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Bijzondere klassenfoto zal 
ze nog lang bijblijven...
Uitgeest - Tja, hoe moet dat nou. De klassenfoto van groep 8 van basisschool De Wissel is wel heel ori-
gineel! De leerlingen van meester Henk geloofden echt in een goede afloop!
Helaas, de feiten wijzen anders uit en er zal nog lang nagepraat worden over dit EK. Zo lang misschien 
dat de leerlingen over een jaar of twintig nog een keer met plezier terug kunnen kijken op deze foto. 
‘Weet je nog, Nederland is al jaren zowel Europees als Wereldkampioen maar toen, in 2012, gingen ze 
echt nog roemloos ten onder! Dat kun je je nu toch niet meer voorstellen?’ (foto: TM Fotografie)

Gezellig Stratenvolleybaltoernooi
Uitgeest - Op een zonovergo-
ten veld van de ijsbaan werd za-
terdag 16 juni het Voluit stra-
tenvolleybaltoernooi georgani-
seerd. Zes sterke teams speel-
den in een competitie tegen el-

kaar en zorgden voor een span-
nende strijd. Na een gezelli-
ge, maar inspannende competi-
tiemiddag, waarbij de teams el-
kaar niet veel ontliepen, werd het 
team van ‘Team zonder femenjor’ 

winnaar. Zij mogen een jaar lang 
het felbegeerde stratenbord in 
de Berkenstraat ophangen. De 
teams sloten de sportieve dag af 
met een barbecue. Op de foto de 
winnaars.

Vakantieviering van 
Kerk in Beweging
Uitgeest - Zaterdag 23 juni om 
19.00 uur zal er in de R.K. kerk 
aan de Langebuurt in Uitgeest 
een eigentijdse viering worden 
georganiseerd door Kerk in Be-
weging, in samenwerking met 
het koor Sound of Life. De vie-
ring zal de laatste zijn voor de 
zomerstop (van juli en augustus) 
en zal geheel gewijd zijn aan het 
thema ‘Wees elkaar tot zegen, 
een gezegende vakantie’.

Kerk in Beweging heeft Pas-
tor Fons Captijn uitgenodigd als 
gastspreker voor deze bijzonde-
re viering. De heer Fons Cap-
tijn is een gepensioneerde pas-
tor. Hij is werkzaam geweest in 
Santpoort en omgeving. Rond de 
vakantietijd zegent hij altijd va-
kantiespullen voor de KBO en 
de scouting van Santpoort. Voor 
jong en oud dus! In de viering 
zal men stilstaan bij de komen-
de periode waarin veel mensen 
vrij zijn of op vakantie gaan. Hoe 

heerlijk is het om in een lagere 
versnelling te leven en even tijd 
te hebben voor rust, ontspan-
ning en het maken van nieuwe 
plannen.
Fons Captijn zal, voor iedereen 
die dit graag wil, aan het einde 
van de viering de tijd nemen om 
een zegen te geven over alle mo-
gelijke vakantiebenodigdheden. 
Dus neemt u mee wat u wilt; van 
autosleutels tot koffers, van toi-
lettas tot fiets. Zelfs als u uw au-
to of caravan gezegend wil la-
ten worden, is dit mogelijk! Fons 
Captijn noemt het zelf; liturgie 
met een knipoog. 

Aan het einde van de viering zal 
er een buitendeurcollecte wor-
den gehouden, voor het kunnen 
blijven realiseren van deze vie-
ringen. Tevens bent u na afloop 
welkom voor een kopje koffie/
thee in de Klop, waar iedereen 
elkaar een fijne, gezegende va-
kantie kan toewensen.

Castricum
Heerhugowaard

Frisse yoghurtvulling, afgewerkt
met verse frambozen, bosbessen,

bramen en weideslagroom.

Frambozen 
YoghurtsloF
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Kijk op Uitgeest

Uitgeest - Officieel is de na-
tionale politie nog geen feit. 
Invoering vindt waarschijn-
lijk per 1 januari aanstaande 
plaats. Maar de minister van 
Veiligheid lijkt soms te den-
ken dat hij al de baas van de 
politie is. Enkele weken terug 
kreeg ik, net als alle burge-
meesters in Nederland, een 
brief van hem. Daarin stond 
precies vermeld waar we al-
lemaal rekening mee moes-
ten houden met betrekking 
tot festiviteiten rondom het 
EK. Inmiddels is het Neder-
lands elftal uitgeschakeld, 
dus zin in feestelijkheden 
zult u nu vast niet meer heb-
ben. Maar ten tijde van de 
brief was dat natuurlijk alle-
maal nog niet bekend.
Zo stond bijvoorbeeld  in de 
brief dat er geen tv-scher-
men zichtbaar vanaf de 
openbare weg op terrassen 
mochten worden geplaatst. 
Allemaal erg betuttelend van 
de politieminister. Alsof wij 
zelf niet kunnen bepalen wat 
wel en niet kan in ons dorp. 
Gezelligheid loopt bij ons 
niet zo snel uit de hand. Op 

dit soort voorschriften zit-
ten we in ieder geval niet te 
wachten.
Prioriteiten en keuzes over 
politie-inzet, worden in de 
toekomst landelijk gemaakt. 
En daar horen blijkbaar ook 
dit soort voorschriften bij. Ik 
denk dat we die heel goed 
kunnen missen. Waar we wel 
behoefte aan hebben is aan-
dacht voor leefbaarheid in de 
wijken. Door bijvoorbeeld ex-
tra toezicht en handhaving 
op de hangplekken. Helaas is 
dat geen landelijke prioriteit. 

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Politieminister

Bordspel ‘Uitgeest & 
Co’ voor burgemeester
Uitgeest - Vijftien leerlingen van 
de groepen 6 en 7 van de basis-
scholen van Tabijn hebben een 
bordspel over Uitgeest ontwor-
pen én gemaakt. Burgemeester 
Mieke Baltus ontving woensdag 
13 juni in de raadzaal een van de 
vijf exemplaren van het speel-
bord, compleet met attributen en 
spelregels.

De vijftien leerlingen - afkomstig 
van vier scholen - zitten in een 
zogenaamde Plusklas, en heb-
ben elke woensdagochtend ge-
zamenlijk les. Hun bordspel ‘Uit-
geest & Co’ test de kennis over 

Uitgeest op de onderwerpen: na-
tuur, geschiedenis, sport en spel, 
toekomst, algemeen. Bij elk on-
derwerp bedachten de leerlin-
gen de vragen en antwoorden.
Burgemeester Mieke Baltus ont-
ving de Plusklassers en drie do-
centen met een flesje frisdrank. 
Bij het uitpakken van het spel 
was zij zichtbaar verrast over de 
kwaliteit en over de inventivi-
teit van de Plusklas. De leerlin-
gen maakten van de gelegen-
heid gebruik om de burgemees-
ter allerlei vragen te stellen over 
haar werk, de gemeenteraad en 
hangjongeren in Uitgeest. 

Burgemeester Mieke Baltus omringd door de leerlingen van de Ta-
bijn-Plusklas, met het door hen uitgevonden bordspel (foto: gemeen-
te Uitgeest). 

Waar haal je na een overlijden 
de kracht uit om verder te gaan?
Uitgeest - Vanuit de Rafael-
groep, die avondwakes verzorgt 
in Uitgeest zijn Wim en Nel We-
ber in 2009 gestart met een ge-
spreksgroep voor nabestaanden. 
Tot die tijd moest men hiervoor 
naar Heemskerk of Beverwijk en 
dat was jammer, vonden Wim en 
Nel.
De eerste gesprekken vonden 
plaats met Pastoor Ivan en domi-
nee Jan van Aller. Nel: “We wil-
den weten of zij erachter ston-
den en waar we dit konden gaan 
doen en inmiddels staat de ge-
spreksgroep open voor een ie-
der, ongeacht de levensovertui-
ging.” Er werd een driedaagse 
cursus gevolgd bij de Landelijke 
Stichting Rouwbegeleiding waar 
zij begeleid werden door Trudy 
van Gils.
Nel: “Zij gaf handvatten en daar-
na moet je het zelf vormgeven. 
De drive was er bij ons allebei 
en inmiddels is het team be-
geleiders uitgebreid met Henk 
Beentjes en Lenie Klaver. Ook in 
Akersloot heeft iemand zich kan-
didaat gesteld om nabestaanden 
te gaan begeleiden.”

Maar voor wie is nu eigen-
lijk deze gespreksgroep be-
doeld?
Nel: ” In de eerste instantie voor 
mensen die hun partner zijn ver-
loren. Het kan zijn dat wij de 
mensen benaderen maar door 
folders bij bijvoorbeeld  huisart-
sen, de kerk en het gemeente-
huis, weten mensen ons nu ook 
zelf te vinden. Het eerste half jaar 
na overlijden van de partner be-
naderen we hen nog niet, het is 
dan allemaal te vers en er moet 
zoveel geregeld worden. Als men 
besluit mee te doen, dan voeren 
we eerst een intake gesprek. Dat 
is om met Wim en mij kennis te 
maken en om hun verhaal te ver-
tellen. 
De acht bijeenkomsten wor-
den gehouden in het jeugdhuis 
van de protestantse kerk of de 

Klop. De eerste vier weken iede-
re week en daarna om de twee 
weken. De groep bestaat uit 6 tot 
8 mensen en er zijn geen kosten 
aan verbonden. Per bijeenkomst 
staat er steeds één thema cen-
traal en is men in de gelegenheid 
ervaringen te delen. Er wordt be-
slist niet vergeleken want voor 
iedereen is het even zwaar, of je 
je partner door ziekte verliest of 
door een ongeval.”
Nel vertelt hoe het voor de een 
makkelijker is om te praten dan 
voor de ander. “Ik hoor ook wel, 
moet ik al die verhalen van een 
ander aanhoren? Maar gaande-
weg merk je dat mensen er veel 
steun aan kunnen hebben.
Men bepaalt zelf waar men over 
wil praten. Onderwerpen zo-
als het afscheid, reacties van de 
omgeving, angst, boosheid, maar 
ook waar haal je de kracht uit 
om verder te gaan, komen aan 
de orde.

Het is belangrijk dat mensen we-
ten dat ze er niet alleen in staan. 
Men is zelf ervaringsdeskundi-
ge, wij brengen het alleen ter ta-
fel. Het mooie is dat er behalve 
een traan ook zeker een lach te 
vinden is tijdens de gesprekken. 
En soms ontstaan er spontaan 
vriendschappen, gaan mensen 
op eigen initiatief samen wan-
delen of samen eten. Tot nu toe 
heeft iedereen het als positief er-
varen en horen we na die acht 
bijeenkomsten “ik zal het nog 
gaan missen” of  “is het nu al 
voorbij?”. Twee maanden na af-
loop van de bijeenkomsten volgt 
er nog een evaluatiemiddag.
Wim: ”We vragen een ieder aan 
welke woorden men steun heeft 
gehad, bijvoorbeeld een gedicht 
of een lied. Wij merkten dat men 
dit graag wilde hebben om te be-
waren want het was zo herken-
baar en besloten het af te druk-
ken in een boekje en mee te ge-
ven aan het eind van de sessie.”
De zorgvuldigheid en bewogen-

heid die de begeleiders van de-
ze gespreksgroepen uitstralen 
zullen menigeen een gevoel van 
veiligheid geven. Nel: “Ik wil nog 
benadrukken dat alles wat er be-
sproken wordt in vertrouwelijk-
heid wordt behandeld, niemand 
hoeft bang te zijn dat een ver-
haal verder komt.”

Mocht u interesse hebben dan 
kunt u zich wenden tot het se-
cretariaat: 0251-312388 of 0251-
312331.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Geboren
Noor Hagedoorn, dochter van 
F.W. Hagedoorn en S. Basjes
Valerie Sikma, dochter van I.I. 
Peijnenburg en E.J. Sikma
Dana van der Velden, dochter 
van K. Stengs en B.M.J. van der 
Velden
Juliët Jolien Kloek, dochter van 
P.B. Schoonenberg en R.J. Kloek

Gehuwd
M. van Roode en J.J. Aardenburg

Overleden
G.J.J. Vredeveldt, 90 jaar

Bomen rooien
Uitgeest - Deze week worden 
op een aantal plekken in Uit-
geest bomen gerooid. Het gaat 
om bomen die vermoedelijk de 
strenge vorstperiode niet heb-
ben overleefd (Benesserlaan, 
Scholekster, De Kuil), ziek zijn of 
ernstig beschadigd (bij De Meet, 
Hartemaat), slachtoffer zijn ge-
worden van vandalisme (twee 
abelen aan Tolpad, nabij De Vre-
de), of overlast veroorzaken (Be-
nesserlaan/De Witte Hoofden).
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COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Medische hulp voor toeristen
Campinggasten worden verzocht zich voor medische hulp te wenden tot 
praktijk Leemhuis/van der Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)
seizoen dagelijks spreekuur op de grote campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. De Brink, To-
renstraat 64, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 
0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620. Regionale 
spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, Van Ostade-
laan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 
0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het week-
end tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, Lim-
men, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in de 
huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. 
Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in 
zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het 
Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij de 
huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, Uit-
geest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-mail: 
cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor een 
afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donderdagoch-
tend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijtschel-
dingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen naar 
0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Open Tuinen Dagen in de 
Tuin van Kapitein Rommel 
Castricum - Op zaterdag 23 
en zondag 24 juni organiseert 
Groei&Bloei haar jaarlijkse, lan-
delijke Groei & Bloei Open Tui-
nen Dagen. Meer dan 50 tuin-
eigenaren in de omgeving stel-
len hun tuinen open voor het pu-
bliek. Ook de Tuin van Kapitein 
Rommel is dit weekend geopend 
van 11.00- 16.00 uur.
Tijdens deze dagen kan men 
niet alleen van de tuin genieten, 
maar zullen er ook andere activi-
teiten plaatsvinden. Groei&Bloei 
is aanwezig voor de verkoop van 
passe-partouts voor de Open 
Tuinen Dagen in de regio. Er is 
op beide dagen een imker aan-
wezig in het kader van het jaar 
van de bij. Compleet met de-
monstratiekast waarin de bijen 
te zien zijn. De vrijwilligers van 
de tuin geven rondleidingen en 
de Hortus Naturalis, (de vroege-

re VSM tuin) is op zaterdag met 
een kraam aanwezig. Daarnaast 
is er voor de kinderen ook ver-
maak en is het terras geopend 
voor een drankje met eigen ge-
bakken cake. In de kas zijn plan-
ten uit eigen kweek te koop.
De beelden van kunstenares 
Lidwien Müskens sieren de tuin. 
De in Haarlem wonende en in 
Groesbeek geboren kunstenares 
werkt sinds 1993 met steen als 
materiaal voor haar sculpturen. 
Lidwien Müskens maakt gebruik 
van verschillende steensoorten 
zoals, albast, serpentijn, Belgisch 
hardsteen, dolomiet, marmer en 
diverse Franse kalkstenen. 

Nieuwe Vrienden van de Tuin 
van Kapitein Rommel zijn wel-
kom. Zij kunnen zich op deze 
dag aanmelden en ontvangen 
dan een leuke groene attentie.

Zomermarkt Rembrandtschool
Akersloot - Op vrijdag 22 ju-
ni organiseert de Rembrandt-
school een zomermarkt. De 
markt begint om 15.30 uur en 
eindigt om 19.30 uur.  
De helft van de opbrengst is voor 
de stichting Jarige Job. Deze 
stichting verzorgt verjaardags-
boxen voor kinderen waarvan de 
ouders deze niet kunnen beta-
len. Voor ruim 60.000 kinderen in 
Nederland is er dit verjaardags-
leed. Jarige Job trakteert deze 
kinderen op een leuke dag. Niet 
met geld maar met een comple-
te verjaardagsbox met versiering, 

traktatie voor de klas en de le-
raren, lekkers voor de visite en 
voor hun zelf en natuurlijk een 
mooi cadeau.

Op de markt zijn er vele kraam-
pjes te vinden, volop lekkers te 
eten en te drinken, muziek, een 
Rad van Fortuin met vele mooie 
prijzen en voor de kinderen 
zijn er spelletjes te doen. Ook 
is er een koe aanwezig. Waar-
om? Kom het zelf ontdekken. 
Entree is gratis en iedereen uit 
Akersloot en daarbuiten is wel-
kom.

Vermist:
Renesselaan Uitgeest: licht- en 
donkercyperse kater, gecas-
treerd, gechipt, 2 jaar, Dirk. N. 
van Hichtumstraat Castricum: 
wit/rood gemêleerde kater, on-
gecastreerd, scheurtje in beide 
oren, 4 jaar, Garfield. 
Voorweide Castricum : zwarte 

kater, klein wit befje, wit aan de 
poten, gecastreerd, 15 jaar, Bob-
by.

Gevonden:
Geen.

Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251- 
658504. 

En de complimenten 
van André Kuipers!
Castricum - Twee teams van 
het Bonhoeffercollege zijn fina-
list geworden in een missie van 
‘Ruimteschip Aarde’; een pro-
ject waaraan André Kuipers van-
uit de ruimte ook meewerkt. Het 
is een project dat speciaal voor 
de ruimtevlucht van de astronaut 
is ontwikkeld met het doel zoveel 
mogelijk Nederlanders te vertel-
len over planeet Aarde en de rol 
van Nederland in de ruimtevaart.
De teams van het Bonhoeffer-
college hebben meegedaan met 
een opdracht een slimme satel-
liet te ontwikkelen die het leven 
op aarde vooruithelpt. De groep 
‘Water4everybody’ bedacht een 
satelliet die ervoor kan zorgen 
dat regen getransporteerd kan 

worden naar droge gebieden. De 
leden van ‘Always Accessable’  
bedachten een systeem waarbij 
het altijd mogelijk is om de mo-
biele telefoon op te laden. In de 
presentatie van de laatste groep 
herkende Kuipers het probleem 
van zijn eigen kinderen en zag 
ook het voordeel hiervan als men 
in een noodsituatie verkeert. 

Uit bijna tweehonderd inzendin-
gen koos de astronaut de drie 
beste ideeën voor een satel-
liet waaronder dus twee van het 
Bonhoeffercollege. Kuipers voor-
spelde in zijn lovende beoorde-
ling een wetenschappelijke toe-
komst voor de leerlingen. Zie 
ook www.bonhoeffer.nl.
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Historische tekeningen
Castricum - Tot 30 juli zijn his-
torische tekeningen van Mari-
on de Jonge te zien in de bibli-
otheek in Castricum. Marion de 
Jonge is geboren in Bandung, 
Indonesië. Ze heeft veel gereisd, 
zes jaar in Zuid-Afrika gewoond 
en haar familie woont in Ameri-
ka. Zij is een vrouw die haar he-
le leven al een passie heeft voor 
tekenen. Tijdens deze expositie 
toont ze haar kwaliteiten.

Programma 21 juni t/m 27 juni 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 20.00 uur 
The Amazing Spider-Man - 3D

vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 15.45 & 18.30 uur 

zondag 15.45 uur 
maandag 18.30 uur 
woensdag 16.00 uur 

Men in Black 3 - 3D
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur 

Snow White and the Huntsman
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 20.00 uur 
Jackie

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

woensdag 20.00 uur 
Intouchables

maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 
Headhunters

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

Wickie en de schat van de goden 3D
zaterdag & zondag 15.45 uur 

woensdag 16.00 uur
The Lorax (NL) 3D

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

Sneeuwwitje (NL)

21-06 : Langste zonsondergang
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Men In Black 3 in 3D
In Men in Black 3, zijn Agents 
J (Will Smith) en K (Tommy Lee 
Jones) terug. 
J heeft in zijn 15 jaar bij Men 
in Black veel gezien, maar niks, 
zelfs geen aliens, hebben hem 
zoveel verbaasd als zijn ironi-
sche, terughoudende partner. 

Toch, als K´s leven en de toe-
komst van de planeet in gevaar 
zijn, reist Agent J terug in de tijd 
om dingen recht te zetten. J ont-
dekt dat er geheimen aan het 
universum zijn die K hem nooit 
heeft verteld. De voorstelling van 
18.30 uur draait zonder pauze.

Eén van ’s werelds populairste 
superhelden is terug op het witte 
doek: met The Amazing Spider-
Man wordt een nieuw hoofdstuk 
aan de Spider-Man-cyclus toe-
gevoegd. In de film zien we een 
nieuwe, onbekende kant van Pe-
ter Parker. The Amazing Spi-
der-Man gaat over een terug-
getrokken schooljongen die als 
kind door zijn ouders is verlaten 
en door zijn oom Ben en tante 

Amazing Spider-Man in 3D
May  is opgevoed. Wanneer Pe-
ter een mysterieuze koffer ont-
dekt die van zijn vader was, gaat 
hij op zoek naar de reden van de 
verdwijning van zijn ouders. Zo 
maakt hij kennis met Oscorp en 
het lab van Dr. Curt Connors, de 
voormalig partner van zijn vader. 
Terwijl Spider-Man op ramkoers 
ligt met het alter ego van Con-
nors, The Lizard, komt Peter voor 
keuzes te staan . 

Castricum - Filmhuis CineCast,  
start in oktober weer. Elke twee-

Naar filmhuis de week  een film vertoond in  
Corso tot en met maart op zon-
dag 11.00 uur, maandag 20.00 
uur, dinsdag 14.00 en 18.45 uur. 

Men kan nog lid worden van 
Filmhuis CineCast. Opgeven kan 
via www.filmhuiscinecast.nl of 
0647438224. 

Vijftig verrassende 
zomeractiviteiten
Castricum - Op maandag 2 ju-
li van 20.00 tot 21.30 uur vindt de 
inschrijving plaats van de Jeugd-
vakantiecocktail bij Stichting 
Welzijn in Geesterhage. Tijdens 
de inschrijfavond kunnen aan-
meldstrookjes voor de activitei-
ten, te downloaden via www.wel-
zijncastricum.nl, ingeleverd wor-
den. De Jeugdvakantiecocktail-
gidsen worden in de komende 
weken verspreid. Alle activiteiten 
kosten drie euro. Vanaf dinsdag 
3 juli kan telefonisch ingeschre-
ven worden via 0251-656562 van 
maandag tot en met donderdag 
van 13.30 tot 15.00 uur. Aan de 
balie is aanmelden mogelijk van 
9.00 tot 10.00 uur op werkdagen. 
Deze zomer maken maar liefst 
vijftig verrassende activitei-
ten deel uit van het zomerva-
kantieprogramma  voor kinde-
ren in de leeftijd van 4 tot en 
met 12 jaar uit Castricum, Bak-
kum, Akersloot, Limmen en De 
Woude. Nieuw in het program-
ma is de taartworkshop in Toon-
beeld. Ook nieuw is ‘Prijs je rijk’ 
en Griezelen in het spookhuis’ 
van Discovery. In Akersloot wor-
den dit jaar nieuwe activitei-
ten georganiseerd in de Sto-
rey Club. Het gaat om ‘Schilde-
ren op doek’ en een ‘Groendeco-
ratieworkshop’. Vlotten bouwen 
en een ‘adventure day’ in zwem-
bad Dampegheest in Limmen. 
Mem’s Atelier is dit jaar present 
met creatieve workshops op het 
strand én in de Tuin van Rom-
mel. Toonbeeld biedt kunstzin-
nige workshops. Jeugd en Tech-

niek is van de partij voor het ma-
ken van fraaie houtcreaties voor 
jongens én meisjes. Het populai-
re springen op de aerodynami-
sche tumblingbaan en trampoli-
nespringen bij DOS en klimmen, 
boogschieten en tennis bij Berg 
en Bal zijn eveneens in het pro-
gramma opgenomen. En in Dis-
covery kan deelgenomen wor-
den aan ‘Pim je tas’ en ‘Maak 
een vet instrument’ en deze or-
ganisatie heeft ook weer een 
spannende prijzenspeurtocht 
uitgezet. Tafeltennisvereniging 
Castricum doet mee, handbal-
vereniging CSV, korfbalvereni-
ging Helios, zwembad De Witte 
Brug en jeu de boulesvereniging 
De Stetters. Voor wie van avon-
tuur houdt kan zich aanmelden 
voor een activiteit van onze ei-
gen Castricumse Reddingsbri-
gade om te zien hoe een redding 
in elkaar steekt en om mee te 
doen aan een spannende quiz. 
Grootouders en kleinkinderen 
zijn in Limmen uitgenodigd ge-
zellig samen te komen kijken 
naar de avonturenfilm ‘De Ka-
meleon’. Kleuters kunnen deel-
nemen aan alle activiteiten van 
Toonbeeld, Jazzdance van Dos, 
aan een Matrozenfeest in de 
bieb in Castricum, aan het Tum-
blingbaanspringen en aan ‘Doe 
je Dans’ in DansStudio Fruns. 
Deze leeftijdsgroep kan voorts 
een workshop doen onder lei-
ding van een bloemiste in de 
Tuin van Kapitein Rommel. Het 
Sprookjesparadijs is ook in de 
tuin te bezoeken.
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Open Tuinendag vol 
kinderactiviteiten

Castricum - De Amateur Tuin-
ders Vereniging Castricum viert 
zaterdag 23 juni haar 51-ste ver-
jaardag. Alle Castricummers zijn 
die zaterdag welkom op de open 
dag op volkstuincomplex  De 
Bloemen aan de Korte Brakers-
weg 5. Van 11.00  tot 15.00 uur  
kunnen volwassenen en kinde-
ren volop tuinen kijken: een vari-
atie aan groente- en bloementui-
nen, waaronder enkele heel bij-
zondere. Zo laten tuiniers bij het 
grasveld de werkwijze zien van 
perma(nent) tuinieren met ge-

Groepsveiling maakt zonnepanelen goedkoper

Castricum doet mee 
met SamenZonneEnergie
Castricum - Bij elkaar 19 
Noord-Hollandse gemeenten or-
ganiseren samen met iChoosr 
vanaf 14 juni een grootschalige 
groepsaankoop in Noord-Hol-
land voor zonnepanelen. Huisei-
genaren en kleine ondernemers 
in Noord-Holland kunnen zich 
tot 23 september gratis en vrij-
blijvend inschrijven via de websi-
te www.SamenZonneEnergie.nl.
Als gevolg van de recente prijs-
dalingen van zonnepanelen is de 
aanschaf financieel aantrekkelijk 
geworden. De Noord-Holland-
se gemeenten en iChoosr orga-
niseren daarom nu een groeps-
aankoop om een scherpe prijs 
te bedingen voor de levering 
én installatie van zonnepane-

len. Op deze manier wordt het 
voor (dak)eigenaren zo eenvou-
dig mogelijk gemaakt om over te 
gaan tot aanschaf.
Na de inschrijfperiode wordt er 
een veiling georganiseerd. De 
deelnemende leveranciers moe-
ten aan strenge voorwaarden 
voldoen, waardoor kwaliteit en 
service worden geborgd. Het 
beste bod uit de veiling wordt 
aan alle deelnemers aangebo-
den. Deze worden daarbij maxi-
maal geïnformeerd, zodat ze 
weloverwogen kunnen beslissen 
of ze gebruik willen maken van 
het aanbod. Wanneer de deel-
nemer het aanbod accepteert, 
wordt de levering plus installa-
tie van de zonnepanelen volledig 

verzorgd, makkelijker kan het 
niet. Folders met meer informatie 
zijn verkrijgbaar in onder meer 
het Castricumse gemeentehuis. 
Meer informatie is ook verkrijg-
baar via de website www.Sa-
menZonneEnergie.nl. tel. 0800 
424 66 77, e-mail Info@Samen-
ZonneEnergie.nl.
Castricum heeft de ambitie uit-
gesproken om uiteindelijk vol-
ledig energieneutraal te worden. 
De gemeente onderzoekt de mo-
gelijkheden van verdere toepas-
singen van duurzame energie. In 
het nieuwe gemeentehuis zijn 
deze al toegepast. De gemeente 
trekt graag samen op met loka-
le initiatiefnemers als CALorie en 
duurzame ondernemingen. 

oplossing
Zoek de 10 verschillen

Eerste bloembakken geadopteerd
Limmen- Wethouder Marianne 
Zonjee-Zonneveld droeg don-
derdag 14 juni feestelijk een 
bloembak over aan een groep 
bewoners van de Vredeburglaan. 
Zij gaan voortaan de bloembak 
beheren. Op deze manier zijn 
er inmiddels al 42 bloembakken 
geadopteerd. 
Tot dusver was het de gemeen-
te zelf die de bloembakken be-
heerde en twee maal per jaar 
voor nieuwe planten zorg-
de. Door de bezuinigingen is er 
geen geld meer om dit te blijven 
doen. Daarom wil de gemeente 

haar inwoners de mogelijkheid 
bieden om de bakken voortaan 
zelf te gaan beheren door ze te 
adopteren. Dat betekent dat de 
bloembakken worden verwijderd 
als er geen vraag naar is en wor-
den geplaatst daar waar groen-
liefhebbers zich gemeld hebben.
Wie de eigen straat wil opfleuren 
met een bloembak en deze zelf 
wil bijhouden, kan er bij de ge-
meente om vragen. 
Zo lang de voorraad strekt, 
plaatst de gemeente deze bak-
ken op verzoek. Voorwaarde is 
dat de aanvrager, al of niet sa-

men met de buren, zelf de bak 
netjes bijhoudt.
Wie belangstelling heeft, kan dat 
nog steeds melden bij de afde-
ling Wijkbeheer van de gemeen-
te, tel. 140251 of mailen naar 
marleenengel@castricum.nl.
Bloembakken waarvoor zich nie-
mand heeft gemeld, worden bin-
nenkort verwijderd.

De bewoners van de Vredebur-
glaan 5 t/m 35 bewonen een ap-
partementencomplex. Ze onder-
houden al gezamenlijk de groen-
strook rond het gebouw.

Platform Gehandicapten- 
beleid zoekt nieuwe leden
Castricum - Het Platform Ge-
handicaptenbeleid is op zoek 
naar nieuwe leden. Gezocht 
worden mensen die belangstel-
ling hebben voor - en bij voor-
keur ook kennis hebben van - 
het gehandicaptenbeleidster-
rein en woonachtig zijn in de ge-
meente Castricum.

Het Platform adviseert gevraagd 
en ongevraagd het college op 
het terrein van het gehandicap-
tenbeleid. 
Voor meer informatie kan con-
tact opgenomen worden met 
Trudy van der Weide-Benedick, 
via tel. 14 0251 of e-mail trudy-
vanderweide@castricum.nl. 

Prokkelen in Castricum
Castricum - Op vrijdag 8 juni 
werd in Castricum, als onderdeel 
van de landelijke Prokkeltwee-
daagse, een Prokkelbarbecue 
georganiseerd door de Stichting 
Welzijn Castricum voor mensen 
met en zonder beperking uit al-
le kernen van Castricum. Het 

woord Prokkel staat voor: een 
prikkelende ontmoeting tussen 
mensen met een beperking en 
mensen zonder. 

De dertig aanwezige mensen 
genoten zichtbaar van de ont-
moeting met elkaar.

bruik van ecologische vormen 
en plantengroei. Daar krijgt de 
bezoeker ook de kans om een 
salade en groententuinsoep  te 
maken en natuurlijk uitgebreid 
te beproeven. En voor de kinde-
ren en hun (groot)ouders is dat 
maar een van de vele activiteiten 
om zelf aan de slag te gaan. In 
dit jaar van de honingbij zijn kin-
deren deze dag volop bezig op 
het bijenpad. Van de ene doeta-
fel naar de andere: een kaars van 
bijenwas maken, een honing-
slinger laten draaien, een bijen-
kast opbouwen, holletjes in een 
boomschijf boren voor wilde bij-
en, en met een bijenkap op de 
foto. Het bijenpad slingert door 
de hele tuin en komt uit bij de 
tuinimker. Daar ziet men leven-
de bijen aan het werk in de bij-
enkast. Tot slot van het verjaar-
dagfeestje een beschuitje ho-
ning met dank aan de honingbij, 
die onmisbare helper in de tuin.
Wie zin krijgt in een eigen tuin 
krijgt informatie mee om zich 
aan te melden. Voor meer infor-
matie kan men kijken op www.
atvcastricum.nl  of een e-mail 
sturen naar secretaris@atvcas-
tricum.nl. 

Castricum - De Anjercollecte 
heeft 3.933,32 euro opgebracht. 
De verenigingen die aan de col-
lecte hebben meegedaan mogen 
een derde van het bedrag onder-
ling verdelen en hebben daarvan 
inmiddels bericht ontvangen. 
Tweederde van het bedrag wordt 
overgemaakt naar het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, dat vele 
projecten op het gebied van cul-
tuur en natuurbehoud in de pro-
vincie kan ondersteunen.

Opbrengst van 
Anjercollecte

Limmen - Kern Limmen is een 
pannaveld rijker. Het panna-
veld is aangelegd voor de Sint 
Maartenschool. Het kunstgras-
veld heeft een afmeting van 17 x 
8 meter, en is omgeven door ge-
luidsarme hekwerken. Donder-
dag 21 juni om 14.45 uur wordt 
het pannaveld feestelijk ge-
opend door wethouder Zonjee-
Zonneveld. Daarna betreden de 
kinderen het veld voor hun eer-
ste potje. Ieder is hierbij welkom.

Opening pannaveld 



Deze twee weken 
onder andere in de aanbieding:

PURMER BELEGEN
De lekkerste Noord Hollandse

kaas met BOB zegel, vol belegen
Nu heel kilo voor slechts € 9,95

BOEREN SEPTEMBER
Ruim 1 jaar gerijpte
pikante boerenkaas

Nu 500 gram voor maar € 6,95
COULOMMIERS

Een mooie rauw melkse brie,
dus meer smaak

Nu ½ kaasje voor maar € 3,99
Aanbiedingen geldig van 

woensdag 20 juni t/m dinsdag 3 juli 2012

®

Geesterduin 8, Castricum

Hét overdekte 
WINKELHART 
van Castricum 
en omstreken

Kinderen in het zonnetje op Geesterduin Gezinsdag
Castricum - Het was gezellig druk, zaterdagmiddag 
in en om winkelcentrum Geesterduin. Kinderen wer-
den ruimhartig getrakteerd door de winkeliers tijdens de 
Geesterduin Gezinsdag. 

Er werden gratis suikerspinnen en popcorn uitgedeeld, 
heel veel kinderen veranderden van gedaante in de 
schminktent, er kon gratis in een safarietrein worden ge-
reden, het olifantje van de speelgoedwinkel was live aan-
wezig met een baby in de armen, de ballonnentovenaar 
Wally was van de partij, kinderen konden sjoelen op een 
hele grote sjoelbak en daarmee een prijs winnen of een 
rondje maken in de draaimolen. Klapstuk van de dag was 
de Jungle Run; een enorm springkussen, compleet met 
klimmuur. Voor de volwassen bezoekers hanteerden de 
ondernemers actieprijzen voor hun artikelen. Het was 
een mooie dag voor jong en oud. 

Geesterduin EK-spektakel

Castricum - Afgelopen woensdag kwam een grote groep 
mensen samen in winkelcentrum Geesterduin; onderne-
mers en prijswinnaars. Op zaterdag 9 juni konden klan-
ten namelijk een wedstrijdformulier invullen en daarmee 
meedingen naar een prachtige EK-prijs. Honderden wed-
strijdformulieren werden ingeleverd. Woensdag was de 
overhandiging van de prijzen aan de gelukkige winnaars. 
De volgende winkels verleenden hun medewerking aan 
de actie: Bloemenzaak de Eeuwige Lente, Kapsalon Sa-
men, Het Huis Moen Opticiens, Het Seizoen, Stome-
rij Cristal Cleaning, Nelson Schoenen, Blue World Kids, 
Hema, Pearle Opticien, Trendleder, Nice2Have, Bij Roon 
eten&drinken, Europart, Bakkerij Bart, Etos v/d Haak, D-
Reizen, Boekhandel Scholte, Brainwash, Banketbakkerij 
De Roset, Blokker, Mooi v/d Haak, Steps, Angels & De-
mons, Pet’s Place, Free Record Shop, Gall & Gall, Vishan-
del VD 119, Beentjes Groentebroers, Trendsetter, Inter-
toys, slagerij Mark v.d. Poel, Sport Sportief,  Blue World, 
Schoenmakerij Gravemaker, BelCompany, The Readshop 
Boekhandel, Lingerieland en Goemans Versbakkerij. 
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Het mooiste plekje van Uitgeest 
volgens Patty van Santen
Uitgeest - Ze werd geboren 
in Den Helder en groeide op in 
Edam, daarna verhuisde Pat-
ty naar Amsterdam om er Ne-
derlands te gaan studeren. Pat-
ty: “Als meisje moest ik om 23.00 
uur thuis zijn terwijl mijn broer 
geen tijd meekreeg en dat vond 
ik natuurlijk niet leuk. Het huis 
uit, betekende vrijheid voor mij, 
in Amsterdam voelde ik mij met-
een thuis en leerde er mijn man 
Wim kennen. Ik weet niet meer 
hoe het kwam maar in ene werd 
hij mijn vriendje, we trouwden 
en kregen twee zoons, Stijn en 
Daan. We gingen in Noord wo-
nen, dat was 10 minuten fietsen 
van de stad en vijf minuten naar 
de weilanden, die zocht ik toen 
al op.’’
“Hoewel we er prima woonden, 
was het een hele toer om iede-
re keer die trappen op te klim-
men en alleen buiten spelen was 
er voor de kinderen niet bij’’, ver-
volgt ze. “Maar omdat we in Am-
sterdam achter het net visten 
met het kopen van een huis, gin-
gen we op zoek naar iets anders. 
We hebben nog getwijfeld want 
Castricum vonden we ook leuk, 
maar het werd De Moor in Uit-
geest. Het lag dichter bij de snel-
weg en verder had het alles wat 
we zochten. We kwamen in een 
kinderrijke buurt en de oudste 
mocht meteen naar de peuter-
speelopvang waardoor hij al snel 
‘Uitgeester’ werd.”
Eigenlijk verschilt Uitgeest niet 
veel van Edam, vindt Patty. “Vroe-
ger had je er bijvoorbeeld ook de 
duidelijke scheiding van Katho-
liek en Protestants en toen wij 
naar Uitgeest verhuisden sprak 
Wim op zijn werk een Uitgeester 
die precies vertelde naar welke 
katholieke slager of bakker we 
moesten gaan als we eenmaal in 
Uitgeest woonden. Ook kregen 
we van hem de tip wie we moes-
ten hebben om te behangen! 

Kennelijk waren ze in de ver-
onderstelling dat wij ook katho-
liek waren. In Edam wist ik wie 
bij wie hoorde, hier niet, maar 
zo langzamerhand begin ik hier 
ook lijntjes te zien, misschien wel 
omdat ik nieuwsgierig van aard 
ben. Verder is Uitgeest natuurlijk 
een Noord-Hollands dorp, heerst 
er een ‘doe maar gewoon’-men-
taliteit en zijn ze dol op kermis. 
Hoewel ik bier ronduit vies vind, 
doe ik wel leuk mee hoor”.
Echtgenoot Wim Jalvingh komt 
uit Oosterhesselen in Drenthe 
waar hij de boerderij van zijn ou-
ders erfde en waar ze ooit voor-
goed hopen te gaan wonen. Pat-
ty: “De kinderen wilden niet 
weg uit Uitgeest maar als we 
met pensioen gaan, zijn wij van 
plan daar naar toe te gaan.” Pat-
ty pakt een fotoboekje waarin de 
boerderij te zien is, een schitte-
rende plek waar zo een Bed & 
Breakfast in gevestigd zou kun-
nen worden. “Wim spreekt als hij 
even niet oplet Drents dialect en 
trekt dan altijd een speciaal cen-
tenbakgezicht waar ik hem graag 
mee plaag. Maar laten we gaan 
kijken wat voor mij het mooiste 
plekje van Uitgeest is, dan neem 

ik even mijn keukentrapje mee 
want het gras staat vrij hoog en 
misschien krijg je het water er 
dan niet goed op.” Zo komt het 
dat we met een keukentrap door 
een oergebied wandelen terwijl 
Patty vertelt:  “Geest betekent 
zandrug en dat zie je in het ou-
de dorp Uitgeest nog terug. Het 
was zeer vruchtbare grond, van-
daar de vele tuinders die vroeger 
in Uitgeest een bestaan vonden.
Hier zie je het oorspronkelijke 
landschap van Uitgeest, het Oer-
ij. Heel vroeger vormden zich al-
lerlei kreken en strandwallen 
door het getij en de stromingen. 
Mensen hebben zich gevestigd 
op die strandwallen en hun spo-
ren hebben ze nog terug gevon-
den tijdens de opgravingen op 
de Waldijk. Er zijn ook aangeleg-
de slootjes maar hier zie je op de 
foto het water zoals het was en 
dat is bijzonder. Het is niet alleen 
leuk om te zien hoe het land-
schap ooit geweest is, maar ik 
geniet hier van de weidevogels 
die bezig zijn met hun nesten, 
kwetteren en verdedigen. En het 
allermooiste vind ik een grutto 
op het hek, kunnen we dat ook 
regelen?” (Monique Teeling)

Goed op weg met 
IJmond Bereikbaar
Uitgeest - IJmond Bereikbaar 
is een gezamenlijk initiatief van 
overheden en bedrijfsleven om 
de bereikbaarheid en de leef-
baarheid in de IJmond te verbe-
teren. De website www.ijmond-
bereikbaar.nl geeft actuele infor-
matie over wegwerkzaamheden 
en live webcambeelden van de 
Velsertunnel. 
Via de werkgever is een voorde-
lige pas voor het openbaar ver-

voer aan te schaffen, de IJmond 
Bereikbaar Pas. Deze geeft onbe-
perkt toegang tot het openbaar 
vervoer per bus in de IJmond. In-
begrepen is ook gebruik van de 
OV-fiets op meer dan 225 loca-
ties in Nederland. De iets duur-
dere variant, de IJmond Bereik-
baar Pluspas, geldt ook voor de 
Fast Flying Ferry tussen Velsen 
en Amsterdam. Voor meer infor-
matie: www.ijmondbereikbaar.nl.

Time Square zingt op 
korenfestival in Haarlem
Uitgeest - Musicalkoor  Time 
Square is te gast op het 
Schalkwijk Korenspektakel in 
Haarlem. Dit jaarlijks terugke-
rend evenement wordt georga-
niseerd door het winkelcentrum 
biedt koren uit Haarlem en om-
streken de gelegenheid zich voor 
de publieksjury te presenteren 
en daarbij  mee te dingen naar 
de titel Schalkwijkkoor 2012.
Op zondag 24 juni presenteert 
Time Square zich aan het luis-
terend winkelpubliek. De optre-
dens duren steeds 20 minuten 

en zijn om respectievelijk 14.30 
en 15.30 uur op het V&D plein. 
Op het programma staan de mu-
sicals Starlight Express en Oliver 
en Mary Poppins dat voor de ju-
ry zal worden gezongen.
Ter gelegenheid van het 25 jarig 
bestaan zal in oktober een reeks 
jubileumconcerten in  Uitgeest 
worden gegeven. Het optreden 
in Haarlem is daarvan een mooi 
voorproefje! 
Meer informatie www.time-
square.nl of secretaris@time-
square.nl.

AZ-clinic voor leerlingen 
Binnenmeerschool
Uitgeest - Afgelopen weken de-
den de groepen 7 en 8 van de 
Binnenmeerschool mee aan het 
project van Rabo-AZ. De Rabo-
AZ toer bestond aan een aan-
tal lessen over Voeding, Respect, 
Bewegen en Samenwerking, van 
de lessen werden filmpjes ge-
maakt en naar AZ gestuurd, de-
ze voetbalclub had Voetbalcli-
nics beschikbaar gesteld voor de 
30 beste groepen.
Zowel groep 7 als 8 van de Bin-
nenmeerschool behoorde bij de 
gelukkigen en vorige week dins-

dag vertrokken de groepen in de 
Fan- en Spelersbus van AZ naar 
het sportcomplex van de Fores-
ters in Heiloo voor een Voet-
balclinic onderleiding van AZ-
jeugdtrainer Paul Brandenburg. 

Na een ochtend met warming 
up, penalty schieten, partijtje 
en Levend Tafelvoetbal werd de 
dag afgesloten met een heerlij-
ke pastamaaltijd en keerden de 
leerlingen moe maar voldaan en 
in het bezit van een Wedstrijdfit-
diploma terug in Uitgeest. 
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Kuilart-tentoonstelling
Uitgeest - Stichting ‘de Nieu-
we Kuil’ organiseert tijdens het 
weekend van vrijdag 22 juni tot 
en met zondag 24 juni de Kui-
lart-tentoonstelling van werk-
stukken die door de deelne-
mers aan de verschillende crea-
tieve cursussen zijn vervaardigd. 

De tentoonstelling vindt plaats 
in het Culturele Centrum aan de 
Hogeweg 8  1911GH (naast de 
bibliotheek) in Uitgeest. De ope-
ningstijden zijn op vrijdag tussen 
19.00 uur en 22.00 uur en op za-
terdag en zondag van 11.00 uur 
tot 17.00 uur.   
Tijdens de tentoonstelling kun-
nen bezoekers zich laten infor-
meren over de nieuwe cursus-
sen in het seizoen 2012– 2013 
en zich hiervoor in schrijven. Het 
gratis cursusprogrammaboek-
je is hier, maar ook vooraf in de 
Bibliotheek en in het Gemeente-
huis, verkrijgbaar.
De tentoonstelling wordt met 
sfeervolle muziek opgeluisterd 

op vrijdagavond door Linearlive 
(Linda & Arjan) en op zondag 24 
juni door zangeres Bodhi Babyn 
(foto) met de accordeonist Cees 
Oud. 
Tijdens uw bezoek, wordt u in de 
gelegenheid gesteld om u waar-
dering over de tentoon gestelde 
werkstukken kenbaar te maken.
De werkstukken zijn hiertoe in 
twee categorieën ingedeeld te 
weten schilderijen en overige 
kunstzinnige creatieve uitingen.
Op een in te vullen strookje no-
teert u hiertoe, in beide catego-
rieën, de in uw ogen mooiste drie 
werkstukken.Na afloop van de 
tentoonstelling worden, met de 
toegekende waarderingspunten, 
de publieksprijzen voor de expo-
serende cursisten bepaald.
De organisatoren en exposanten 
zijn zeer vereerd met uw bezoek 
aan de tentoonstelling. 

Voor meer informatie over de 
cursussen en overige activiteiten 
verwijzen wij graag naar Websi-
te www.denieuwekuil.nl of kunt 
u telefonisch contact opnemen 
met het secretariaat van Stich-
ting de Nieuwe Kuil, Anneke 
Heijne, Meerpad 2 in Uitgeest, 
telefoon 0251-311776, e-mail: 
anhvrijn@casema.nl.

Opbrengst 
collecte
Uitgeest - Het Reumafonds 
heeft van 12 tot en met 17 maart 
een collecte gehouden in Uit-
geest. De netto opbrengst was 
3.730,53 euro.

Kunstroute Uitgeest op 
zondag 24 juni
Uitgeest - Op zondag 24 juni 
organiseert stichting “de Nieu-
we Kuil” de Kunstroute Uitgeest 
2012 die voert langs een vijftien-
tal ateliers en tentoonstellings-
ruimten in Uitgeest. Een infor-
matiefolder over deze Kunstrou-
te is gratis verkrijgbaar bij de Bi-
bliotheek en in het Gemeente-
huis van Uitgeest. Tevens zal de 
folder op zondag 24 juni bij de 
deelnemende exposanten be-
schikbaar zijn.
Een zevental expositie is ook al 
op zaterdag te bezichtigen. Dit 
staat bij de betreffende locaties 
in de folder vermeld. De kunst-
route is te bezoeken van 11.00 
uur tot 17.00 uur. Startlocatie: 
Cultureel Centrum, Hogeweg 8.
Voor meer informatie over de 
Kunstroute zie: Website www.
kunstrouteuitgeest.nl of u kunt 
telefonisch contact opnemen 
met  het secretariaat van Stich-
ting de Nieuwe Kuil Anneke 
Heijne, telefoon 0251-311776, e-
mail: anhvrijn@casema.nl.

Zomeravondconcerten 
Uitgeester Harmonie

Uitgeest - Op 22 juni en 12 
juli geeft de Uitgeester Har-
monie van 19.00 tot 20.00 uur 
weer gratis openluchtconcer-
ten in De Koog.
Vrijdagavond 22 juni vertol-
ken The Upmates dixieland-
muziek in het parkje bij de 
Melis Stokelaan. Donder-
dagavond 12 juli kan wor-
den genoten van populair, 
gevarieerd harmoniereper-
toire in het park tussen De 
Witte Hoofden en de Plevier-

straat. De projectgroep soci-
aal contact van De Koog richt 
op beide avonden een terras-
je in met koffie en thee.

Container plastic afval 
terug naar oude plek
Uitgeest - De container voor 
kunststof en plastic afval die tij-
delijk bij Siro was geparkeerd is 
vrijdag 15 juni weer teruggezet 
op zijn plek bij de DekaMarkt. 
Daar zijn intussen enige aanpas-
singen doorgevoerd zodat ge-
parkeerde auto’s niet langer de 

doorgang belemmeren voor de 
ophaaldienst van GP Groot.
Vanwege de slechte bereikbaar-
heid van de container voor de 
ophaaldienst werd enige weken 
geleden besloten tot de tijdelij-
ke verhuizing naar het parkeer-
terrein bij Siro.

Burgers, gemeenten en politie werken samen aan 
veiligheid, jouw veiligheid en die van anderen in 
je omgeving.

Jij helpt toch ook bij het veilig terugbrengen van  
vermiste personen, zowel kinderen als volwassenen  
en bij het opsporen van overvallers en inbrekers.

Ga naar mijnburgernet.nl en meld je aan. Heb je geen  
internet, dan kun je je aanmelden via tel. 023-5122618

iPhone winnen 
Ga naar mijnburgernet.nl

Win 
een iPhone

ga naar mijnburgernet.nl

Jij doet toch ook mee!
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Bijdrage leveren aan fraai landschap
Limmen - Elke Noord-Holland-
se regio zou eigenlijk een streek-
fonds moeten hebben. In de pro-
vincie geldt dat al voor Amstel-
land, de Vechtstreek en Texel, 
maar vooral Laag-Holland en 
Noord-Kennemerland kunnen 
er ook een gebruiken. Dat stelde 
Walter Menkveld van Landschap 
Noord-Holland dinsdag 13 ju-
ni tijdens de bijeenkomst van de 
Overleggroep Buitengebied Cas-
tricum in de Burgerij in Limmen. 
Menkveld werd in zijn betoog 
ondersteund door de praktijk-
voorbeelden van René Stra-
ver, penningmeester Stichting 
Streekfonds De Utrechtse Waar-
den, en Hans Ghijsels, penning-
meester Streekfonds Texel. Bei-
den vertelden over de opzet van 
hun fonds en de wijze waar-
op het gebied van de opbrengs-

ten profiteert. De rondvraag 
over de animo en het perspec-
tief voor een dergelijk fonds in 
Castricum en omgeving leverde 
nog niet direct groot enthousias-
me op. OBC-voorzitter Dave van 
Ooijen wacht graag als blijkt dat 
het draagvlak in het gebied nog 
kan worden vergroot. Hij doelde 
daarmee op de steun van diverse 
gemeenten in Noord-Kennemer-
land. In de reeks van drie inlei-
dingen beet Menkveld het spits 
af met een introducerende pre-
sentatie over het ontstaan van 
streekfondsen en enkele vuistre-
gels waaraan dergelijke fondsen 
moeten voldoen: een eenvoudi-
ge opzet, een herkenbaar en af-
gebakend gebied en concrete 
doelen. “KPMG heeft becijferd 
dat een investering van 1 miljoen 
euro in het landschap, een eco-

nomisch rendement oplevert van 
10 miljoen euro. Ondernemin-
gen en burgers mogen daar dus 
ook best een bijdrage aan leve-
ren. Dat kan in vorm van deelna-
me aan een streekfonds.”
De medewerker van Landschap 
Noord-Holland zou graag zien 
dat in Noord-Kennemerland de 
handen ineen worden geslagen. 
Vooral ook vanwege de potentie 
van het gebied. Met de gemeen-
ten Bergen, Heiloo en Castri-
cum zijn inmiddels de eerste ori-
enterende gesprekken gevoerd. 
Menkveld: “Bergen heeft zelfs 
in het coalitieakkoord opgeno-
men dat er in deze bestuurspe-
riode een fonds moet komen. Nu 
is de vraag: moeten ze dat solo 
doen of is het handiger om een 
groter gebied te kiezen en de 
krachten te bundelen.” Zijn col-

lega Straver adviseerde dat laat-
ste te doen, al waarschuwde hij 
ervoor niet teveel op overheden 
te leunen. “De basis bij ons be-
stuur wordt gevormd door on-
dernemers. Dat komt de slag-
vaardigheid ten goede. Uiteraard 
onderhouden we nauwe contac-
ten met de gemeenten, maar uit-
eindelijk beslist het bestuur over 
de opzet en de besteding van 
de gelden uit het fonds.” Ghij-
sels stelde dat de bestuurders 
voor het Streekfonds Texel me-
de zijn benaderd vanwege hun 
grote netwerk. Hij adviseerde 
om vaart te maken met de op-
richting van een fonds in Noord-
Kennemerland. “De provincie is 
nu druk bezig om de strategie te 
bepalen voor het beheer van na-
tuur en landschap voor de ko-
mende jaren, mede ook in het 

licht van de Rijksbezuinigingen. 
Ook ten aanzien van het instru-
ment streekfondsen worden dan 
knopen doorgehakt.” De Rabo-
bank vormt met de Streekreke-
ning een belangrijke basis voor 
vele streekfondsen in het hele 
land. De bank keert een bonus 
uit van vijf procent op de regu-
liere marktrente.

Freek Struijf, patatje mét en veel 
meer in jaarboek Oud-Akersloot 
Akersloot - Op woensdag 13 ju-
ni heeft burgemeester Mans het 
eerste exemplaar van jaarboek 
De Groene Valck 2012 aan Freek 
Struijf uitgereikt. Het levensver-
haal van de Akersloter Freek 
Struijf is een van de vijf verha-
len die in het jaarboek zijn op-
genomen. Naast het levensver-
haal wordt aandacht besteed 
aan de jongere en oudere histo-
rie van Akersloot. Zoals een te-
rugblik op de historie van de bi-
bliotheek in Akersloot. Een arti-
kel gaat over de bommen die op 
Ruigewaard werden gedropt tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. 

En vroeger kostte een zakje pa-
tat bij de snackbar 25 cent, met 
mayonaise 35 cent en dat waren 
nog geen eurocenten. Antoon 
Keijsper en Willem Laan blikken 
terug op hun jaren in de snack-
bar van Akersloot. Bij het arti-
kel over de heggenschouw van 
Akersloot staan prachtige fo-
to’s van de burgemeester, die 
met zijn wethouders op ludieke 
wijze en in prachtige kostuums 
in vroegere tijden de heggen-
schouw verrichtte. De kans op 
hooibroei was ooit een serieus 
en veelvoorkomend probleem, 
dat de gemeente probeerde op 

te lossen met verordeningen en 
veelvuldige controles. Dat het 
niet altijd goed afliep, blijkt wel 
uit de verslagen van de brand-
weer. En zoals altijd wordt de-
ze uitgave van De Groene Valck 
afgesloten met de kroniek over 
2011, waarin de belangrijkste 
gebeurtenissen van het afgelo-
pen jaar nog eens de revue pas-
seren. Voor de niet-leden is het 
jaarboek 2012 verkrijgbaar bij 
Veldt’s Toko en op de woensdag 
tussen 10.00 en 17.00 uur in de 
verenigingsruimte van de HVOA. 
De prijs van het Jaarboek voor 
niet leden is 15 euro. 

Huisvredebreuk, inbraak en diefstallen de Burgemeester. Mooijstraat 
tien cosmeticaproducten in een 
tas. Vervolgens wilde hij de win-
kel uitrennen. Het personeel wist 
de tas uit zijn handen te gris-
sen. De man was vermoedelijk 
van Oosteuropese afkomst. Een 
dag later werd op de Mient rond 
16.15 uur ingebroken. Het ach-

Start van de verkoop 
Plan Waldijk in Uitgeest
Uitgeest - Bouwfonds Ontwik-
keling organiseert op 21 en 28 
juni van 19.00 tot 20.30 uur bij 
makelaar Kuijs Reinder Kakes in 
Castricum een inloopavond voor 
Plan Waldijk in Uitgeest. Nieuwe 
informatie over verlaagde prij-
zen en luxere afwerking van de 
woningen is ter plaatse beschik-
baar.
Aan de rand van Uitgeest, een 
van de mooiste dorpen van Ken-
nemerland, in een omgeving die 

vanouds wordt gedomineerd 
door water en groene vergezich-
ten, krijgt stapsgewijs het uit-
breidingsplan Waldijk gestalte. 
Een heerlijke, nieuwe wijk met 
een hoog kwaliteitsniveau van 
wonen en leven. 
Met gevoel voor het historische 
landschap realiseren Bouw-
fonds Ontwikkeling en Ouwe-
hand Bouw & Vastgoedrealisa-
tie hier opnieuw, na het succes 
van inmiddels afgesloten eer-

dere fasen, dertien rij- en hoek-
woningen. Gevarieerd van ka-
rakter en helemaal afgestemd 
op de actuele woonwensen. De 
woningen beschikken over een 
royale tuin op noord- of zuidlig-
ging. Prijzen vanaf 217.500 euro. 
Belangstellenden kunnen voor 
meer informatie terecht op de 
website www.woneninwaldijk.nl 
of kunnen zich wenden tot de 
makelaar: Kuijs Reinder Kakes,  
Dorpsstraat 138, Castricum. 

Castricum - Verleden week 
woensdag rond 5.45 uur zagen 
medewerkers van Dijk en Duin 
op de Duinenboschweg in een 
leegstaande woning op het ter-
rein dat de gordijnen dicht wa-

ren getrokken en dat was onge-
bruikelijk. 
De politie ontdekte dat een raam 
aan de achterzijde was gefor-
ceerd en dat zo de achterdeur 
was geopend. Binnen bevond 

zich een man die een slaapplek 
zocht. Hij is aangehouden voor 
vernieling en huisvredebreuk. 

Om 11.00 uur stopte een onbe-
kende man in een drogisterij in 

terruit is ingeslagen. Het is on-
bekend wat is ontvreemd. Vrij-
dag rond 12.35 uur deden in 
een winkel in de Burgemees-
ter Mooijstraat twee, vermoede-
lijk Oosteuropese mannen, een 
greep in een kassa en maakten 
hierbij wat geld buit. De daders 
zijn voortvluchtig. 



pagina 16 20 juni 2012

Feestvreugde op het 
Bonhoeffercollege
Castricum - Veel blijdschap 
op het Bonhoeffercollege nu de 
examenuitslagen van het eerste 
tijdvak binnen zijn. Het Bonhoef-
fercollege is trots op zijn leerlin-
gen die een prachtige prestatie 
hebben neergezet. Men duimt 
nog even voor enkele herkan-
sers, die nog een keer de exa-
menzaal in moeten, maar men 

gaat ervan uit dat binnenkort 
ook voor hen de vlag uit kan!
Nu al geslaagd zijn:

Mavo
Lucie Amse, Romy Baden, Hid-
de Baijards, Nick Beentjes, Lie-
ke den Boer, Wouter uit den Bo-
gaard, Rick Bosma, Thomas Bra-
kenhoff, Jasper van Bruggen, 

Kaja van Bruggen, Louise Bur-
ger, Tommy van Elk, Wout Eus-
sen, Mitchel van Gennep, Alex 
Groenland, Kim Groentjes, Lisa 
Heine, Paula Henneman, Delano 
Holkamp, Sabine Jonker, Sierd 
Kamminga, Jip Karels, Xan-
the Kok, Mitchell van der Kolk, 
Marjolein Kuijpers, Jeffrey Kuul-
man, Sem Lascaris, Zoë Lasca-

ris, Angela Liefting, Thom Looij-
enga, Mike Martens, Nick Mar-
tens, Lianne Meijer, Malou Me-
ijer, Naomi Meijer, Stefan Me-
ijer, Charlotte Meijster, Lisette 
Mijnen, Roos Nijenhuis, Gian-
luca Piras, Bruce Post, Roos Ro-
denburg, Tess Rooijers, Robin 
Ruijs, Mariam Schelvis, Boy van 
Schooten, Tobias Sentveld, Ly-
dia Sinnige, Robin Smits, Simo-
ne Spaan, Ingmar Spekle, Aileen 
Sprokholt, Michelle Spuls, Dani-
tia Stanco, Ramon Sunter, Julie 
Templon, Anne Thelosen, Myrthe 
Veer, Sophie Verdonk, Marjolein 
Vos, Joeri Weidmann, Bram de 
Wijs, Sharleen Winder, Dylan de 
Winter, Shannon Witkamp.
 
Havo
Laura Aafjes, Serina Aafjes, 
Marjolein Admiraal, Sander Ad-
miraal, Michiel Apeldoorn, Va-
lerie Berger, Taco Blauw, Liset 
de Boer, Dewy Brandjes, Liset-
te Brinkman, Marissa Cornelisse, 
Irene Dengerink, Ward Dijkhuis, 
Michiel Dijkstra, Jos Gaarthuis, 
Noor van Gijssel, Merel Glorie, 
Wesley de Groot, Nina Haazela-
ger, Tom Hiddleston, Tobias van 
de Hoef, Jill Houtenbos, Jason 
Ikelaar, Sharon de Jong, Leonie 
Kastanje, Thomas van der Klei, 
Max Kostic, Liselot Kraster, Tom-
my van Leeuwen, Fleur Leijtens, 
Doris Mannaert, Wouter Mehrer, 
Kim de Menezes, Eline Middel-
hoven, Mitch Molenaar, Marlies 
Mulder, Marita van Nimwegen, 
Davy Noort, Nina Noort, Judith 
Oreel, Tamara Paulus, Paul Por-
tegies, Michael Rasch, Marie-
ke van Ree, Silvia van de Reep, 
Tara Reulen, Sanne Rodenburg, 
Jeroen Roodenburg, Tim Rooij-
ers, Sam Rooker, Susan van 
Rookhuijzen, Esmée Röseler, Tim 
Schoon, Inge ten Seldam, Rag-
heed Shamoon, Mieke van Stee-

nis, Alicia van Tellingen, Nicky 
Thelosen, Daan Tjepkema, In-
ge Tromp, Noortje Tromp, Lottie 
Twisk, Jelle van der Veer, Laura 
Veerman, Michelle Verduin, Jos-
hua Vijsma, Thomas Vink, Isa-
bella van der Vlies, Stan Vrouwe, 
Elise Vrugt, Maarten Westerdijk, 
Diede de Wildt, Sam de Wit, Mar-
jolein With, Naomi van Zijl, Anne 
Zonneveld, Pauline Zuidervaart.
 
Atheneum
Tes Apeldoorn, Mathieu Blauw, 
Tjerk den Boer, Ruben Boon, 
Rowie Borst, Tim Bosch, Jesse 
Brinkman, Jelle Broeders, Mat-
thijs Brugman, Bart Coenders, 
Sander Dekker, Shanice van Dijk, 
Dennis Drubers, Chris Duin-
meijer, Sven van Duuren, Erik 
Emondt, Jessie Groen, Jet Her-
ber, Jetske Hiddes de Fries, Jim 
Hoogmoed, Fenna IJtsma, Dani-
el Jansen, Jara Kloos, Mirian Kol-
der, Chiron Kriek, Tanja Langen-
dijk, Christy Los, Fie Luijten, Lau-
ra Meijering, Marnix Michiel-
sen, Lineke Ouwerkerk, Co Ploe-
gaert, Richelle Raaphorst, Anna 
Ranzijn, Inge Regelink, Thomas 
Res, Matthijs Smit, Leonie Stam, 
Renske Taylor, Sanne Veenboer, 
Koen Vessies, Arjan Vonk, Kar-
lijn Winkelman, Joy van Wooning, 
Steven Zindel, Milou Zonneveld.
 
Gymnasium
Yaphet Ahmed, Sanne Bakker, 
Eline de Boer, Isene Boudrie, 
Sander Franken, Michael Groen, 
Sjors Groot, Huck de Haas, De-
nise Jonker, Rosalie Kaandorp, 
Maaike Kleijn, Miron van der 
Kolk, Yvette de Koning, Lasse 
Kos, Eveline van der Meer, Maai-
ke Nijman, Benjamin Rensen, 
Sander Rozemeijer, Daniël Rus-
tenburg, Merel van Velzen, Lau-
rens Vermanen, Debby Vreeken, 
Nina Wagemaker, Naomi Wijker.

Geslaagden op het 
Jac. P. Thijsse College
Mavo
Akersloot: Sem Broersen, Max 
Le Duc, Freek van der Eng, Nien-
ke van der Eng, Jennifer Flier-
man, Daan Klaver, Tom Lugthart, 
Esmee Sander, Jelmer School-
derman, Jesse Schouten, Sven 
Stolk, Mylan Swart, Stanley Ter-
luin, Damaris Tromp, Jony Ver-
duin, Justin Verduin, Max van de 
Vliet, Tim Wichers.
Castricum: Ruben Aarden-
burg, Jeroen Aris, Tiffany Bal-
tus, Melanie Beentjes, Sten van 
den Berg, Thomas Blaasse, Da-
niel te Boekhorst, Sven van den 
Booren, Dennis Buteneers, Seli-
na Colleye, Luc Cretier, Lieuwk-
je Dijkstra, Sam Donders, Tessa 
van der Eng, Fioran Filippi, Jets-
ke Groenewold, Justin Harm-
sen, Dion Husman, Tim IJsendijk, 
Rick de Jong, Sara de Jong, Juli-
an Kapr, Dionne Kneppers, Thijs 
Liefting, Sabina van Lieshout, 

Michiel List, Myrthe Nanne, Ro-
my Nuijens, Jurriaan Nuijs, Ja-
ra van Ooijen, Rutger Reijnders, 
Lynelle Schermer, Lars van der 
Schoor, Liz Smith, Wouter Tromp, 
Christiaan Tweebeeke, Maartje 
Eva Verlaat, Annebel Versteeg, 
Jamie de Vries, Carlo Vrijburg, 
Bodha Wallega, Madelon van de 
Water, Mees Wellen, Britt van der 
Westen, Beeke Wijgman.
Egmond a.d. Hoef: Juna Breuer.
Egmond Binnen: Mark van den 
Berg, Jordi Jungerius, Melvin van 
der Schinkel.
Heemskerk: Emily Brouwer. 
Heiloo: Lara Bijvoet, Benjamin 
Eugster, Jessica de Groot, Ra-
oul de Groot, Alex Hudson, Zah-
ra Hussain, Marcelina Kavelaars, 
Esmé Koenders, Roos Metzelaar, 
Joppe Min, Luke Nanne, Bas 
Peeters, Casper Perre, Samantha 
Robertson, Colin Rump, Skip van 
Schagen, Nikki Schouten, Niek 

Smits, Ted Velzeboer.
Limmen: Mike Borsjes, Maud 
Burgering, Femke Groot, Cas 
Kaandorp, Leon Koopmans, Sven 
Liefting, Jelle Min, Wessel Piro-
vano, Valerie Vendel.
Uitgeest: Chiel van Yperen.
Zaandam: Marco Pieters.

Havo
Akersloot: Roos van Baar, Fre-
nneke Blokker, Lars Bouwman, 
Paulien van Diepen, Sharon 
Duinmaijer, Jeroen van Harten, 
Kjeld Hekelaar, Cas Kaandorp, 
Christiaan Krekel, Niels Lam-
berts, Martijn de Leur, Joy Sie-
mer, Sanne Sintemaartensdijk, 
Castricum: Thomas van Bakel, 
Sara Beentjes, Jasper de Boer, 
Sanne Bol, Dylan Borst, Kim Bos-
man, Shelly Brouwer, Job Bruij-
nen, Liselore Bus, Joline Butter, 
Bart van Deelen, Maya Dekkers, 
Krista Delvoije,  Jesse van Dog-

genaar, Jordi van Doorn, Robin 
van Dort, Arnoud Egberts, Ma-
non Geels, Manon de Graaf, Ro-
an Graas, Bram van der Gragt, 
Jaël Heerenveen, Manon Hem-
mer, Mees de Jong, Marc Kem-
ner, Emma te Kolste, Sacha 
Kroes, Arlien Kuijs, Jochem Kuijs, 

Ronja Kuijs, Katie Kwanten, An-
ne Laan, Levi Lap, Coily Lubbers, 
Dennis Masker, Just van Meer-
kerk, Isabelle Meijster, Lex de 
Moel, Anthony Mouroulis, Mit-
chel Ooms, Tessa Phillipson, Bart 
van Pinxteren, Martijn Pol, Vin-
cent Prinssen, Naomi Put, 
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Vervolg geslaagden Jac. P. 
Thijsse College

Iraj Raghosing, Romy Reijnders, 
Koen Revers, Silvia van Rijn, Bas 
de Ruijter, Hidde van Schaik, 
Leendert  Schreutelkamp, Mar-
jolein Spil, Sam Steeman, Megan 
van Steenis, Karlijn Stet, Twan 
Streefkerk, Florian Teufer, Laris-
sa Velzeboer, Emma Vendel, Kyra 
Vermeulen, Saskia Visser, Bas de 
Waard, Barry Webster, Karlijn de 
Weers, Sabine Wendt, Eva Wij-

ers, Sarina van der Woude, Petra 
Zonneveld, Merel Zoontjes.
Egmond a.d. Hoef: Kelly Beu-
kers.
Egmond Binnen: Elise Speets, 
Jim Tervoort, Joël van der Zande.
Heemskerk: Hemen Sendi.

Heiloo: Michelle van Andel, 
Anouk Apeldoorn, Mark Arnold, 
Mathijs Baars, Nick den Bak-
ker, Isabel Barnhoorn, Juliette 
Beentjes, Robin Berkman, Milo 
Blei, Thijs de Boer, Romario Bos-
nie, Sharita Bosnie, Sterre Brou-
wer, Lola Bruin, Dominique van 
den Burg, Dionne Cats, Suzan-
ne Comans, Jelte van Dokkum, 
Jasmin Elfar, Max van Gelder, 
Onno van Gijssel, Julia Groot, 
Frank Hartong, Robert Helder, 
Chiel Heldoorn, David Hiemstra, 
Annelotte Hofland, Daan Jan-
sen, Lisa Jongerius, Dorus Kaan-
dorp, Merel Kloots, Jesse Koop-
man, Erwin Kramers, Roos Kroef, 
Stef Laan, Tamara  Langendam, 
Tjeerd Melchers, Gigi Moers, 
Deen Mondt, Ruben Neefjes, 
Ziènna Neles, Eva Otto, Aranka 
Oud, Kelly Pieters, Sten Polman, 
Martijn Reijners, Moran Roelfs, 
Sietske Roozing, Berith Schaap-

man, Nick van Schooten, Vera 
Schotsman, Lisanne Smit, Fenna 
van Strien, Julia Ursem, Rachèl 
Venneker, Tino de Vries, Rob Zo-
merdijk, Mitchell Zwart, 

Limmen: Jamie Bakker, De-
rek Bakkum, Puck Belder, Ran-
dy Bruin, Manon Diemeer, Hid-
de Ebels, Tessa Groot, Charlotte 
Jaeger, Jesper Koot, Robin Lu-
te, Teun Metselaar, Kevin Mol-
hoek, Joyce Mous, Ruben van 
Rij, Mandy Schouws, Maxime 
van der Valk, Isabelle de Vries, 
Arie Welboren, Bas de Wildt.

Uitgeest: Thijs Bezemer, Sofie 
Thomasse.

Vwo
Akersloot: Mathijs Gast, Jolien 
Kerssens, Rick Lamberts, Jim Le-
ijen, Tijmen Seignette, Lynn van 
Sikkelerus, Romy Tijssen.
Castricum: Seb van den Berg, 
Boyd Biersteker, Vincent Bijman, 
Lotte Bruinsel, Hieke Bruinsma, 
Nick Cabri, Sharon Clarke, Er-
in Dekker, Thijs Dijkman, Robin 
Garstman, Maarten Glorie, Ni-
ne de Graaf, Aron Groen, Renee 
Groen, Jonathan  Groot, Jonna 

Heijke, Lisette Huijgen, Nienke 
Janzee, Ingrid Jense, Noor Juf-
fermans, Bente Kooiman, Bram 
Kooiman, Natan Kramer, Lot-
te Lehman de Lehnsfeld, Giulia 
Massaro, Nina Meijering, Di-
on Oosterman, Louise Pierneef, 
Manouk Rodenburg, Jade Ro-
hof, Bart Sander, Romy Schnei-
der, Machiel Smit, Max Snood-
ijk, Esther Spruijt, Mitchel van 
Straaten, Eva Straathof, Ruth 
Straathof, Amber Veldhoen, Xan-
the  Veldhuis, Timo Veldt, Maai-
ke Visser, Dion van Warmerdam, 
Sophie Wellen, Justo van der 
Werf, Mathijs Wiering, Annelies 
Wiggers, Suzanne Zonneveld.
Egmond a.d. Hoef: Marjolein 
van de Reep, Sanne Theijsmeijer.

Egmond Binnen: Maureen van 

der Schinkel, Simone Valkering, 
Bram Vermeulen, Jacky Zent-
veld.

Heerhugowaard: Rutger Kraaij-
er.
Heiloo: Marco Admiraal, Jen-
te Althuis, Thomas Appel, Judith 
van Beek, Claire den Boer, Sjoe-
rd van den Bos, Daphne Cats, 
Ellen van Diemen, Jasmijn Ger-
rits, Mick Geusebroek, Lisanne 
de Groot, Emily van der Haag-
en, Fleur de Haan, Joran de 
Haan, Maarten de Haan, Bas van 
Haastrecht, Robert Hoekstein, 
David Koenders, Romy Lijfering, 
Marlien van Mever, Sander Ou-
wejan, Tristan Quinten, Nikki van 
Reems, Denise Renooij, Anouk 
Rietveld, Sander de Ruiter, Ma-
non Schipper, Frank Sengers, 
Eveline Smith, Daan Sunnotel, 
Bart Visser, Jaimy van Vuuren, 
Crissy van Weert, Aimé Wijffels.
Limmen: Kelly Admiraal, Sophie 
van den Berg, Marleen Dekker, 
Laurens Duin, Kevin de Graaf, 
Maxime Groot, Sander Schouws, 
Dylan de Vries, Laura Wolf.

Uitgeest: Monica Spoelstra, 
Katja Zwaneveld.

Zwaardere eisen maar wellicht 96% 
geslaagden bij het Clusius College
Castricum - Hoewel de exa-
meneisen dit jaar veranderd zijn 
en zwaarder geworden zijn, is 
wellicht ruim 96% van de eind-
examenkandidaten van het Clu-
sius College Castricum ge-
slaagd! Dat is een resultaat waar 
de school trots op kan zijn. Van 
de leerlingen die de Basisge-
richte Leerweg en de Leerweg-
ondersteundende Leerweg volg-
den is zelfs 100% geslaagd. 26 
leerlingen van de Gemengde 
Leerweg hebben het afgelopen 
jaar een extra vak gevolgd en 
zij hebben ook examen gedaan 
in dit extra vak, waardoor ze nu 
een TL-diploma ontvangen. Er 
zijn helaas ook een paar leerlin-
gen die een herexamen moeten 
doen, maar de kans dat zij ook 
slagen is groot. 

Basisberoepsgerichte leer-
weg:
Akersloot: Sam Berkhout, Fem 
Buur, Vienna Koning, Maarten 
de Kramer, Mike Steenbakker, 
Shannytha Tinga.
Beverwijk: Cherise Blokker, 
Manon Duursma, Anna Gelder-
mans, Melissa Grapendaal, Saï-
da Otte, Sam van Vuuren.
Castricum: Edwin Balke, Rem-
co Baltus, Dylan Bosman, Jer-
ry Brakenhoff, Mike Dekker, 
Frank Flietstra, Chloë Groentjes, 
Jens Haringa, Senna Hoekzema, 
Chantal Jager, Sven Kolenbran-
der, Rosalie Kooij, Nathalie Kuijs, 
Bob Liefting, Demi Lute, Esther 
Silberstein, Brandon Stenson, 
Vincent van Weenen.
Egmond-Binnen: Michelle 
Bracke, Amber Dekker, Theo La-
roo, Brian Plant.
Heemskerk: Barry Beumer, 

Chantal van Deursen, Don Hen-
driks, Marc Posthuma, Iva Rosic, 
Nick Schipanski, Aprillita Ver-
schoor, Lucia de Wit, Marit van 
Zijl.
Heiloo: Evi van Schilt, Martha 
Timmerman.
IJmuiden: Annabel Mennes, 
Daan Rozemeijer, Mandy Vogel.
Krommenie: Rochella de Groot, 
Lars Rodenburg.
Limmen: Karen Hageman, Britt 
Hollenberg, Koen Risseeuw, Nik-
ki Schaaf.
Uitgeest: Marc de Bruijn, Rob 
Duinmaijer, Anouk de Goede, 
Sem Ignatius, Wesley Kaandorp, 
Kevin Kleijne, Linda Molenaar, 
Jordi Roelofs, Erik Specht, Lisa 
Vermeer, Mark Weeland.
Velserbroek: Sanne Heeren.
Wijk aan Zee: Marije van den 
Heuvel.
Wormerveer: Stefan Stoel.
Zaandam: Mandy van Teijlin-
gen.

Kaderberoepsgerichte leer-
weg:
Akersloot: Nils Bouwman, Yalis-
sa Leijen, Cees Lust, Jordy Zijp, 
Mitchel Zijp.
Assendelft: Midas Schaaper, 
Dylan Teeuwen.
Beverwijk: Nanda Beentjes, Iris 
Berghuis, Jamy Schaaf, Justin 
Sies, Roos Wierenga, Kaya Wis-
seborn.
Castricum: Patrick Admiraal, 
Emma Beerse, Danny Borst, 
Femke Borst, Francisca Fens, 
Jonna Geijsel, Koen Hageman, 
Maywand Hashem, Nick Hilari-
us, Fleur Kieft, Damiën Kooi, Eli-
ne Kuijper, Laura van Noort, Bob 
van Riet, Beau Sinneger, Jesse 
Stolk, Demi Streefkerk, Bob Ven-

berg.
IJmuiden: Sander Kerkhoff, 

Wormer: Amber Okkers.
Wormerveer: Lidiam Tuinhof, 
Jorinde Weites.
Zaandam: Ramon Brans, Soesja 
Charmant, Sharissa Valk, Mike 
Wouda.

Gemengde Leerweg:
Akersloot: Tessa Dekker, Loes 
Kaandorp, Roy Koelman, Cas 
Obdam, Jennefer Weber.
Assendelft: Derya Jaspers.
Beverwijk: Mike Broek, Shelly 
Bruinsma, Jinte Duijker, Maarten 
Spitshuis, Susan de Wit.
Castricum: Anouschka Hilfe-
rink, Demi Houben, Shivanne 
Idema, Anne-Wieke Janse, Ol-
ga Laan, Mireille Leitner, Es-
mée Nonneman, Sander Oos-
tenbrink, Iris Rouw, Guus Schrö-
der, Kim Stork, Aileen Suren-
donk, Samantha Theissling, Fa-
bian Verkuijlen.
Egmond-Binnen: Kaylee Admi-
raal, Noortje Lute, Els Vermeulen.
Heemskerk: Naomi Aardenburg, 
Mandy Bakker, Daan Beentjes, 
John van den Berg, Joyce Heij, 
Lisette Kok, Zoë Meester, Mar-
tijn Meijer, Eline Nijenhuis, Max 
Nijman, Stan Vosse, Jim Welp.
Heiloo: Sam van De Nesse, Ma-
rit van Deventer.
IJmuiden: Nathan Hof, Martijn 
Meinders, Donna Wassenaar.
Koog aan de Zaan: Melanie op 
den Velde.
Limmen: Rosalie Bruijns, Mo-
reen Crandel, May Lin Droog, 
IJsbrand Geutjes, Marije Liefe-
rink, Ilona Nuijens, Dirk de Win-
ter.
Uitgeest: Esmée Baecke, Saskia 
de Bie, Frank Blom, Britt Deijle, 
Jimmy van der Eng, Samara Le-
ijen, Jort Rootlieb.
Velserbroek: Marlou Bax.
Wijk aan Zee: Sheila Fijen.
Wormerveer: Jesse Busnac, 
Kaylee de Groen.
Zaandam: Jeroen Gigengack, 
Mark Woltheus. 

del, Myrthe Zonderman.
Egmond-Binnen: Rick Diemeer, 
Jorik Zwart.
Heemskerk: Bo Artmani, Vince 
Bakkum, Thijs Bruijns, Koen Bur-
ger, Ilse van Egmond, Rowanne 
Fuchs, Sofie Halbersma, Reinier 
Hondema, Sade de Jong, Aaron 
Miccoli, Roxanne Morel, Daniël-
le Poen, Adinda Schepers, Jen-
nifer Schorel, Mats Stockey, Britt 
Swart, Lisa van Teijlingen, Laura 
de Valerio, Robin Verdier, Kelsey 
Wilms, Emiel Woltheus, Quinten 
Zoontjes.
Heiloo: Ayla Agasi, Julia Raben-

Laura van Os.
Koedijk: Jamie Twaalfhoven.
Koog aan de Zaan: Kyane Kop-
pies.
Krommenie: Stefan Brandsma, 
Nena Knopjes, Daphne van Sta-
den.
Limmen: Robin Baltus, Paul 
Bos, Bianca Castricum, Charlot-
te Droog, Nienke Glorie, Youri 
Huijsmans, Lynn Kaandorp, Sa-
rah van der Velden.
Uitgeest: Manon Beentjes, Yi 
Bruijn, Vincent van Dessel, Jor-
dy Druijf, Kim Kleinfelder, Anne 
Rumphorst, Bianca Sleurink, Jo-
ella Struik, Romee Tibboel, Nico 
Wester.
Velsen-Zuid: Robin Verdikt.
Velserbroek: Aaron Bakker, 
Stijn van der Hulst, Michelle de 
Nieuwe.

Westzaan: Thijs Oudkerk, Da-
na Paape.
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Texas Sugar in De Balken
Uitgeest - Komende zaterdag 
staat in live-café De Balken weer 
een topband op het podium. De 
band Texas Sugar is een jonge, 
energieke band afkomstig uit 
Noord–Holland. 

De bezetting bestaat uit drie ge-
talenteerde en gedreven conser-

vatoriummuzikanten die elk hun 
sporen ruimschoots hebben ver-
diend op de landelijke podia. Ze 
spelen lekkere frisse popsongs 
afgewisseld met rauwe Texaanse 
blues. Ook het oudere repertoi-
re uit de 60’s en 70’s wordt niet 
geschuwd. Texas Sugar start de 
eerste set rond 22.30 uur. 

College maakt rondje Akersloot 
Akersloot - Op dinsdag 12 ju-
ni bezocht het college van B&W 
van Castricum een aantal onder-
nemers met bedrijven rond het 
Alkmaardermeer in Akersloot. 
Aanleiding van het bezoek zijn 
actuele ontwikkelingen vanuit 
die bedrijven en de wens van het 
college om voortdurend met on-
dernemers in gesprek te blijven.
Het ‘rondje Akersloot’ begon met 
een bezoek aan Hotel Akersloot. 
Vader en zoon Van der Valk licht-
ten hun toekomstplannen voor 
het hotel toe. De eerste stap in 
deze plannen is het principever-
zoek voor de realisatie van een 
wellness bij het hotel, dat in-
middels bij de gemeente is in-
gediend. Na de bevlogen pre-
sentatie ging het college door 
naar Dilvis BV. Eigenaar Hein Dil 
is inmiddels de vierde genera-
tie van één van de grootste ver-
werkers van zoetwatervis in Ne-
derland. De zoetwatervis wordt 
vanuit Akersloot wereldwijd ge-
koeld gedistribueerd. Daarnaast 
heeft Dilvis een eigen rokerij  
waar de paling en beekridder op 
ambachtelijke wijze worden ge-

rookt. Dilvis heeft vanuit de his-
torie het alleen-visrecht op het 
Alkmaardermeer. Na de smaak-
volle presentatie van de fami-
lie Dil ging het college door naar 
minicamping de Boekel. De mi-
nicamping is een verrijking van 
het buitengebied van de kern 
Akersloot en wordt professio-
neel gerund door Gerard en Joke 
Swart, samen met hun dochters 
Anita en Mary. Zo’n 15 jaar ge-
leden besloten Gerard en Joke 

hun melkveehouderij om te zet-
ten naar een minicamping. De 
camping telt ruim 60 jaarrond-
plaatsen, waar het hele jaar door 
kan worden gekampeerd, en be-
schikt over een modern elektra-
net en een Wifi-netwerk. Rond 
het kampeerterrein biedt de 
camping een golfparcours aan 
in de stijl van Boerenklompgolf. 
Ook is aan de kinderen gedacht: 
er staan speeltoestellen, er zijn 
skelters en er lopen dieren rond.  

Boekhandel is 75 jaar oud

Gratis pen bij Laan
Castricum - Laan bestaat 75 
jaar. Opa Piet Laan begon 75 jaar 
geleden in Avenhorn een kleine 
kantoorboekhandel met drukke-
rij. Hij leende ook boeken uit en 
was daarmee een van de voor-
lopers van het bibliotheekwezen. 
Vader Sybrand Laan, begon 50 
jaar geleden in Velsen-Noord en 
verhuisde na 15 jaar naar Castri-
cum. Hans Laan heeft de boek-
handel 12½ jaar geleden over-
genomen.
 
De pen die gratis wordt wegge-
geven is bedrukt met naam en 
het adres van de website. Men 

kan online boeken bij Laan be-
stellen die gratis thuisbezorgd  
worden. Binnenkort geldt dat 
ook voor kantoorartikelen. Elke 
klant krijgt één pen, zolang de 
voorraad strekt. Verwacht wordt 
dat de klanten een maand lang 
kunnen worden getrakteerd. 

De klantenpasmaandactie biedt 
75 extra punten op een pak pa-
pier. Dat is gemiddeld 10% kor-
ting terwijl de klantenpas zelf al 
5% korting geeft. Dat betekent 
vijf euro extra in de portemon-
nee. “De klantenpas is een groot 
succes”, aldus de jubilaris.

Castricum - De Tuin van Kapi-
tein Rommel, Jongerencentrum 
Discovery en het Auticafé Cas-
tricum organiseren op zondag 
1 juli van 12.00 tot 16.00 uur ge-
zamenlijk een picknick voor ge-
zinnen waarin kinderen met een 
vorm van autisme opgroeien. De 
picknick is bedoeld voor het he-
le gezin. De picknick vindt plaats 
in de Tuin van Kapitein Rom-

Auti-picknick mel. Voor kinderen zijn er ont-
dekkingstochten, spelletjes en 
poppenkast. Voor jongeren zijn 
activiteiten en een barbecue in 
Discovery naast de Tuin. Ieder-
een neemt zelf eten mee. Neem 
vooral een toetje mee, want daar 
wordt iets speciaals mee ge-
daan. Bij de Tuin zelf is drinken 
verkrijgbaar tegen een geringe 
betaling. Aanmelden bij Hansje 
Veen: tel 0251-679333 of autica-
fecastricum@hotmail.com. 

Castricum - Op maandag-
avond 25 juni is er weer een net-
werkavond in De Bakkerij. De-

Ook netwerken? ze avond is de afsluiting van het 
Ondernemerscafé van De Bak-
kerij. De bijeenkomst begint om 
om 20.00 uur op de Dorpsstraat 
30 in Castricum. Gratis entree. 

Castricum - De bibliotheken 
van Akersloot en Limmen heb-
ben in de vakantieperiode geen 
afwijkende openingstijden. De 
locatie Castricum is op zater-

Openingstijden bibliotheek
dag 4, 11, 18 en 25 augustus ge-
sloten. Tijdens de zomerperiode 
kunnen de leden alle materialen 
standaard voor zes weken lenen. 
Uitzondering zijn de Sprinters. 

Opbrengst loterij en ponyrijden voor Chantal

Open dag Reuring Op Stal
Castricum - Manege Reuring 
op Stal houdt op zondag 24 ju-
ni van 12.00 tot 15.00 uur open 
huis. Altijd al willen weten hoe 
een manege er van binnen uit-
ziet? Wat paarden zoal eten, hoe 
ze verzorgd  worden, hoe gezel-
lig het is en wat er allemaal te le-
ren valt van en over paarden en 
pony’s? Ook wie graag wil uitvin-
den of paardrijden leuk is, kan 
terecht. Iedereen is welkom tij-
dens de open dag van Reuring 
op Stal aan de Polderdijk 2 in 
Castricum.
Kinderen kunnen tijdens de 
open dag uitproberen hoe het 
voelt om  op  een ponyrug te 
zitten. Bovendien maken zowel 
kinderen als volwassenen kans 
op leuke prijzen tijdens de loterij.
Elke bezoeker krijgt sowieso een 
gratis ijsje van Marx o Larrys. 

Natuurlijk kan er ook een kijk-
je genomen worden in de stal-
len en is er informatie beschik-
baar over de pony- en paardrij-
lessen bij Reuring op Stal. Tij-
dens de open dag zijn er diverse 
demonstraties te zien. Het Show-
team is aan het werk, er is een 
spannende Shetlandrace en nog 
veel meer. Manege Reuring op 
Stal is Aequor gecertificeerd en 
aangesloten bij Stichting Veilig 
Paardrijden.
De opbrengst van de loterij en de 
opbrengst van een rondje op een 
pony komt ten goede van Chan-
tal. Bij haar werd in februari dit 
jaar kanker geconstateerd. Mo-
menteel zit Chantal midden in 
een periode van chemokuren. 
Voor meer informatie kijk op 
www.123website.nl/chantalvan-
denbrink. 

Castricum - Senioren die op de 
datum waarop hun rijbewijs ver-
loopt 70 of ouder zijn dienen een 
medische keuring te ondergaan. 
Sinds 2005 moet ook iedereen 
die in het bezit is van een rijbe-
wijs C en/of D (ook jonger dan 
70 jaar) bij vernieuwing een me-
dische keuring ondergaan bij 
een bedrijfs- of arbo-arts. 
Met ingang van 1 januari 2013 
gaat de geldigheid van dit  ‘groot’ 
rijbewijs terug van tien naar vijf 
jaar. Voor chauffeurs van wie dit 
rijbewijs in 2013 verloopt, loont 
het de moeite om de vernieu-
wingsdatum te verschuiven. In 
2012 krijgen zij het nieuwe rijbe-
wijs nog voor tien jaar mee. 
Regelzorg hanteert aantrekke-
lijke tarieven voor alle rijbewijs-
keuringen en heeft keuze uit 
meer dan 225 locaties. Voor in-
formatie of het maken van een 
afspraak dient men contact op te 
nemen met het landelijk afspra-
kenbureau via tel: 088 23 23 300 
of op  www.regelzorg.nl, bijvoor-
beeld voor bijvoorbeeld de loca-
tie Stichting Welzijn Castricum. 
Geesterduinweg 5, Castricum.
Tarief: 35,00 euro voor de B/E 
keuring en 52,50 euro voor 
chauffeurs jonger dan 70 met 
grootrijbewijs. Data: 6 juli, 16 juli, 
3 augustus, 20 augustus  en ver-
volgens eens per maand. 
Het is raadzaam direct na de her-
inneringsbrief van het RDW een 
afspraak te maken, de hele pro-
cedure kan soms enkele maan-
den in beslag nemen. Wie goed-
gekeurd is ontvangt een Verkla-
ring van Geschiktheid. Daarmee 
kan tot een jaar na afgifte een 
nieuw rijbewijs worden aange-
vraagd.

Rijbewijskeuring 
bij Regelzorg
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Zesde triomf voor 
Tandem Roodenburg
Uitgeest - Het relatief zwa-
re vliegseizoen voor de ou-
de duiven begint langzaam zijn 
tol te eisen, dit gezien het aan-
tal inkorvers en het aantal  inge-
brachte duiven. Slecht verlopen 
en zware vluchten vragen soms 
veel van de duiven. Zo ook af-
gelopen zaterdag zag de weers-
verwachting er niet gunstig  uit 
voor een cours vanuit het Fran-
se Morlincourt (350 kilometer). 
Maar de lossing-verantwoorde-
lijken hadden al vroeg een be-
slissing genomen om vanuit een 
korter station te gaan lossen. 
Een breed regenfront zou het 
onmogelijk maken om op zater-

dag vanuit Morlincourt te kun-
nen lossen. Met al twee nach-
ten mand achter de rug zou het 
gezien het seizoen voor de dui-
ven niet wenselijk zijn als er nog 
een derde nacht bij zou komen. 
Juiste beslissing dan ook om niet 
verder te rijden dan het weste-
lijker gelegen Peronne (314 kilo-
meter). Met 155 duiven in cours 
van 9 deelnemers werd er om 
9.45 uur gelost met een harde en 
vlagerige zuidwestenwind. 
Dat het net als afgelopen week-
end weer een snelle vlucht zou 
worden stond vast. Niet verwon-
derlijk dat al om 12.42.05 uur de 
eerste en snelste duif zich meld-

de bij het succesvolle tandem W. 
& F. Rodenburg. Door de harde 
wind behaalde die eerste duif 
een gemiddelde snelheid van 
1779,059 meter per minuut, ruim 
106 kilometer per uur. 
Uitslag van zaterdag 16 juni van 
de eerste vijf liefhebbers luidt als 
volgt; 1-6-13-15-24ste Tandem 
W. & F. Rodenburg uit Uitgeest, 
2-7-12-19-27ste Hein Berkhout 
uit Uitgeest, 3-5-20ste Comb. 
Kerssen-Krom uit Akersloot, 
4-8-9-17-18de Peter Schelle-
vis uit Uitgeest en 10-14-16-33-
35ste Dirk de Bruin uit Uitgeest. 
Wat misschien qua weer vooraf 
gezien werd als geen gemakke-
lijke vlucht voor de duiven, bleek 
achteraf door wijziging van het 
losstation totaal geen proble-
men te geven. De duiven kwa-
men allen zeer snel naar huis 
en verkeerden nog in een goe-
de tot zeer goede conditie. Na-
dat hij al weken zijn neus was 
voorbij gegaan, lukte het Pe-
ter Schellevis deze week einde-
lijk wel om de fel begeerde taar-
tenprijs in de wacht te slepen. De 
attractieprijs van deze week ging 
naar de Comb. Kerssens-Krom 
uit Akersloot. De overwinning in 
de vereniging van Tandem W. & 
F. Rodenburg was hun zesde tri-
omf welke in het Rayon ook goed 
was voor een 18de plaats tegen 
113 deelnemers met 1657dui-
ven. Slechts één deelnemer wist 
de uitslag niet te halen en kon 
hierdoor geen punten toevoe-
gen aan zijn conto. Komende za-
terdag de vierde Dagfond vlucht 
vanuit Tours met een afstand van 
640 kilometer. 

Tegenstanders FC Uitgeest 
in de Eerste Klasse
Uitgeest - In de historie van Fu-
sie Club Uitgeest, maar ook in 
langere historie van U.S.V.U. en 
V.V.U en dat is al vanaf 1919, was 
het nog niet eerder voorgeko-
men dat de plaatselijke voetbal-
vereniging had gespeeld in de 
Tweede Klasse van de KNVB.
Dat was al uniek, maar het afge-
lopen seizoen was FC Uitgeest 
ook de sterkste van de Tweede 
klasse, waardoor zij het komen-

de seizoen gaan uitkomen in de 
Eerste Klasse van de KNVB.
De eerste wedstrijd staat gepro-
grammeerd op 2 september. De 
indeling van de 1e Klasse A is 
door de KNVB bekend gemaakt 
en deze ziet er als volgt uit.
AFC’34 uit Alkmaar; Blauw Wit 
uit Amsterdam; DEM uit Be-
verwijk; De Dijk uit Amsterdam; 
DWV uit Amsterdam; Hercules 
uit Utrecht; Hoogland uit Hoog-

land; JOS Watergraafsmeer uit 
Amsterdam; Pancratius uit Bad-
hoevedorp; Purmersteijn uit Pur-
merend; Stormvogels uit IJmui-
den; FC Uitgeest; VVIJ uit IJssel-
stein en Zeeburgia uit Amster-
dam.

Alle verenigingen zijn redelijk 
bereikbaar. Voor slechts enkele 
clubs moeten de spelers van FC 
Uitgeest de provincie uit. Nieu-
we tegenstanders en nieuwe ac-
commodaties in de Eerste Klas-
se voor de spelers en suppor-
ters. FC Uitgeest zal het allemaal 
gaan meemaken in het nieuwe 
seizoen.

Uitgeest - Op 15 juni om 23.59 
uur sloot de overschrijvingsperi-
ode voor de KNVB. Op de laat-
ste overschrijvingsdag is er al-
tijd weer een bijzonder hectiek 
rondom het bondsbureau aan 
de Overschiestraat in Amster-
dam. Verenigingen met toren-
hoge ambities om het komende 
seizoen te kunnen schitteren in 
hun klasse en met het doel om 
zo snel mogelijk te promove-
ren naar de hoogste klasse ko-
men hier in Amsterdam om de 
nieuwe aanwinsten tijdig over te 
schrijven.

Sommige spelers zie je elk jaar 
weer hoppen van de ene naar 
de andere vereniging. Gelukkig 
blijft dat FC Uitgeest bespaard 
en blijven de spelers graag bij 
FC Uitgeest voetballen. Uitgeest 
staat bekend als een dorpsclub 
met ambitie. Met een echte ver-
enigingscultuur en waar de ei-
gen leden volop kans krijgen om 
zich in de selectie te spelen. 

Toch zijn er enkele mutaties te 
noteren.

Nieuw bij de selectie van FC Uit-

geest: Giovanni Cyrus komt over 
van DEM, Jorrit van Hoolwerf 
komt over van ADO’20, Sonny 
ten Hoope komt over van EDO, 
Ruud Koedijk komt over van 
ADO’20, en vier spelers komen 
over uit FC Uitgeest A1: Patrick 
van Dessel, Laurens Evenwel, 
Thomas Groen en Mats Idema.

Vanuit de selectie zijn de volgen-
de spelers vertrokken: Rob Bruin 
overschrijving naar ADO’20, Yo-
shi Koster overschrijving naar 
Westzaan en Antony Pinas over-
schrijving naar FC Castricum.

Mutaties bij FC Uitgeest

Team Fietsshop Uitgeest 
scoort internationaal
Uitgeest - Team Fietsshop Uit-
geest is dit weekeinde afgereisd 
naar La Roche in de Belgische 
Ardennen voor de tweede Nis-
san downhillwedstrijd. Eline, Ri-
anne en Hans waren ingeschre-
ven en Nigel was mee als me-
chanicien. Hij was nog herstel-
lende van een blessure opgelo-
pen in Winterberg.
Zaterdag was het heel slecht 
weer, regen en veel, heel veel 
modder. De trainingsruns verlie-
pen redelijk, de weersverwach-
ting voor zondag was beter.
Zondag verliep de eerste trai-
ningsrun redelijk en toen wach-
ten tot de kwalificatie run. Hier 
wordt bepaald waar je start en 
hoe je tegenover je concurren-
ten staat.
Rianne mocht als eerste en reed 
een knappe tijd, had maar twee 

slippertjes en werd vierde. Eli-
ne reed een knappe kwalificatie-
ronde en was uiteindelijk twee-
de. Hans ging onderuit en reed 
geen beste tijd.

Bij de wedstrijden mocht Rian-
ne als eerste en reed naar een 
tweede plek achter de Duitse 
Sandra.
Eline was goed op dreef tot ze 
een contactlens verloor en op 
het moeilijkste stuk onderuit-
schoof, maar toch knap der-
de werd. De dames pakten dik 
prijzengeld en de begeerde UCI 
punten die ze nodig hebben voor 
de nog grotere wedstrijden die 
ze willen rijden.
Hans reed een perfecte run en 
pakte 17 seconden terug en dat 
was goed voor een middenmoot 
positie in zijn klasse.

Dier Medisch Centrum 
heropent nieuwe kliniek
Regio - Op 23 juni wordt Dier 
Medisch Centrum Beverwijk of-
ficieel heropend. Het oude bank-
gebouw aan de Büllerlaan 8 in 
Beverwijk (tel. 0251 254 254) is 
ruim een jaar geleden gesloopt 
in het kader van de herinrichting 
van het Wijkerbaan-winkelcen-
trum. Inmiddels is er een prach-
tige nieuwe kliniek verschenen 
waar alle geïnteresseerden tus-
sen 12-16 welkom zijn. De kli-
niek wordt voorafgaand aan de 
Open Dag officieel 
geopend door wet-
houder Haydar Erol. 
De laatste steen 
zal worden gelegd 
door de dochters 
van praktijkeigenaar 
Floor Stembert. Tij-
dens de Open Dag 
zijn er tal van leuke 
activiteiten voor jong 
en oud. Er kan een 
gokje worden ge-
waagd aan het Rad 
van Fortuin met als 
hoofdprijs een half 

jaar honden- of kattenvoeding 
van Royal Canin. De opbrengst 
gaat naar het Kerbert Dierente-
huis in IJmuiden. Dierfysiothera-
peut Fred van der Putten is er om 
informatie te geven over fysio-
therapie bij dieren. De kinderen 
kunnen een leerzame  speur-
tocht door de kliniek doen en 
er zijn demonstraties van een 
echografisch onderzoek. Voor de 
durfals kan er worden meegeke-
ken met een operatie. 
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING GEMEENtERAAD
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering in de raad-
zaal van het gemeentehuis op donderdag 28 juni. De vergadering begint om 
18.00 uur (vervroegd tijdstip vanwege EK Voetbal), en op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwerpen:
- Toelichting op burgerinitiatief ‘jop’ Zienlaan.
- Voorstel akkoord te gaan met de Voorjaarsnota 2012.
- Aanbesteding accountantsdiensten.
- Voorstel inzake instemmen met de Jaarrekening RAUM 2011.
- Voorstel tot het instemmen met de Begrotingswijziging 2012 en Program-

mabegroting 2013 RAUM.
- VRK jaarverslag 2011 en begroting 2013.
- Jaarrekening 2011, jaarverslag 2011 en begroting 2013 Milieudienst 

IJmond.
- Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Wonen Noord en  

Centrum.
- Voorstel tot het afgeven van een ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor 

het splitsen van een stolpboerderij aan de Uitgeesterweg 27.
- Voorstel tot het afgeven van een ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor 

een vuurwerkverkooppunt aan de Molenwerf 36.
- Voorstel tot vaststelling Visie luchtkwaliteit IJmond 2012-2016.
- Voorstel tot vaststellen van het nieuwe Reclamebeleid.
- Eerste wijziging van de Welstandsnota 2011.
- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het uitvoeren van 

een kansenonderzoek naar regionale samenwerking.
- Voorstel tot het instemmen met de Kadernota ‘Van zorg naar participatie’.
- Voorstel tot het akkoord gaan met de notitie ‘De Wet maatschappelijke 

ondersteuning in 2012’.
- Voorstel tot wijziging van de vertegenwoordiging van de VVD in twee 

raadscommissies.
- Voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2011 van de gemeente Uit-

geest.
- Voorstel tot het vaststellen van de verordening op de vertrouwenscommis-

sie herbenoeming burgemeester. 

KERMIS 2012 (zAtERDAG 30 juNI tOt EN MEt wOENSDAG 4 julI)
Horeca-activiteiten
Ontheffing Sluitingsuur
Ontheffing sluitingsuur geldt voor de onderstaande horecabedrijven:
Café ’t Portiertje, Langebuurt 16;
Café De Balken, Middelweg 13;
Café Buona Sera, Langebuurt 14 / Boekdrukkerspad 2;
Bierencafé Thijs, Langebuurt 7;
van zondag tot en met donderdag tot 02.00 uur, met een afhelphalfuur tot 
02.30 uur, wat inhoudt dat het publiek tussen 02.00 uur en 02.30 uur het 
horecapand moet verlaten.
- De Pyramide
van zaterdag op zondag tot 03:00, afhelphalfuur tot 03.30 uur;
van zondag tot en met donderdag van tot 02.00 uur, afhelphalfuur tot  
02.30 uur.
terrassen en tenten
Terrassen en tenten zijn toegestaan in principe op dezelfde wijze als in 
2011. Op de terrassen en in de tenten mag (levende) muziek ten gehore 
worden gebracht (voor zover aangevraagd en vergunning is verleend) van 
zaterdag op zondag, van zondag op maandag en van woensdag op donder-
dag van 14.00 tot 01.00 uur. Tijdens de kermis mag uit de ramen worden 
geschonken c.q. getapt.
Standplaats
V.O.F. ’t Portiertje is het toegestaan voor het gemeentehuis een snackwagen 
te exploiteren. 
Afsluiting wegen
De Middelweg en de Langebuurt (vanaf de Dokter Brugmanstraat tot de Mel-
dijk) zijn op de navolgende dagen en tijden afgesloten voor het verkeer (dit 
geldt niet voor voetgangers en fietsers):
zaterdag vanaf 14.00 uur tot 04.00 uur;
zondag vanaf 14.00 uur tot 02.30 uur;
maandag, dinsdag en woensdag vanaf 18.00 uur tot 02.30 uur; 
Bovengenoemd gedeelte van de Middelweg zal bovendien op maandag van-
af 08.00 uur tot circa 16.00 uur zijn afgesloten. Dit in verband met enkele 
ludieke en sportieve activiteiten die in het kader van het ‘eerste deuntje’ ter 
hoogte van Café De Balken worden georganiseerd.
Overkapping
Evenals vorig jaar is het de Cafés Buona Sera en ’t Portiertje, alsmede Bieren-

café Thijs toegestaan de Langebuurt gedeeltelijk te overkappen. Tevens is 
toestemming verleend voor het overkappen van de Middelweg ter hoogte 
van Café De Balken. Voor de omliggende panden (bewoners/bedrijven) 
geldt dat te allen tijde de bereikbaarheid (een vrije doorgang) gewaarborgd 
dient te zijn. 
Vergunning / ontheffing
Hetgeen tijdens de kermis is toegestaan is voor elk horecabedrijf afzonder-
lijk vastgelegd in een vergunning/ontheffing met voorschriften. 
Bezwaarmogelijkheden
Er bestaat de mogelijkheid om tegen de verleende vergunningen/onthef-
fingen bezwaar te maken bij de burgemeester en/of burgemeester en wet-
houders. 
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Juridische Zaken. Een bezwaarschrift dient 
binnen zes weken m.i.v. de dag na bekendmaking van het besluit te worden 
ingediend.

KERMIS 2012 (zAtERDAG 30 juNI tOt EN MEt wOENSDAG 4 julI)
Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken het volgende bekend:
omdat het tijdens de kermis zeer lastig of zelfs niet mogelijk blijkt te zijn 
voor hulpdiensten om zonder oponthoud bij het kermisterrein te kunnen 
komen, heeft het college besloten dat elk jaar twee dagen voor, tijdens en 
één dag na de kermis een parkeerverbod opgelegd kan worden in de on-
middellijke omgeving van het kermisterrein aan één of beide zijden van de 
wegen, dit ter beoordeling van de politie.

De navolgende straten worden afgesloten voor alle verkeer, behalve voet-
gangers: de Middelweg voor wat betreft het gedeelte tussen de Dokter Brug-
manstraat en de Meldijk; de Langebuurt voor wat betreft het gedeelte tussen 
de Dokter Brugmanstraat en de Meldijk; de Prinses Irenelaan voor wat be-
treft het gedeelte tussen de Dokter Brugmanstraat en de Castricummerweg; 
de Castricummerweg voor wat betreft het gedeelte tussen de Hogeweg en 
de Geesterweg; de Hogeweg tussen de Burgemeester van Nienesstraat en 
de Dokter Brugmanstraat; de Burgemeester van Nienesstraat in zijn geheel, 
en wel voor maximaal vijf dagen voor tot en met drie dagen na de kermis.

Er wordt een eenrichtingsverkeer ingesteld op:
De parallelweg van de Geesterweg (bij sporthal De Meet) tussen de Cas-
tricummerweg en de Dokter Brugmanstraat. Er mag gedurende de kermis 
alleen vanuit de Castricummerweg richting Dokter Brugmanstraat gereden 
worden.
De Dokter Brugmanstraat tussen de parallelweg van de Geesterweg en de 
Prinses Irenelaan. Er mag gedurende de kermis alleen vanuit de Geesterweg 
richting de Prinses Irenelaan gereden worden.
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Juridische Zaken. Een bezwaarschrift dient 
binnen zes weken m.i.v. de dag na bekendmaking van het besluit te worden 
ingediend.

ONtVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGuNNING
Ontvangstdatum
16-06-2012 OV 2012-068 De Grote Weid 10 Plaatsen erfafscheiding
18-06-2012 OV 2012-070 De Grote Weid 12 Plaatsen erfafscheiding 
18-06-2012 OV 2012-071 Aan de Kromme Sloot Plaatsen verkeersbrug 
 
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden verleend.

VERlEENDE OMGEVINGSVERGuNNING
Verzenddatum
20-06-2012 OV 2012-061 Anna van Renesselaan 25 Plaatsen dakka-
pel

Bezwaar maken: tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Deze 
termijn van zes weken gaat in één dag na de verzending van de besluiten 
aan de aanvragers. Deze datum hoeft dus niet gelijk te zijn aan de datum 
van deze publicatie. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwer-
kingtreding van de vergunning echter niet. Als u niet kunt wachten op een 
uitspraak op uw bezwaarschrift omdat u van mening bent dat snel een voor-
lopige maatregel nodig is, dan kunt u de voorzieningenrechter verzoeken 
om een voorlopige voorziening. Het verzoek om voorlopige voorziening 
moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail:
gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis 
Maandag t/m donderdag van 
8.30 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 17.00 uur. Vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken: 
Maandag  
t/m vrijdag 09.00-12.00 
uur en daarnaast ook op 
woensdagmiddag van 13.30 
tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 
20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken: 
maandag t/m vrijdag

 09.00-12.00 uur.
- Afdeling Sociale Zaken: 

maandag t/m donderdag 
09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 
13.00 tot 15.30 uur; vrijdag 
en zaterdag van 09.00 tot 
12.00 uur 

In dringende gevallen kan te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.




