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PMS 115CMYK CMYK E5-3 C:0 M:10 Y:80 B:0 / Avery 951 QM Primrose Yellow / (RAL 1021)

PMS Process Yellow CMYK E1-3 C:0 M:0 Y:100 B:0 / Avery Pantone Yellow / (RAL 1016)

PMS Process Cyaan CMYK E232-1 C:100 M:0 Y:0 B:0 / Avery 942 QM Light Blue / (RAL 5012)

PMS 021 CMYK E36-1 C:0 M:60 Y:100 B:0 / Avery 910 QM Dark Orange / (RAL 2009)

PMS 287 CMYK E205-1 C:100 M:70 Y:0 B:10 / Avery 933 QM Midnight Blue / (RAL 5002)

PMS Process Blue CMYK E236-3 C:100 M:10 Y:0 B:10 / Avery 935 QM / (RAL 5015 )

PMS 1665 CMYK E56-1 C:0 M:80 Y:100 B:0 / Avery 980 QM Spanish Orange / (RAL 2001)

PMS Green CMYK E262-1 C:100 M:0 Y:70 B:0 / Avery 970 QM Bottle Green / (RAL 5021)

PMS 3258 CMYK E262-5 C:60 M:0 Y:40 B:0 / Avery 946 QM Caribean Agua / (RAL 5018)

PMS 115 c PMS Process Yellow c PMS Process Cyan c

PMS Orange 021 c PMS 287 c PMS Process Blue c

PMS 1665 c PMS Green c PMS 3258 c

Herdenking verongelukten 
van Brits oorlogsvliegtuig

Er is een website in ontwikkeling –  
www.4en5meiheemskerk.nl - waar de leer-
lingen op ontdekkingstocht kunnen gaan naar 
de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 
De verbeterde en uitgebreide website is les-
materiaal voor de scholen, maar is ook heel 
interessant voor iedereen, die geïnteresseerd 
is in de lokale oorlogsgeschiedenis. Het blijkt 
dat er ook belangstelling uit het buitenland is 
voor de website; familie van de omgekomen 
oorlogsvliegers stellen het zeer op prijs dat 
ook op deze manier aandacht wordt geschon-
ken aan dit onderdeel van de geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog.

Laatste rustplaats
Bij het verongelukken van het Britse oor-
logsvliegtuig op 16 december 1943 kwam de 
gehele bemanning om het leven. De oorlogs-
vliegers kregen in 1945 een laatste rustplaats 
op de begraafplaats bij de Nederlands Her-
vormde kerk. Twee keer per jaar krijgen de 
oorlogsgraven een bloemenhulde. Dit gebeurt 
massaal tijdens de dodenherdenking op 4 
mei. Iets informeler is de herdenking van 16 
december, de dag dat het Engelse oorlogs-
vliegtuig boven het duingebied van Heems-
kerk in de lucht ontplofte.

Overgewicht bij kinderen komt steeds vaker voor.  Wanneer je overgewicht op jonge leef-
tijd ontwikkelt is de kans groot dat je als volwassene overgewicht houdt. Omdat kinderen 
nog groeien is met kleine veranderingen in gewoonten en voeding overgewicht te stoppen. 

In juni 2017 is gestart met de herinrichting 
van bibliotheek IJmond Noord in het ge-
meentehuis van Heemskerk. Na de herin-
richting kwam een deel van het gebouw vrij 
voor de huisvesting van het Cultuurcentrum 
Heemskerk. Om de huisvesting mogelijk te 
maken is in de periode van eind juni tot eind 
november gewerkt om de leslokalen te reali-
seren. Daarbij is rekening gehouden met de 
geluidsvoorschriften voor binnen én buiten.

Wethouder Schoorl sprak de aanwezigen 
toe: “Er is veel werk verzet en ik bedank alle 
mensen die hierbij betrokken zijn geweest. 
Het college heeft zich ingezet om cultuur 
en muziekonderwijs te behouden voor de 
inwoners van Heemskerk. Dat komt straks 
samen met de bibliotheek én de gemeente 
op één plaats. Het gemeentehuis is bedoeld 

als een multifunctioneel gebouw met een 
open uitstraling naar buiten, een huis voor 
de gemeenschap.”

Huisvesting Cultuurcentrum Heemskerk
Op dit moment wordt aan de inrichting van 
het gebouw gewerkt. In de loop van decem-
ber vindt de verhuizing van het Cultuurcen-
trum Heemskerk plaats en op 8 januari 2018 
openen de deuren op de nieuwe locatie. 
Daarmee ontstaat een multifunctioneel ge-
bouw, waarin de bibliotheek, het Cultuur-
centrum Heemskerk en gemeente Heems-
kerk samen komen. De openheid van het 
gebouw draagt bij aan een laagdrempelig, 
toegankelijk en toekomstbestendig gebouw.
Op 17 februari 2018 is de offi ciële opening 
van het Cultuurcentrum Heemskerk op de 
nieuwe locatie.

College krijgt sleutel nieuwe 
locatie Cultuurcentrum

METEN IS WETEN

Normaal gesproken krijgen kinderen in 
groep 2 en 7 een gezondheidsonderzoek op 
school.  De  GGD meet en weegt  kinderen en 
doet een gezondheidscheck. Omdat kinderen 
juist tussen de 5 en 9 jaar overwicht ontwik-
kelen  doen zes  basisscholen dit jaar mee 
aan een extra meet- en weegmoment van 
kinderen uit groep 5 (8/9 jaar). 
Judith Welman is één van de verpleegkundi-
gen die de kinderen onderzocht.  “Wij willen 
het zo vroeg mogelijk signaleren als een kind 
overgewicht heeft”, vertelt ze. “Maar veel 
belangrijker is dat wij er ook wat mee doen! 
Bij een kind met overgewicht praten wij met 
ouders. Wat vinden zij belangrijk aan de ge-
zondheid van hun kind. Hebben zij behoefte 
aan tips over een gezonde leefstijl. Of is  be-

geleiding van een leefstijlcoach een idee. 
Vaak is een kleine aanpassing in de leefstijl 
al voldoende om overgewicht bij kinderen 
aan te pakken. ”
 
Twee basisscholen hebben inmiddels hun 
extra meet- en weegmoment gehad. . Ver-
pleegkundige Judith was bijvoorbeeld te-
vreden over de kinderen van basisschool 
Lunetten. “Er waren hier weinig kinderen 
met overgewicht.  Deze school besteedt  veel 
aandacht aan bewegen en gezonde leefstijl 
en dat helpt!”
 
Meer weten over dit project? Ga naar  www.
ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg

Op zaterdag 16 december 2017 om 10.30 uur leggen het college, leerlingen van de scholen 
die een graf geadopteerd hebben en de stichting 4 en 5 mei Heemskerk bloemen op de gra-
ven van de zeven oorlogsvliegers bij de Nederlands Hervormde kerk. Het is op 16 december 
74 jaar geleden dat bij de Kruisberg in het Heemskerkse duingebied een Britse ‘Lancaster’ 
neerstortte nadat het toestel in de lucht was ontploft.

Vorige week vrijdag nam wethouder Aad Schoorl de sleutel voor het nieuwe gebouw van het 
Cultuurcentrum Heemskerk in ontvangst. De overdracht van de sleutel aan het college mar-
keert het einde van de verbouwing en de offi ciële oplevering van het nieuwe pand voor het 
Cultuurcentrum Heemskerk. Na het openen van de deur nam het college de bezem ter hand 
om het laatste stof bij elkaar te vegen. Tijdens de rondleiding konden raadsleden, medewer-
kers van het Cultuurcentrum, vertegenwoordigers van het bouwteam en andere belangstel-
lenden een kijkje nemen op de nieuwe locatie. Daarna was er koffi e, thee en een gebakje. 

Inloopbijeenkomst verkoop 
Kerklaan 1, St Joseph gebouw

Tijdens de inloopbijeenkomst is er informa-
tie beschikbaar over hoe de verkoop onder 
voorwaarden gaat verlopen. Verkoop onder 
voorwaarden betekent dat het plan met de 
meest aantrekkelijke invulling van het pand 
wordt gekozen. Tijdens de inloop is er van-
zelfsprekend alle ruimte om vragen te stel-
len. Ook is het mogelijk om aan te geven wel-
ke verkoopvoorwaarden het zwaarst moeten 
wegen bij de beoordeling van de plannen. 
De direct omwonenden hebben een brief 
ontvangen waarin zij worden uitgenodigd 
voor de inloopbijeenkomst. Verder zijn alle 
geïnteresseerden van harte welkom.

Het gebouw komt vanaf begin 2018 (groten-
deels) leeg te staan. Het Cultuurcentrum/
huis is dan verhuisd naar het nieuwe on-
derkomen in de bibliotheek/gemeentehuis. 
Omdat de gemeente Heemskerk geen directe 

invulling voor het pand heeft, wordt het – 
onder een  aantal voorwaarden – in de ver-
koop gebracht. Zolang het leeg staat wordt 
het pand wel bewoond in de vorm van anti-
kraak. Hiermee wordt vandalisme en onei-
genlijk gebruik van het pand voorkomen.

Gebouw met een ziel
Voor veel Heemskerkers heeft het gebouw 
aan de Kerklaan 1 – St. Joseph (voormalige 
muziekschool) - emotionele waarde. Het ge-
bouw is in 1940 in gebruik genomen als ver-
pleeginrichting en later vergroot met een 
kraamzorgafdeling. Er zijn veel Heemsker-
kers geboren of zij hebben er hun oude dag 
doorgebracht. Daarna is het jarenlang het 
onderkomen van muziekonderwijs en an-
dere culturele activiteiten geweest. Kortom: 
een gebouw met een ziel.

Op woensdag 13 december 2017 is er een inloopbijeenkomst over de verkoop onder voor-
waarden van het gebouw aan de Kerklaan 1, St Joseph (voormalige muziekschool). De in-
loopbijeenkomst is tussen 16.00 en 19.30 uur in het gebouw St Joseph aan de Kerklaan 1.
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PMS 115CMYK CMYK E5-3 C:0 M:10 Y:80 B:0 / Avery 951 QM Primrose Yellow / (RAL 1021)

PMS Process Yellow CMYK E1-3 C:0 M:0 Y:100 B:0 / Avery Pantone Yellow / (RAL 1016)

PMS Process Cyaan CMYK E232-1 C:100 M:0 Y:0 B:0 / Avery 942 QM Light Blue / (RAL 5012)

PMS 021 CMYK E36-1 C:0 M:60 Y:100 B:0 / Avery 910 QM Dark Orange / (RAL 2009)

PMS 287 CMYK E205-1 C:100 M:70 Y:0 B:10 / Avery 933 QM Midnight Blue / (RAL 5002)

PMS Process Blue CMYK E236-3 C:100 M:10 Y:0 B:10 / Avery 935 QM / (RAL 5015 )

PMS 1665 CMYK E56-1 C:0 M:80 Y:100 B:0 / Avery 980 QM Spanish Orange / (RAL 2001)

PMS Green CMYK E262-1 C:100 M:0 Y:70 B:0 / Avery 970 QM Bottle Green / (RAL 5021)

PMS 3258 CMYK E262-5 C:60 M:0 Y:40 B:0 / Avery 946 QM Caribean Agua / (RAL 5018)

PMS 115 c PMS Process Yellow c PMS Process Cyan c

PMS Orange 021 c PMS 287 c PMS Process Blue c

PMS 1665 c PMS Green c PMS 3258 c

Bijzondere knipkunst Hannah 
Oud- Biemold

Herdenkingsbijeenkomst 
op begraafplaats Eikenhof

De begraafplaats is voor de gelegenheid sfeervol verlicht met fakkels. Belangstellenden kun-
nen vanaf 16.15 uur verzamelen in de aula van begraafplaats Eikenhof. Op het programma 
staan  optredens van het koor Recreation onder leiding van de heer Eibert de Vries en jeugd-
koor de Heemsklokjes onder leiding van mevrouw M. van Gemert. Mevrouw R. Visser zal 
enkele gedichten voordragen. Aansluitend houdt de heer T. Warnaar een korte overdenking.

Na afl oop van het programma in de aula is een gezamenlijke rondgang over de begraaf-
plaats. Het is mogelijk om een lichtje of kaarsje mee te nemen om bij de grafruimte van een 
dierbare te plaatsen.
Bij terugkeer in de aula is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een beker 
warme chocomel of koffi e met iets lekkers.

Op woensdag 13 december 2017 is er vanaf 16.30 tot 18.15 uur een algemene herdenkingsbijeen-
komst op de begraafplaats Eikenhof. Deze bijeenkomst is een initiatief van een aantal nabestaan-
den en is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft om gezamenlijk stil te staan bij hun overleden 
dierbaren. 

Hennepkwekerij gevonden: 
garagebox gesloten

Voor het kweken van hennep is continu veel 
stroom nodig, waardoor de kans op brand 
aanzienlijk is. De burgemeester heeft be-
sloten de garagebox voor zes maanden te 
sluiten. De eigenaar van het pand is hierover 
inmiddels geïnformeerd. De sluiting geldt 
vanaf 4 december 2017 tot en met 4 juni 2018. 

De eigenaar mag in die periode de garage zelf 
niet in en ook anderen hebben geen toegang. 
De duur van de sluiting is bedoeld om de loop 
van eventuele drugsgebruikers en –handela-
ren naar deze plek te onderbreken en te be-
eindigen.

Vanaf maandag 4 december is op last van de burgemeester een garagebox aan de Reger-
straat in Heemskerk voor zes maanden gesloten. In de garage is een hennepkwekerij aan-
getroffen met ongeveer negenhonderd planten. Daarnaast is nog veertien kilo geknipte 
hennep aangetroffen. De politie heeft de kwekerij ontmanteld en de hennep, de planten en 
het andere materiaal in beslag genomen.

De papierknipkunst van Hanna Oud-Bie-
mond is bijzonder. Zelf zegt zij erover: “Pa-
pierknipkunst is net als beeldhouwen: een 
soort omgekeerd scheppen. Je haalt wat 
overtollig is weg, wat overblijft is je kunst-
werk. Het liefst werk ik met papier en vrij 
weinig met kleur, omdat je met zwart en wit 
eigenlijk alles kan zeggen en uitbeelden.” 
Papier knippen wordt vaak gezien als hobby 
of kinderwerk, maar dat is een misverstand. 
In de 17e eeuw kreeg de Nederlandse kun-
stenaar Johanna Koerten-Blok veel meer 

geld voor haar papierwerken dan Rembrandt 
voor zijn schilderijen.

Kerstsfeer
De centrale hal van het gemeentehuis is tij-
dens de expositie in kerstsfeer. In combina-
tie met de knipkunstwerken zijn er moderne 
kerstversieringen te bewonderen, die voor 
een extra feestelijk tintje zorgen. Voor meer 
informatie over de expositie en de kunste-
naar kijk op www.kijk!heemskerk.nl en op 
https://hannahbiemold.exto.nl

De Stichting Kijk! Heemskerk organiseert samen met de gemeente Heemskerk de vierde 
en laatste expositie  van 2017. De bijzondere knipkunst van Hannah Oud-Biemond is vanaf 
vrijdag 15 december 2017 tot en met 12 januari 2018 te zien in de hal van het gemeentehuis. 
Wethouder Aad Schoorl opent op vrijdag 15 december om 16.30 de expositie.

Start Klimaatstraatfeest met voorsprong 
én kerstpakket vol duurzame cadeaus
Teams in de gemeente Heemskerk die zich 
tussen 30 november en 15 december met 
minimaal drie nieuwe huishoudens inschrij-
ven voor het Klimaatstraatfeest, ontvangen 
een kerstpakket met duurzame cadeaus. 
Gemeente Heemskerk is partner van het Kli-
maatstraatfeest. Daarom starten inwoners 
de energiebesparingswedstrijd ook nog met 
500 bonuspunten. 

De grootste energiebesparingswedstrijd 
van Nederland
Het HIER Klimaatstraatfeest is al tien jaar 
lang de grootste en gezelligste energiebe-
sparingswedstrijd van Nederland. Deelne-
mers verdienen klimaatpunten door met 
zoveel mogelijk mensen energie te besparen 
tijdens het stookseizoen. Het team dat tot en 

met 31 maart 2018 de meeste punten heeft 
verzameld door energiebesparende acties 
uit te voeren wint prijzen met een waarde 
tot wel 5.000 euro. De winnaars worden op 
zaterdag 14 april 2018 op feestelijke wijze 
bekendgemaakt. 

Op dit moment doen er al bijna honderd 
teams uit heel Nederland mee. Kijk voor 
aanmelden en meer informatie op www.kli-
maatstraatfeest.nl.

Pakket met duurzame cadeaus
Het pakket bevat de volgende cadeaus: cho-
cola, Pieperbier en Bammetjesbier, thee, 
Zaai-het-zelf kruidenzakjes, handzeep, dub-
belglasfolie, tochtstrips en LED-lampen.


