op dinsdag van 9.00
tot 10.00 uur.
Bij deze groep is nog plaats voor
nieuwe leden. Nadere informatie
is op te vragen door het sturen
van een e-mail naar:
sportenbijolympia@hotmail.nl

Demonstratie aangepast
badminton goed ontvangen
Wijk aan Zee - De Kennemer
Invaliden Sportclub (KIS) heeft
zaterdagmiddag een demonstratiemiddag verzorgd in de sporthal van Heliomare in Wijk aan
Zee.
Deze middag stond in het teken
van aangepast badminton. KIS
tracht met deze middag men-

sen met een beperking over de
drempel heen te trekken om te
komen sporten op eigen niveau.
Aangepast badminton kan nl. op
drie manieren worden gespeeld,
nl. zittend, staand en rollend. Deze middag stond in het teken van
het rollend aangepast badminton. Diverse nationale en inter-

Centrum voor Kunsten
Beverwijk start fluitklas

‘Monteur’ blijkt oplichter
IJmond - De politie waarschuwt mensen voor een mogelijke oplichter die zich aan
de deur voordoet als monteur. Dit naar aanleiding van
twee meldingen uit IJmuiden
en Velsen.
Bij een 85-jarige IJmuidenaar
belde vorige week woensdagochtend rond 9.00 uur een man
aan die zich voordeed als gasverwarmingsmonteur. Hij vertelde dat hij de onderhoudswerkzaamheden van een bedrijf uit
Heemskerk had overgenomen.
De 85-jarige bewoner is in het
bezit van een gaskachel en vond
de ‘monteur’ dusdanig overtuigend overkomen dat hij hem zijn

woning binnenliet. De monteur
rommelde wat aan de gaskachel,
waarna de bewoner 100 euro
contant diende te betalen. Het
bejaarde slachtoffer weigerde
dit en betaalde de man een kleiner bedrag waarna hij hem wegstuurde. Een dag eerder kwam
een soortgelijke melding bij de
politie binnen.

Beverwijk - Het wordt weleens
vergeten hoeveel mooie muziek
en mooie instrumenten er bestaan naast de gitaren, drums
en toetsen in de popmuziek.
Een zo’n vergeten juweeltje is de
fluit. Toch zijn er aardig wat mensen die vroeger fluit hebben gespeeld en vaak nog zo’n instrument thuis hebben. Was er even
geen tijd door werk en kinde-

ren, wellicht is er nu wel ruimte
om deze oude liefde weer op te
pakken. Maar er zijn ook genoeg
mensen die nooit de kans hebben gekregen een instrument
te leren bespelen en dat diep in
hun hart nog steeds wel willen.
Het Centrum voor de Kunsten
Beverwijk start in oktober op
dinsdagavond voor deze mensen
een fluitklas onder leiding van

Foto: Riet Molenaar

Er is een signalement van de
man: Blank, 50 a 60 jaar, 1.601.65 m., gezet postuur, leren jack
en zwarte broek. Hij had een gereedschapkoffer bij zich.

Voor de kinderen had de KIS de
Yonex Kids Games opgesteld. Dit
om kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking op een laagdrempelige en
speelse manier met badminton
in aanraking te laten brengen.
De reacties hierop waren overweldigend. Na afloop kregen de
kinderen nog een certificaat van
deelname, wat het geheel compleet maakte.
Wie de demonstratie heeft gemist kan meer informatie vinden
over aangepast badminton op
www.asij.nl.
Paula van Wijk. De fluitklas werkt
volgens de succesvolle Yamahamethode waarbij het samen leren in een grote groep voorop
staat. Het spelen in een groep
heeft verder als voordeel dat er
niet alleen op de sopraan-, altblokfluit of dwarsfluit wordt gespeeld, maar dat ook instrumenten als tenor- en basblokfluit en
piccolo voor meer klankvariatie
zorgen en bovendien zeer geschikt zijn om als volwassene op
te beginnen. De muziek die gespeeld wordt, is zeer divers. Ook
hedendaagse muziek staat op
het repertoire. Op dinsdag 5 oktober a.s. van 19.30 tot 20.30 uur
verzorgt fluitiste Paula van Wijk
een gratis introductieworkshop
voor deze fluitklas. Deelnemers
kunnen kennismaken met de
verschillende instrumenten en
ervaren wat zelf muziek maken
is, hoe leuk het bespelen van een
fluit is en vooral hoe inspirerend
het is om vanaf het eerste begin
met anderen samen te spelen en
samen te leren. Vanaf eind oktober zal de fluitklas wekelijks repeteren. Deelname aan de fluitklas kost 37 euro per maand.
Voor meer informatie en inschrijvingen kan men terecht bij het
Centrum voor de Kunsten Beverwijk, tel. (0251) 227673 of kijk op
www.centrumvoordekunstenbeverwijk.nl

De politie verzoekt om te bellen met 0900-8844 als deze man
zich aan de deur meldt of als dit
al is gebeurd.

Door rood licht

Vast in lift

Kleutermiddag

Beverwijk – De politie heeft
zondagmiddag omstreeks 15.00
uur een roodlichtcontrole uitgevoerd op de Parallelweg in Beverwijk. Tweeëntwintig automobilisten gingen op de bon wegens het negeren van het rode
licht.

Beverwijk - Zaterdag tegen
middernacht hield de lift in een
flatgebouw aan de Lessestraat
ermee op. Drie mensen zaten
daardoor opgesloten in de lift.
De alarmcentrale is gebeld en
de brandweer heeft de personen
bevrijd.

Beverwijk - Kinderen uit groep
1 en 2 zijn van harte welkom in
Wijkcentrum Prinsenhof op de
kleutermiddagen. Elke woensdagmiddag staat er wat leuks op
het programma, knippen, plakken, schilderen, sport- en natuurspelletjes doen, koken en

nog veel meer. Op woensdag 6
oktober kunnen de kleuters kleien. De middagen zijn van 13.30
tot 15.00 uur en de entree bedraagt 1,50 euro. Een strippenkaart voor 10 keer kost 13,50
euro. Voor meer informatie bel
Stichting Welzijn Beverwijk, tel.
088-9958850 en vraag naar Esra
Acar of stuur een email naar esra.acar@welzijnswb.nl.

Tips voor
de redacTie?
bel:
0255-540765
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Creatieve
cursussen
Beverwijk - Binnenkort starten bij Stichting Welzijn Beverwijk weer creatieve cursussen
voor volwassenen. Wie interesse
heeft om deel te nemen aan een
van de volgende cursussen kan
inschrijven.
Glas in lood (start 12 oktober van
19.00 tot 21.30 uur); Schilderen
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met acrylverf (start 13 oktober
van 19.30 tot 21.30 uur); Boetseren en keramiek (start 28 oktober van 20.00 tot 22.00 uur); Zelfkleding maken (start 19 oktober
van 19.30 tot 21.30 uur).
Inschrijven vooraf is noodzakelijk, dit kan via de website www.
welzijnswb.nl of middels het invullen van een inschrijfformulier.
Hiervoor en voor nadere informatie kan men contact opnemen
met Stichting Welzijn Beverwijk,
tel. 220944.

Jeugdteam van De Lange
maakt debuut in topklasse
Beverwijk - Het jeugdteam van
Sportschool De Lange heeft afgelopen weekend haar debuut
gemaakt in de hoofdklasse van
de West-Friese Jeugd Competitie. De Lange, dat afgelopen jaar
het kampioenschap binnenhaalde in de eerste klasse, mocht
daarom debuteren in de absolute topklasse van het Noord-Hollandse jeugdjudo voor teams van
judoka’s tot 15 jaar.
In Bovenkarspel wachtte De
Lange een behoorlijk zwaar
programma. Dat het verschil in
kwaliteit tussen hoofd- en eerste klasse aanwezig was, was
bekend, maar dit verschil bleek
groter dan vooraf gedacht. In de
eerste ontmoeting nam De Lange het op tegen het team van Judo Bos West-Friesland. De eerste vier partijen werden meteen verloren. Zowel Dylen Denekamp (-24 kg), Floris Beentjes (-27 kg), Tobias Winter (-30
kg) als Sem Spanjaard (-34 kg)
verloren hun partijen, waardoor
het negental van De Lange al
bijna tegen een onoverkomelijke achterstand aan keek. Mike
Durge (-38 kg) won vervolgens,
maar Thomas Beentjes (-42 kg)
kon een snel verkregen voorsprong niet vasthouden. Hiermee kwam De Lange 5-1 achter. Ralph Hoogeboom en Duan
Groenendaal wisten hun partijen
nog wel te winnen, maar een 6-3
nederlaag was een feit.
Ook tegen de regerende kampioen in de hoofdklasse en tevens Nederlands kampioen Judo Yushi Nieuw Vennep wist De
Lange geen vuist te maken. Al-

leen Mike Durge en Duan Groenendaal wonnen hun partijen en
De Lange was met 2-7 redelijk
kansloos.
In de laatste partij was het team
van Sportschool Van der Kolk
de tegenstander. Team De Lange leek enigszins hersteld van
de twee nederlagen en de strijd
werd opnieuw aangegaan. Na
twee nederlagen wist Tobias Winter (-30 kg) te winnen
en de stand op 2-1 te brengen.
Sem Spanjaard verloor, maar
Mike Durge en Thomas Beentjes
brachten de stand na zes partijen op 3-3. Ralph Hoogeboom
wist met een zege De Lange op
voorsprong te zetten, maar Max
Cortie verloor en hierdoor werd
de laatste partij beslissend. Duan Groenendaal had hierin een
lange en zeer sterke judoka tegenover zich. Na een felle wedstrijd van beide kanten was het
na de reguliere speeltijd nog gelijk. In de verlenging was Groenendaal echter de betere. Hij
scoorde vlak voor tijd met een
beenworp en haalde hiermee de
eerste zege voor Team De Lange binnen.
Trainer Sebastiaan Munter weet
hiermee dat de competitie zwaar
zal worden dit seizoen. Toch gaat
hij uit van handhaving van zijn
jonge team in de hoofdklasse.
,,Het zal een enorme klus worden, maar we hebben de judoka’s om het te kunnen redden.
Met een beetje meer ervaring
en concentratie kunnen we best
onze potjes gaan winnen’’, aldus
de trainer coach van De Lange

Thomas Beentjes (witte pak) stuurt een aanval van zijn tegenstander
door. Foto door Marieke van Horssen

Burendag bij speeltuin Moby Dick

‘Het is een lekker
groeizaam weertje’
Beverwijk - Het was wisselvallig in Beverwijk, zaterdag 25
september tijdens de Burendag.
Erg wisselvallig. Stevige buien
van tien minuten, dan weer een
kwartiertje zon, en een fris windje van de zee die zo dichtbij is.
Er hadden zich van tevoren maar
een tiental mensen ingeschreven, dus organisatoren Marjan
Kauffman en Monique Schaap,
voorzitter en vicevoorzitter van
speeltuin Moby Dick, zagen het
diep van binnen best somber in.
Maar het werd een vrolijke middag.

in de glibberigheid waagden.
Bij de koffie met iets lekkers erbij konden de buren ook hun ei
kwijt. Kleine ergernissen, zoals

het zand dat buiten het hek in de
steeg achter de huizen terechtkomt, of positieve reacties, zoals
de buurvrouw die zo geniet van
die kinderstemmen in haar achtertuin. En zo werd er op kleine schaal heel goed gecommuniceerd en leerden buren elkaar
weer iets beter kennen. Het werd
ook erg gewaardeerd door de
buren dat ze in Moby Dick welkom waren en te weten kwamen
wat er allemaal in de speeltuin
gaat gebeuren deze winter.
Tegen drieën was het tijd voor
het meer officiële gedeelte, de
plaatsing van een stoeptegel
met een lieveheersbeestje, het
symbool voor de strijd tegen zinloos geweld. Daarna werd het ineens behoorlijk drukker toen een
groepje omwonenden onaangekondigd. maar natuurlijk van
harte welkom, even binnenliep.
Om vier uur was het welletjes en
gingen de meeste mensen weer
op huis aan. De koffie was koud
en de kindervoetjes ook. Maar
al met al was het een geslaagde middag, waar toch weer wat
contacten zijn gelegd die ooit
misschien heel waardevol blijken.

Plaatsing van de stoeptegel met een lieveheersbeestje, het symbool
voor de strijd tegen zinloos geweld.

Het duurde wel even voor de
loop erin zat. Toen om 14.00 uur
’s middags het hek van de speeltuin openging druppelde de regen harder naar binnen dan de
mensen. Maar drie kwartier later, toen Monique Schaap de
aanwezigen vertelde over de
ingrijpende renovatie die Moby Dick te wachten staat, zat de
tent toch aardig vol, net als de
zandbak. Want zo is het altijd in
Moby Dick: weer of geen weer,
er wordt gespeeld. Twee meisjes in hockeytenue vermaakten
zich aan de kabelbaan en een
groepje kinderen zat ingespannen te graven en voelde niets
van het ‘lekker groeizame weertje’, zoals een buurman opmerkte. Zelfs het springkussen werd
goed gebruikt, al leek dat meer
de Bedriegertjes. Er waren genoeg kinderen zo stoer dat ze
hun schoenen uitdeden en zich

Liedjesfabrique
in Café Camille
Beverwijk - De maandelijkse avond voor singer-songwriters vindt maandagavond vanaf
20.00 uur weer plaats in Cultureel Café Camille. Er zullen twee
verschillende singer-songwriters
optreden.
Het eerste optreden is van Michiel Wildenberg, die veelvuldig
opgetreden heeft met de pas gestopte band The Q.E.’s. Michiel is

ooit begonnen als singer-songwriter en na het beëindigen van
de Ierse Folkband is hij weer teruggekeerd naar zijn oude roots.
Hij zal 5 nummers uit zijn eigen
repertoire ten gehore brengen.
De tweede singer-songwriter is
Bob Maarse, die met zijn band
Irielites vrolijke indië-pop nummers speelt.
Naast deze beide optredens is er
nog ruimte op het open podium,
zal er een pleidooi gehouden
worden voor de vergeten singersongwriter Lee Hazlewood. Stel-

la van Lieshout zal het nummer
Me, My Manic and I van Laura
Marling vertolken onder begeleiding van Timo Duin.
Stadsdichter en Beat-Poet Frits
Smid zal zoals iedere editie gedurende de avond een gedicht
schrijven en de avond afsluiten
met zijn creatie en er zal aandacht zijn voor een opkomende
singer-songwriter die via YouTube getoond zal worden.
Voor aanmeldingen open podium of meer informatie mail naar:
M.Velthuijs@gmail.com
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Corus wijzigt naam in Tata

Steppen bij Assumburg
Heemskerk - Op het terrein van
kasteel Assumburg vond zondag
de tweede Heemskerkse steprace plaats. Het evenement was
dit jaar uitgebreid met diverse andere attracties. Zo was er
handboogschieten, een rondlei-

ding in het kasteel en kinderen
konden in de slotgracht ‘wandelen’ in een grote doorzichtige ballon. De race was georganiseerd door de Lionsclub die
hiermee geld inzamelde voor een
goed doel.

IJmuiden - Vanaf vandaag
gaat Corus verder met de nieuwe naam Tata Steel. De naam en
het logo van Tata Steel zullen in
eerste instantie verschijnen op
het zakelijke drukwerk van het
bedrijf, op geleverde producten, op bedrijfsvestigingen en op
voertuigen. Niet alles zal echter
meteen worden aangepast: de
naamswijziging is een geleidelijk proces.
Corus is in april 2007 onderdeel
geworden van de Tata Steel-familie, met een transactie waardoor een van ’s werelds grootste
staalproducenten ontstond, met
belangrijke vestigingen in zowel
Europa als Azië. Net zoals Corus en z’n voorgangers heeft Tata Steel een lange en succesvolle geschiedenis, waarin met pionierswerk ruim een eeuw geleden in India de eerste geïntegreerde staalfabriek werd gebouwd. Managing Director en
Chief Executie Officer van Tata Steel Europe, Kirby Adams:
,,Het is nu het juiste moment om
onder de naam Tata Steel een

De vlaggen van Tata Steel wapperen voor het hoofdkantoor (Foto: H.
Blomvliet)
nieuw tijdperk in te gaan, nu we
het bedrijf na de wereldwijde financiële crisis weer hebben teruggebracht naar winstgevendheid. Deze naamswijziging zal
er toe leiden dat de naam Tata
Steel steeds prominenter en breder bekend zal worden binnen

Europa, en dat ons gevoel om
bij de Tata Steel familie te horen
steeds sterker wordt.’’ Tata Steel,
dat in India is genoteerd aan de
Nationale Effectenbeurs en die
van Bombay, is onderdeel van de
Tata Group: een van de grootste
concerns in India.

Reddingsbrigade oefent vervoer

Culturele Ontmoetingsdag

Presentatie van De Arie
Heemskerk - De nieuwe Jansheeren was zaterdag al vol publiek. Een grote culturele ontmoetingsdag trok aardig wat
toeschouwers. Het CGH (Culinair Genootschap Heemskerk)
was ook van de partij om een
nieuwe snack te presenteren: De
Arie. Een echte snack voor deze streek, genoemd naar Arie de
man achter de Uitgeesterbiet.
Hij kreeg dan ook de eerste uitgereikt bij de presentatie in De
Jansheeren. Het CGH heeft het
recept prijsgegeven, zodat een
ieder het zelf kan proberen.
Kook de bietjes in water met een
beetje zout. Als de bietjes gaar
zijn af laten koelen. Dan in de
saus die als volgt is samengesteld. 5 dl balsamicoazijn, 1 rode peper, 2 verse laurierblaad-

Diefstal fiets
Heemskerk - Op de Kerkweg
heeft de politie een 19-jarige
man uit Castricum aangehouden
vanwege diefstal van een kinderfiets. Hij probeerde het fiets-

jes, 2 sjalotjes in stukken, 3 kleine knoflooktenen in de schil, 250
gram suiker.
Doe alles in een pan en laat dit
inkoken tot een licht stroperige massa. Als het klaar is laten
afkoelen. Dan de afgekoelde in
stukken gesneden bietjes erbij.
Dit 2 dagen laren marineren.
Prik de stukjes biet voor het serveren op stukjes kaas. Dit moet
minimaal belegen kaas zijn. Oude kaas kan ook, maar dat is
zouter.
je in een krat voorop zijn fiets te
plaatsen, en beweerde dat de
fiets van zijn broertje was. De
man had overduidelijk teveel gedronken en kon zich niet legitimeren.
Tegen de man is proces-verbaal
opgemaakt.

Heemskerk - Reddingsbrigade
Nederland (KNBRD) en de politie Kennemerland hebben dinsdag een grootschalige oefening
gehouden samen met de politie.
Het ging er om reddingsvoertuigen te verplaatsen onder begeleiding van motoragenten.
Vanuit Heemskerk en vanuit Leiden vertrokken totaal 14 boten
op voertuigen, een reddingswaterscooter en twee verbindingswagens van de zogenaamde
‘rampenvloot’ van Reddingsbrigade Nederland. Het doel was
Naarden. De stoet die vanuit
Heemskerk reed ging via Edam,
Volendam, Marken en Amsterdam naar de jachthaven van
Naarden. Van daaruit werden alle voertuigen in een lange colon-

ne weer via Hilversum terugver- schillende oefeningen gehouvoerd. Onderweg werden er ver- den.

Deodorant op melder
Heemskerk - De brandweer
ging dinsdag naar een brandalarm in kasteel Assumburg. Het
bleek dat scholieren die in de
jeugdherberg verbleven met deodorantspray de melder in werking hadden gesteld. Ook was
uit baldadigheid een handmelder ingeslagen. De veroorzakers hebben van de brandweer
en schoolleiding een bijzondere les gekregen waarbij zijniet
al te vriendelijk werden toegesproken. Sanctie wordt door de
schoolleiding bepaald en uitge-

Schaafwond
Heemskerk - Maandag rond
17.00 uur is een 74-jarige fietser
uit Heemskerk aangereden door

Benzinelucht

voerd. Bij het inpakken van de
brandweer kwam een melding
van de ambulancedienst, dat op
de Jan van Polanenstraat een
persoon onwel was, vermoedelijk ten gevolge van koolmonoxide. Ten spoedigste ter plaatse gegaan en meting verricht.
Ondanks de ventilatie een lichte concentratie gemeten. Persoon voor onderzoek overgedragen aan ambulancedienst. Vermoedelijke oorzaak , geen geiserafvoer/ slechte verbranding en
geen ventilatie in de woning.

Heemskerk - Bij een woning
aan de IJzerdraatweg hing zondagochtend een gaslucht en de
brandweer werd gewaarschuwd.
Die constateerde dat het om een
benzinelucht ging. Er is een meting verricht en er hing geen explosief mengsel.

een 21-jarige automobiliste uit
Beverwijk.
De man reed op een rotonde aan
de Ruysdaelstraat en de auto-

mobiliste zag de fietser over het
hoofd. Op een schaafwond aan
het hoofd na, kwam de fietser
met de schrik vrij.

De bewoner is gewaarschuwd
want de lucht kwam van een
motorfiets af die in de tuin stond
geparkeerd. De lekkage is verholpen. Hierna kon de brandweer terugkeren.
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Zondag 3 oktober

Themaviering
Odulphuskerk

Wijckloop, wandel- en
hardloopevenement
Wijk aan Zee - Tijdens de tweede editie van De Wijckloop op
zondag 3 oktober kunnen kinderen tot 11 jaar door de duinen
rondom Heliomare een wedstrijd
lopen van 1,5 kilometer. Uiteraard mogen papa’s en mama’s,
opa’s en oma’s ook meedoen.
Dat kan zelfs nog voordat hun
eigen wedstrijd van 10 of 16 kilometer plaatsvindt.
Ook voor de jeugd tot 16 jaar is
er een mooi parcours uitgezet
van 3 kilometer. Voor de snelste
renners is er een cadeau te winnen.
Wandelen of hardlopen over
10 en 16 kilometer
De Wijckloop vindt plaats op
zondag 3 oktober. PWN heeft
toestemming gegeven voor dit
unieke sportieve wandel- en
hardloopevenement, dat grotendeels over onverharde paden gaat. De start is bij Heliomare in Wijk aan Zee en gaat via het
strand de duinen in. De deelnemers kunnen kiezen tussen een
wandelroute van 10 kilometer
of een hardlooproute van 10 of
16 kilometer. Ook kinderen kunnen zich inschrijven. Voor kinderen tot 11 jaar is een route van
1,5 km om Heliomare uitgezet.
De jeugd van 12 tot en met 16
jaar kan meedoen aan de wedstrijd van 3 km. De inschrijving is

al geopend. Wie interesse heeft
om deel te nemen, kan een kijkje nemen op www.wijckloop.nl
en inschrijven via www.inschrijven.nl. Wees er snel bij, want er
mag een beperkt aantal deelnemers starten.
Organisatie
Het Rode Kruis Ziekenhuis, ViVa!
Zorggroep en Heliomare organiseren voor de tweede keer dit
sportieve loop evenement. Deze drie organisaties hebben gezondheid en vitaliteit hoog in het
vaandel staan. Met die insteek
zijn een aantal medewerkers
vrijwillig aan de slag gegaan om
een wandel- en hardloopevenement te organiseren voor collega’s, de lokale bevolking en overige sportievelingen. Op zondag
3 oktober vindt de tweede Wijckloop plaats en de start is om
10.00 uur.
Vrijwilligers gezocht
Het evenement wordt mogelijk
gemaakt door een groot aantal
sponsoren en de inzet van vrijwilligers. Voor het goede verloop
op de dag zelf, is de organisatie
op zoek naar vrijwilligers die op
het parcours willen helpen. Wilt
u niet meelopen, maar wel meehelpen aan deze dag? Meld u
dan aan via de website www.wijckloop.nl.

Bijeenkomst ‘Borstvoeding
voor twee’ in het RKZ
Beverwijk - Van 4 t/m 10 oktober is het Wereld Borstvoeding
Week. Speciaal voor ouders en
zwangeren van tweelingen organiseert het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk op maandag
4 oktober de themabijeenkomst
‘Borstvoeding voor twee’.
Verschillende sprekers geven
tips over de ‘ins en outs’ van
borstvoeding in vele verschillende situaties en stadia voor en na
de bevalling. Zoals voorbereiding tijdens de zwangerschap,
starten met borstvoeding, kolven, borstvoeding na een keizersnede of als je kinderen in de
couveuse liggen.
Daarnaast is er een informatiemarkt met onder meer boeken
en voedingbeha’s en voldoende
gelegenheid voor ouders, zwangeren en hun partners om uitgebreid vragen te stellen én ervaringen uit te wisselen. Ook wie
geen borstvoeding meer geeft en
dit jaar is bevallen van een tweeling, is van harte uitgenodigd. De
tweelingbaby’s mogen mee.
Programma
18.30-19.00 uur: inloop, bezoeken kraampjes

19.00-20.15 uur: borstvoeding in
verschillende situaties, door verschillende sprekers:
- Hester Hillegers, lactatiekundige in het RKZ: borstvoeding geven aan een tweeling
- Een tweeling kraamverzorgsters over zorgen voor een tweeling als je thuis komt
- Een kinderverpleegkundige
van het RKZ over borstvoeding
als je kindjes in de couveuse liggen
- Moeder van een tweeling van
een half jaar; ervaringen uit het
dagelijks leven
20.15-21.00 uur: ervaringen uitwisselen onder genot van hapje/
drankje en bezoeken kraampjes
Ook is iemand van de Nederlandse Vereniging voor Ouders
van Meerlingen aanwezig om
vragen te beantwoorden.
De bijeenkomst wordt gehouden
in het restaurant op de tweede
etage van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, Vondellaan 13.
Aanmelden kan via www.rkz.nl of
bij het Patiënten Service Bureau,
in de hal van het ziekenhuis, via
patientenservicebureau@rkz.nl

Sven Jonker (voormalig Heliomare-scholier en aankomend tennistalent uit Akersloot. Hij bleek tot nu toe de snelste

Heliomare sport test
rolstoeltennis-selectie
Wijk aan Zee - Medewerkers
van Heliomare Sport en de afdeling Research& Development
hebben op 14 en 15 september
tien Nederlandse rolstoeltennissers getest op de tennisbaan van
Bemmel (Gelderland). In november wordt de rest van de selectie getest, waaronder toptennisster Esther Vergeer.
De conditie en het maximale
prestatievermogen zijn gemeten
tijdens een zogenaamde shuttlerolstoel-test. Deze test is door
Heliomare Research & Development speciaal aangepast zodat deze geschikt is om rolstoelatleten te testen in sporten als

rolstoeltennis, rolstoelrugby en
rolstoelbasketbal. De test geeft
een goed beeld van de conditie
en vaardigheid die nodig is voor
deze sporten, die worden gekenmerkt door veelvuldig draaien,
keren en versnellen.
Ondersteuning topsporters
De test is geschikt gemaakt voor
rolstoelsporters van alle niveaus,
zowel toppers als beginners. Heliomare wil sporters met een beperking ondersteunen om sportbeoefening op alle niveaus mogelijk te maken. Dit kan variëren
van het bedwingen van de Alpe
d’Huez in een handbike tot een
recreatief partijtje rolstoeltennis.

Hoofdklasse zaalvoetbal

Demi Sport overklast
OS Lusitanos: 12-2

Beverwijk - Demi Sport heeft in
zijn eerste thuiswedstrijd de kater van de eerste uitnederlaag
weggespoeld door het Amsterdamse Os Lusitanos te verslaan
met maar liefst 12-2.
Vanaf het eerste fluitsignaal van
de prima leidende scheidsrechter Admiraal, zette Demi druk op
de Amsterdammers. Deze trokken zich terug op 6 meter om de
ruimtes klein te houden.
In de vierde minuut een aanval over links via Jordi Noorderbroek, die ternauwernood werd
gemist door Stefan van Dijk,
maar een minuut later was het
raak door Jordi Noorderbroek,
die een vrije trap hard inschoot:
1-0. In de veertiende minuut
werd het 2-0 door een afstandschot van Wil van ’t Klooster,
maar kort daarna scoorde Flavio
de 2-1 voor Os Lusitanos.

De druk van Demi nam toe en de
keeper van OL kreeg een twee
minutenstraf, waarvan werd geprofiteerd door Frank Stapelkamp 3-1. Nog voor rust scoorde
Jordi Noorderbroek twee maal.
Rust 5-1.
Na rust kwam OL nog eenmaal
terug tot 5-2 via Flavio, maar
daarna heerste Demi in de gehele tweede helft. Vooral de
combinaties tussen Jeroen Nijman, Mark Schavemaker en Jordi Noorderbroek waren doeltreffend. Mark (1x) en Jordi (4x)
scoorden de treffers. De beide
andere treffers kwamen van de
voet van Frank Stapelkamp na
twee combinaties met Wil van ’t
Klooster. De paar keren dat OL
doorkwam stond keeper Ramon
Labudzik op de juiste plaats.
Een prima herstel van de nederlaag in de eerste wedstrijd.

Wijk aan Zee - Op zaterdag 2
oktober a.s. begint een nieuw
seizoen van de themavieringen
in de Sint Odulphuskerk in Wijk
aan Zee.
Een bijzonder seizoen, want het
is 40 jaar geleden, dat in Wijk
aan Zee de thematische vieringen begonnen, waarin teksten
uit de bijbel in verband worden
gebracht met actuele onderwerpen.
Dit seizoen is het centrale thema:
Getallen in de bijbel. Bij de eerste viering zal het gaan over het
getal zeven, het getal van heelheid en volmaaktheid. Ook het
getal van de zevende dag, de
rustdag, actueel door de politieke discussie over de koopzondagen.
Voorganger in deze viering is
pastor Bertus Stuifbergen.
Het inmiddels regionaal bekende Themakoor onder leiding van
Marja Westerbeek, dat dit jaar
ook 40 jaar bestaat, zorgt voor
de muzikale ondersteuning.
De viering begint om 19.00 uur,
iedereen welkom.

Bazaar van
Songs for You
Beverwijk - De jaarlijkse bazaar van het koor Songs for You
wordt zaterdag 9 oktober weer
gehouden in de Vredevorstkerk
aan de Laan der Nederlanden
152 in Beverwijk. De bazaar begint om 10.00 uur en eindigt om
14.00 uur.
Er is voor elk wat wild, van boeken tot kleding, van speelgoed
tot huishoudelijke artikelen en
elektrische apparaten en er is
zelfs een kraam met prachtige
bloemstukjes. Om 11.00 uur is er
een modeshow. Er zijn verschillende loterijen waarbij men prijzen kan winnen.Voor de lekkere
trek is er een kraam met verrukkelijke pannenkoeken. Verder is
er een koffiebar met appeltaart
en zijn er heerlijke broodjes haring en kaas te koop.
Voor meer informatie kijk op:
www.songsforyou.nl.

Jack Valk wint
baarswedstrijd
Regio - Hengelsportvereniging
Kennemerland uit Beverwijk viste zaterdag haar elfde wedstrijd
in Burgerbrug. Daar werden
door 15 hengelaars 328 baarzen
gevanen. De uitslag:
1. Jack Valk, 41 stuks; 2. Jannes
Diekema, 36 stuks; 3. Frans Rusman, 34 stuks; 4. Teun Kanon en
Heino Timmerman, 29 stuks.

Adverteren? Bel 0255-540765
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Mandala tekenen
Beverwijk - Paviljoen Westerhout aan het Westerhoutplein 3
in Beverwijk start woensdag 6
oktober om 13.30 uur met een
activiteit Mandala tekenen.
Mandala tekenen is binnen een
cirkel kleurrijk figuren tekenen.

Deze bijzondere manier van creatief bezig zijn is voor iedereen
die graag wil tekenen vanuit gevoel, of kleurrijk bezig wil zijn.
Materiaal dient men zelf mee te
nemen.
Voor informatie of aanmelding:
tel: 0251-228624, e-mail: pav.
westerhout@kpnmail.nl

BROEM-dag:

Opfriscursus rijvaardigheid voor 50-plussers

Heemskerk - Bent u 50 jaar of
ouder, heeft u uw rijbewijs en
wilt u uw rijvaardigheid verbeteren? Dat kan tijdens de BROEMdag!

uw ogen en neemt een audicien
van Kloes een gehoortest bij u af.
Na afloop krijgt u een naslagwerk uitgereikt, samengesteld
door ANWB, BOVAG en VVN.

Dit jaar organiseert de Afdeling
Beverwijk/Heemskerk van Veilig Verkeer Nederland een rijvaardigheidstraining in Ontmoetingscentrum de Stut in Heemskerk.
Tijdens de rijvaardigheidstraining ofwel BROEM-dag worden
uw rijvaardigheid en verkeerskennis getest. Er wordt een rit
gemaakt met een gecertificeerde
rijinstructeur die adviseert over
uw rijgedrag. U leert de nieuwste verkeersregels en in een rijsimulator kunt u uw reactiesnelheid testen. Tenslotte controleert
een opticien van Van Els Optiek

De BROEM-dag is op woensdag
27 oktober van 9.30 tot 16.30 uur
in Ontmoetingscentrum de Stut,
Maasstraat 3, 1966 VN Heemskerk. De zaal is open vanaf 9.00
uur. De training is inclusief koffie
en eenvoudige lunch.
Tijdens de BROEM-dag maakt u
een afspraak met de aanwezige
rijinstructeur voor een proefrit in
uw eigen auto of brommobiel op
een van de dagen daarna.
Meedoen aan een BROEM-dag
heeft geen enkele consequentie voor uw rijbewijs. Er is plaats
voor 30 deelnemers, dus wees er
snel bij.

✄

BROEM-dag:

✄

Regio - Plannen om nieuwe kozijnen, een schuifpui of een dakkapel aan te schaffen? Dan is
het een aanrader naar de showroom van Schipper Kozijnen te
gaan tijdens de ‘Verantwoord
Voordeeldagen’ die plaatsvinden
van 7 tot en met 10 oktober.
Iedereen die deze dagen in de
showroom komt en een afspraak
maakt voor een kosteloze offerte,
ontvangt een ‘Verantwoord Wonen Cheque’ voor een korting tot
wel 1000 euro. Men kan hiermee
kiezen voor een gratis product
uit het Verantwoord Wonenas-

sortiment. Stuk voor stuk zorgen die voor nóg betere isolatie,
dus nog minder energieverbruik.
Goed voor het milieu en portemonnee.
De laatste innovatie bij Schipper Kozijnen is WoodLine®, een
kunststof kozijn met het karakter van hout en de voordelen van
kunststof! Traditioneel worden
kunststof kozijnen in hoeken van
45 graden aan elkaar gelast, terwijl de verbindingen tussen houten raamprofielen een 90 graden
hoek hebben. De réchte verbin-

Naast het voordeel zijn deze dagen ook een ideale gelegenheid
zomaar eens te gaan kijken hoe
de duurzame en onderhoudsarme producten in aluminium en
kunststof er uit zien.
Openingstijden zijn donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur
en zaterdag en zondag van 10.00
tot 16.00 uur. Schipper Kozijnen,
De Veken 201 in Opmeer, telefoon 0226 360414. Zie ook www.
schipperkozijnen.nl.

Donderdag 7 oktober

opfriscursus rijvaardigheid
voor 50-plussers

Landelijke Banenmarkt

Aanmelden:

Deelname aan de BROEM-dag kost e 25,Stuur het ingevulde aanmeldingsformulier, in een
voldoende gefrankeerde enveloppe, op naar VVN
afd. Beverwijk/Heemskerk p/a Kruipwilg 10, 1964 MC
Heemskerk. U kunt zich ook via de e-mail opgeven,
stuur dan een mail met uw naam, adres, telefoonnummer en leeftijd naar joopvantunen@planet.nl

Aanmelding BROEM-dag
Ondergetekende meldt zich aan voor deelname aan
de BROEM-dag op woensdag 27 oktober 2010

Naam: ..................................................................
Adres: ...................................................................
Postcode/woonplaats: ........................................
Tel.nr.: ...................................................................
E-mail: ..................................................................
Geboortedatum: ..................................................

✄

Verantwoord voordeel
bij Schipper Kozijnen

ding zorgt ervoor dat de schuine
gelaste verbindingen in kunststof kozijnen officieel tot het verleden behoren. Ook tijdens de
Verantwoord Voordeeldagen de
WoodLine® uitvoering zonder
meerprijs!.
Het Ministerie van Financien heeft op aandringen van
de bouwbranches een nieuwe maatregel getroffen ter stimulering van de bouw. Renovatie- en herstelwerkzaamheden in
en aan de woning komen hiervoor in aanmerking, dus ook het
vervangen van bijvoorbeeld kozijnen en gevelbekleding. Is de
woning minimaal twee jaar oud
en laat men de werkzaamheden
uitvoeren tussen 1 oktober 2010
en 1 juli 2011, dan profiteert men
van het verlaagde BTW-tarief (6
procent op de arbeidskosten).
Wie ook nog van de subsidieregeling op HR++ glas wil profiteren, doet er goed aan er snel bij
te zijn, deze regeling loopt nog
tijd eind van dit jaar.

✄

Beverwijk - Voor de achtste keer op rij vindt de Landelijke Banenmarkt plaats op Werkplein
IJmond in Beverwijk. De banenmarkt is dé ontmoetingsplek voor werkzoekenden en werkgevers en wordt gehouden op donderdag 7 oktober van 14.00 en 20.00 uur. De toegang is gratis.
Het grootste banenevenement
van Nederland, dat wordt georganiseerd door UWV WERKbedrijf en gemeenten, heeft zich
bewezen als een succesvolle
ontmoetingsplaats voor werkgevers en werkzoekenden. Ondanks het nog voorzichtige economische herstel presenteren
bedrijven er tal van vacatures.
De Landelijke Banenmarkt is op
meer dan honderd Werkpleinen
te bezoeken. De organisatie rekent op honderdduizend bezoekers en tweeduizend standhouders. In Beverwijk kunnen werkgevers en werkzoekenden terecht op Werkplein IJmond, Kennemerhof 1 in Beverwijk.
Workshops
Werkzoekenden kunnen vacatures bekijken, direct contact maken met werkgevers en informatie inwinnen over scholingsmogelijkheden en competentietests. Wie in het buitenland aan
de slag wil, kan advies inwinnen
bij EURES, de Europese tak van
UWV WERKbedrijf. Voor de bezoekers die als zelfstandig ondernemer aan de slag willen is

er een voorlichtingsbijeenkomst
(voor starttijden en aanmelding zie www.werk.nl. Ook kan
men terecht voor sollicitatietips
en -trucs van een expert, neem
uw CV en sollicitatiebrief mee!
Een professionele styliste geeft
adviezen voor een goede persoonlijke presentatie op uw sollicitatiegesprek en een fotograaf
maakt kosteloos foto’s voor uw
CV.
Unieke kans
Voor werkgevers is de Landelijke Banenmarkt een unieke kans
om hun bedrijf te presenteren
aan een breed publiek. Het evenement wordt ieder jaar druk
bezocht door starters en mensen met relevante werkervaring. Ook mensen die al langer
op zoek zijn naar werk of werkzoekenden met een arbeidshandicap kunnen van grote waarde
zijn voor elke organisatie. Voor
de laatste groep kandidaten gelden voor werkgevers vaak interessante financiële regelingen.
De standhouders op de banenmarkt zijn vooral bedrijven en organisaties die daadwerkelijk va-

catures hebben of op andere
manieren iets voor werkzoekenden kunnen betekenen.
Ik laat me zien
Met de campagne ‘Ik laat me
zien’ roepen de Werkpleinen
werkzoekenden en werkgevers
op om elkaar donderdag 7 oktober te ontmoeten én te vinden.
De voorbereidingen voor de Landelijke Banenmarkt zijn inmiddels in volle gang. Werkgevers
kunnen zich nog aanmelden via
www.iklaatmezien.nl. Voor werkzoekenden is er meer informatie
via www.werk.nl.

Collectanten
gezocht
Beverwijk - Alzheimer Nederland houdt van 8 t/m 13 november de landelijke collecte.
Er worden nog collectanten gezocht. Het heeft niet meer dan
twee uur tijd te kosten in deze
collecteweek. Men kan zich opgeven bij Nicoliene van Driel, tel.
0251-212375.
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Bijna zege voor Odin 2
tegen sterk Spakenburg
Heemskerk - Het zag er tot ver
in blessuretijd naar uit dat Odin
2 eindelijk de eerste overwinning
van het seizoen zou boeken. En
nog wel tegen s.v. Spakenburg,
de huidige nummer twee. Maar
de bezoekers uit het voormalige vissersdorp ontsnapten in de
slotminuut aan een gevoelige
nederlaag via Kaba Mamoudou,
de sterke centrale verdediger uit
Guinee (één interland tijdens de
kwalificatie voor de Afrika Cup in
2008).
Vooraf hadden de Heemskerkers
geen enkel bezwaar gemaakt om
tegen Spakenburg slechts één
punt op te strijken. Achteraf gezien had de formatie van oefenmeester René Struik voor een regelrecht stuntje kunnen zorgen.
De ploeg kwam heel snel op
achterstand en liep na een dik
kwartier al tegen de tweede tegentreffer aan. Odin liet zich niet
uit het veld slaan en boog de
achterstand ijzersterk om tot een
3-2 voorsprong, om in de slotseconden van de blessuretijd alsnog twee punten weg te geven.
Het leverde voor de derde maal
in de eerste vier duels slechts
een enkel punt op. De eigenzinnige scheidsrechter Vahap Karakaya had zes gele kaarten nodig
om het duel in goede banen te
leiden. Vijf voor Spakenburg en
één voor Odin.
Odin maakte een weifelende
start en werd bij aanvang hard
op de feiten gedrukt. Spakenburg liet direct zien dat de ploeg
alleen voor de volle winst naar
Heemkerk was afgereisd. Al in
de tweede minuut kreeg aanvoerder Roderik de Harder de
bal tussen de palen (0-1). Tot afgrijzen van trainer Struik moest
de thuisploeg slechts een klein
kwartier later al de tweede tegentreffer incasseren. Wederom via aanvoerder de Harder.
Een knullige terugspeelbal binnen de Odin defensie leidde tot
de tweede hoekschop voor de
gasten. Uit die hoekschop kopte
de Harder, buiten het bereik van

doelman Paul Roos, zijn tweede
treffer binnen (0-2).
Die achterstand maakte Odin
eindelijk wakker. Onder leiding
van aanvoerder Jordi Noorderbroek kroop de ploeg overtuigend uit haar schulp. Kaba
Mamoudou ging in de fout door
Paul Hazeveld, na een fraaie actie, binnen de zestien tegen de
zode te werken. Dat leverde geel
op voor Mamoudou en een strafschop voor de thuisploeg. Hidde
Fenenga velde het vonnis met
overtuiging (1-2). Op slag van
rust werd het nog erger voor
Spakenburg trainer Miel Mans
(vijf seizoenen AZ, drie seizoenen MVV). Paul Hazeveld veroverde vlak buiten de zestien
het speeltuig op Mamoudou en
speelde uitstekend in op Stef
Halbersma. Het achttienjarige
talent rondde attent af (2-2).
Christy Bonavacia (tachtig wedstrijden in de hoofdmacht van
Emmen) was de man met de
meeste kansen bij de bezoekers.
Met hulp van de lat (uit vrije trap,
vlak na rust) en een aantal fraaie
reddingen van doelman Paul
Roos, kwam de ex-prof echter
niet tot scoren. Hij scoorde wel
een gele kaart.
Na een uitstekende kans van
Brett Ramakers voor open doel
(meter over) schoot de ingevallen Rob Nooij Odin, in een mindere fase en met nog 12 minuten op de klok, toch aan de leiding. De prima assist kwam van
Ramakers. In de hectische slotfase wist Kaba Mamoudou, tot
opluchting van trainer Mans,
zijn eerdere fout te herstellen
door ver in blessuretijd Spakenburg alsnog naast Odin te schieten (3-3). Naast Mamoudou en
Christy Bonavacia gingen ook
trainer Miel Mans, Michael Samuel en aanvoerder Roderik de
Harder met geel in het boekje bij
scheidsrechter Vahap Karakaya,
die zich op geen enkele wijze de
les liet lezen. Als enige aan Odin
zijde kreeg Hidde Fenenga geel
achter zijn naam.

Najaarsbazaar
in de Vrijburcht

Bij Radio Heemskerk

Night of the sixties
Heemskerk - Wat drie jaar geleden is begonnen als een nostalgische nacht bij Radio Heemskerk, wordt aan het begin van
het radioseizoen 2010 - 2011
omgedoopt tot ‘Night of The Sixties’.
Presentator Erwin Simons slaat
weer een nacht over om in 14
uur de luisteraars het beste muziekdecennium in vogelvlucht
opnieuw te laten beleven.
Vanaf vrijdagavond 1 oktober
(20.00 uur) tot en met zaterdagochtend 2 oktober (10.00 uur)
komen The Stones, The Beatles, Cliff Richard, Boudewijn de

Groot, Q65, Mama’s and Papa’s,
The Kinks, Elvis Presley, Bob
Dylan en al die andere artiesten
uit de jaren 60, in sneltreinvaart
voorbij. U kunt de gehele nacht
bellen voor al uw verzoekjes of
verhalen uit de zestiger jaren. Telefoon 0251-233333.
Erwin zorgt uiteraard zelf ook
voor de ins en outs behorende bij de platen van toen, verder
veel geluidsfragmenten van televisieprogramma’s uit die tijd.
Radio Heemskerk is te ontvangen via de kabel 104.5 en in de
ether via 107.4,en ook via internet
www.radioheemskerk.nl

Spiritualiteit in Waterrijck
Heemskerk - Bij voldoende
aanmelding start op donderdag 7 oktober de cursus ‘Spiritualeit’ van 9.15 tot 11.15 uur in
buurtcentrum Waterrijck, Lessestraat 4 te Heemskerk, onder leiding van Karin Postma. Een cursus die inzicht geeft in wat spiritualiteit is.
Op basis van de vijf levensgebieden: gezondheid, geld, relaties, levensvervulling en spiritualiteit komen in acht ochtenden
verschillende items aan bod zoals gezond blijven, sporten, me-

diteren, yoga etc.
Het boek van Eckahart Tolle:
‘Dier en Nu’ zal als rode draad
door het geheel gebruikt worden. De cursus omvat acht bijeenkomsten en de kosten bedragen 64 euro. Afhankelijk van
de hoogte van het bruto gezinsinkomen, is korting mogelijk op
deze cursus.
Voor meer informatie: cursusbureau van Welschap Welzijn, tel
0251-207725. Inschrijven kan via
de website www.welschapwelzijn.nl of in het buurtcentrum.

Ruilbeurs munten en postzegels in Kennemer College
Heemskerk - Op zondag 3 oktober vindt er een grote ruilbeurs
van postzegels en munten plaats
in Heemskerk. Deze beurs wordt
gezamenlijk georganiseerd door
de Kennemer Postzegel Club en
Postzegelvereniging Heemskerk.
Dit is voor de eerste keer in het
bestaan van beide clubs. De entree is 2 euro en dit is inclusief
één consumptie. Er vindt ook
een verloting plaats met diverse
leuke prijzen.
De handelaren bieden hun waar
aan tegen scherpe prijzen. Tevens zijn er voldoende ruiltafels

waar een ieder volop zijn eigen
postzegels en munten kan ruilen.
Er zijn meer dan 300 5 centsboeken. Wie thuis nog een verzameling heeft liggen en hiervan de
waarde wil weten, kan de verzameling laten taxeren door experts op dit gebied.
De ruilbeurs wordt gehouden in
het Kennemer College aan de
Plesmanweg 450 in Heemskerk.
Het is nog mogelijk om een tafel
te huren, maar wees er snel bij.
Voor meer informatie mail naar:
kpc1946@hotmail.com

Heemskerk - De Bazaar-commissie van de Protestantse Gemeente Heemskerk houdt op
vrijdag 5 en zaterdag 6 november weer de jaarlijkse Bazaar in
de Morgensterkerk/Vrijburcht in
de Vrijburglaan 2 in Heemskerk.
De bazaarcommissie doet een
oproep om bruikbare spullen
aan te bieden. Alle spullen worden gratis opgehaald, maar geen
grote meubelen, heel oude televisies en computers.
Voor een afspraak kan gebeld
worden naar: H. Reijenga, tel.
238996; T. Wentink, tel. 230340;
W. Seubring, tel. 252943.

Cursus Iconen
schilderen
Heemskerk - In Ontmoetingscentrum de Stut kan op donderdagmorgen van 10.30 tot 12.00
uur gewerkt worden aan een
persoonlijke icoon, onder leiding
van docente Ria Driessen. Deelname bedraagt 56 euro. Materiaalkosten voor plank, pigment
en blad-goud zijn ± 12 euro. Ervaring is niet nodig. Aanmelden
kan aan de balie van De Stut,
Maasstraat 3 te Heemskerk of
telefonisch: 0251-248648.

Kienavond bij
de Schoelschijf
Heemskerk - Vrijdag 1 oktober
houdt Sjoelvereniging de Sjoelschijf een kienavond in de Jansheeren aan het Maltezerplein in
Heemskerk. Vanaf 19.30 uur is
iedereen welkom en de eerste
kienronde begint om 20.00 uur.

Kinderkoor
PG Heemskerk
Heemskerk - Het Kinderkoor
van de Protestantse Gemeente Heemskerk o.l.v. Anja van der
Ploeg repeteert iedere vrijdagmiddag van 16.15 tot 17.00 uur in
de Morgensterkerk aan de Vrijburglaan 2 in Heemskerk. Het
koor is voor kinderen van 6 t/m
12 jaar uit Heemskerk en omgeving. Het koor is bezig met liedjes voor de optredens in de Morgensterkerk op zondag 17 oktober (9.30 uur) en 19 december
(10.00 uur). Deelname aan het
koor is gratis.
Wie mee wil doen kan zich aanmelden via e-mail anjavander
ploeg @12move.nl (ook voor informatie); tel. 0255-512991 of via
www.pknheemskerk.nl
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Cursus beter omgaan
met pubers voor ouders
Heemskerk - Een kind tussen
ongeveer 12 en 18 jaar wordt
een puber genoemd. In deze periode verandert er veel, zowel
voor pubers als voor ouders. Niet
alleen groeien kinderen flink en
verandert hun lichaam, maar ze
ontwikkelen ook een eigen mening en nemen niet meer alles
van ouders aan.
Ouders zitten met vragen als:
Mogen pubers zich kleden zoals ze willen? Wat doe je als je
kind al jong gaat roken of drinken? Kiezen pubers wel de goede vrienden en vriendinnen? Kun
je je kind eigenlijk nog wel iets
verbieden? Hoe houd je contact
met je puber?

Cursus bloemgroendecoratie

lastige kanten van het omgaan
met pubers aan bod.
Ouders krijgen informatie over
manieren waarop zij een goed
contact met hun puber kunnen bevorderen en ruzie kunnen voorkomen. Ouders kunnen
met elkaar praten en ervaringen
uitwisselen waarbij respect voor
verschillende manieren van opvoeden het uitgangspunt is.

Voor ouders kan het lastig zijn
om met de veranderingen om
te gaan en daarin hun eigen rol
te bepalen. Deze cursus is bedoeld om ouders van pubers een
steuntje in de rug te bieden.

De cursus is bestemd voor vaders en moeders met pubers van
12 tot en met 18 jaar en bestaat
uit 6 bijeenkomsten. De eerste cursusavond is donderdag
28 oktober van 19.00 tot 21.00
uur. De laatste bijeenkomst is op
donderdag 2 december. Locatie:
Burgemeester Nielenplein 6 in
Heemskerk. De cursus is kosteloos, voor koffie, thee en materiaal wordt 10 euro per persoon
gevraagd.

In de cursus wordt aandacht besteed aan de veranderingen van
kinderen in de puberteit. Daarbij
komen de prettige, maar ook de

Voor informatie en opgave: Hannie Schrijnemaekers (0251–
310406) of Robert Zwolle (0251–
257157).

Kerkweg, Heemskerk (collectie T. van Rixel/HKH)

Expositie over Heemskerk
in de jaren zestig
Heemskerk - Van vrijdag 15 oktober tot maandag 1 november
is er in samenwerking met de
Historische Kring Heemskerk in
woonzorgcentrum Sint Agnes,
Zamenhof 65 een expositie over
Heemskerk in de jaren 60 te zien.
In de hal van Sint Agnes kan
men 100 foto’s over het vroege-

re Heemskerk bekijken. Hoe bijvoorbeeld de Kerkweg of de Gerrit van Assendelftstraat eruit zagen.
De expositie is te bekijken op
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
en in het weekend van 9.00 tot
15.30 uur. Sint Agnes, Zamenhof
65 in Heemskerk.

Biljartvereniging
zoekt jeugdleden

Weekbericht de Sjoelschijf
Heemskerk - Na drie wedstrijden in de najaarscompetitie bij
Sjoelvereniging de Sjoelschijf
zijn de koplopers als volgt:
Klasse A: Anneke de Groot (20
punten), Martin van den Heuvel (19), Evert Hup (18); Klasse
B: Hannie Wezepoel (28), Willem
Rozemeijer (18), Margriet Duin
(16); Klasse C: Gré de Graaf (21),
Bert Wezepoel (16), Henk Dassen (12); Klasse D: Demi Polonio (18), Nettie Roovers (15), Lena Jansen (14); Klasse E: Aran-

ka Hooiveld (19), Michel Domski
(17), Connie Fatels (14).
In de libre-3 competitie leidden
Thea de Graaff (754), Bert Wezepoel (738) en Ingeborg Bruijns
(719).
Vrijdag 1 oktober houdt de Sjoelschijf een kienavond in de nieuwe Jansheeren in Heemskerk,
aanvang 20.00 uur. Er zijn drie
kienronden, een staande kien,
een raadspel en een verloting
met vele mooie prijzen.

Nieuws van schaakvereniging Excelsior
Heemskerk - Terecht stonden
er regelmatig kijkers bij de partij
tussen Charlie Zwemstra en Thijs
Waanders. Eerstgenoemde offerde al na een paar zetten een loper op f7 maar trof het niet dat
zijn tegenstander nog iets beter
thuis was in de bewuste variant.
Waar wit alle moeite moest doen
om zijn agressieve opzet overeind te houden, daar speelde
zwart vlot de ene krachtzet na de
andere krachtzet. Er was meer
spektakel, onder meer in de partij tussen Martin Winters en Tim
Bosch. Johan Buis stuitte op zijn
eerste nederlaag sinds lang, uitgerekend tegen Eef Hessels, de
man waarvan hij nog nooit had
verloren.

De uitslagen:
M. Nouris - W. Spanjaard 1-0; E.
Hessels - J. Buis 1-0; M. Winters
- T. Bosch 1-0; H. Kos - M. Duin
0-1; M. Herruer - P. Klok 1-0; W.
van Koppen - T. de Vries 1-0; C
.Zwemstra - T. Waanders 0-1;
R. Maat - L. Witte 1-0; A. Otten
- G. Limmen 1-0; R. Eisenberger
- E. Schmit remise; E. Hendriks L. v.d. Kolk 1-0; R. de Haan - J.
Zonneveld 1-0; H. van Essen - A.
van Grootheest remise; D. Kruiper - A. Mensink 1-0; J. Stops K. van Gersbergen 0-1; G. Klein F. Koopman 0-1; R. de Jong - F.
Pouw remise; R. v. Hoof - J. Verhoeven 1-0; D. Roijers - R. Rusche 0-1; P. Lieverst - H. de Jong
1-0.
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Heemskerk - Bij voldoende
deelnemers start op dinsdag 12
oktober van 13.15 tot 15.15 uur
in Buurtcentrum het Spectrum
aan het Lauraplein 1 in Heemskerk de cursus bloem-groendecoratie onder leiding van Anne-Floor bloemiste. Ook al heeft
men geen ervaring met bloemdecoraties maken, iedereen gaat
altijd met een schitterend werkstuk naar huis. De eerste les
wordt er een ‘nazomerschikking’
met appel en kaneel gemaakt
voor aan de deur of voor op de
tafel; een sfeervolle blikvanger
waar men heel lang plezier aan
zal beleven.
De cursuskosten bedragen 38,50
euro en voor materiaal 10,00 euro per les. De cursus bestaat uit
5 lessen. Overige cursusdata: 2
november, 16 november, 30 november en 7 december.
Voor meer informatie bel met het
Cursusbureau Welschap Welzijn, tel. 0251-207725. Inschrijven kan bij het buurtcentrum of
via de website: www.welschapwelzijn.nl

Staand van links naar rechts: Yenz Klingeler, Tony van Wanrooy, Brent
van der Plas, Bart de Haan, Lars van Dooren en Thijs Braam.
Gehurkt van links naar rechts: Youri Dekker, Dennis Blokker, Remco
Nederhand, Casper Koops, Muhammed Yildiz, Bradley Jansen, Kevin
Coppens en Ezra Knaap.

Nieuwe kledingsponsor
voor team Odin’59 D6
Heemskerk - Met ingang van het voetbalseizoen 2010/2011 is het
pupillenteam D6 van Odin’59 door Aannemingsbedrijf De Bie &
Seignette uit Beverwijk in een nieuw jasje gestoken. Het team toont
zich erg verheugd, want het tenue komt overeen met dat van het eerste elftal en iedereen heeft een eigen rugnummer. Viswinkel Plantage aan Zee uit Beverwijk leverde ook een bijdrage door alle spelers
van een voetbal te voorzien.

Open atelier
Heemskerk - Wijkcentrum Citadel aan het Steenhouwerskwartier 27 in Heemskerk biedt creatievelingen de mogelijkheid om
hun hobby met anderen te delen in het open atelier. Zo kan
men schilderen, tekenen, haken,

kaarten maken, quilten, kleien
etc. alles is mogelijk. Start dinsdagavond 5 oktober om 19.30
uur, de avond eindigt om 21.30
uur. Kosten 3 euro. Deelnemers
dienen zich vooraf aan te melden
via 0251-220944 of 232920 of
stuur een mail naar astrid.kruiswijk@welzijnswb.nl

Heemskerk - Biljartvereniging
OBIS/De Magneet is op zoek
naar jeugdleden. De jeugd traint
en speelt op de vrijdagavond van
18.45 tot 21.00 uur in het clubhuis aan de Kerkweg 64a.
Op dit moment heeft de vereniging 7 leden in de leeftijd van 11
-16 jaar, die elke vrijdagavond
met veel plezier onderling een
partijtje biljarten voor de clubcompetitie.
Een keer per jaar is er een clubkampioenschap en er worden
regelmatig competitiewedstrijden gespeeld. Er is ruimte voor
beginnende biljarters tot iets gevorderden. Voor meer informatie of aanmelding kan men bellen met Bert Looijenga, tel. 0622093004.

Boekenkar
Heemskerk - Wie dol is op lezen en zelf ook boeken aan en
ander gunt kan gratis gebruik
maken van de boekenkar in
Wijkcentrum Citadel.
Iedereen die een boek leent,
brengt eventueel een meegebracht eigen boek in. Het is wel
de bedoeling dat het boek nadat het gelezen is, teruggelegd
wordt op de boekenkar. Zo krijgt
iedereen de gelegenheid om
gratis boeken te lezen en uit te
lenen. De boeken zijn herkenbaar aan een sticker van Stichting Welzijn.
Wijkcentrum Citadel is gevestigd aan het Steenhouwerskwartier 27 in Heemskerk. Meer info: 0251-232920 of astrid.kruiswijk@welzijnswb.nl

