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Krijgt deel van Bakkum 
beschermd dorpsgezicht?
Bakkum - De Stichting tot be-
houd van de natuurlijke en cul-
tuurhistorische waarden in de 
Alkmaardermeeromgeving heeft 
de gemeenteraad gevraagd om 
de omgeving van de Van Olden-
barneveldtweg tot beschermd 
dorpsgezicht te verklaren. 
Daartoe heeft de stichting een 
burgerinitiatief ingediend. Het 
initiatief is vergezeld van een 
lijst met driehonderd handte-
keningen. Ook de Werkgroep 

Oud Castricum steunt het initi-
atief, volgens de stichting. Aan-
leiding van het burgerinitiatief is 
het plan om bij een van de hui-
zen op de Van Oldenbarneveldt-
weg een eigentijds glazen kan-
toorpand te bouwen. Dat zit de 
meeste bewoners van Bakkum 
nog niet echt lekker. Hoewel al-
le fracties zich hadden uitge-
sproken tegen de gepresenteer-
de bouwplannen aan de van Ol-
debarneveldtweg 53, wordt nu 

gevreesd dat de raad aangepas-
te nieuwbouwplannen wel goed 
gaat keuren. Een groep buurt-
bewoners heeft ondertussen de 
website www.beschermbakkum.
nu geopend waarop informatie 
wordt gegeven en een steunbe-
tuiging wordt gevraagd. 

Donderdag 21 april vanaf 22.15 
uur behandelt de gemeenteraad 
het initiatiefvoorstel in het Clusi-
uscollege aan de Oranjelaan. 

Excuus aan omwonenden 
van Nieuw Geesterhage 
Castricum - De communica-
tie bij aanvang van het project 
Nieuw Geesterhage kon beter. 
Daarom heeft de gemeente Cas-
tricum omwonenden, die bij de 
Nationale Ombudsman hierover 
een klacht hadden ingediend,  
haar excuses aangeboden. In-

achtte hij de klachtbehandeling 
‘niet behoorlijk’. De gemeen-
te had bovendien onvoldoen-
de gemotiveerd waarom was af-
geweken van een advies van de 
klachtencommissie. 

Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum  

☎ 0251 - 652430 
www.hansvanborre.nl

hans van borre
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Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2011
Zaterdag 16 april t/m zondag 1 mei 2011

Hemelvaart/Pinkster Expositie
Donderdag 2 juni t/m maandag 13 juni 2011

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 537 62 27

www.museumboerderij-janmakkes.nl
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

middels is de informatievoor-
ziening en verdere communica-
tie verbeterd. De Nationale Om-
budsman oordeelde eerder dat 
de gemeente over bepaalde on-
derdelen in het project gebrek-
kig communiceerde en niet al-
le afspraken is nagekomen. Ook  

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, CastricumBurgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
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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.

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. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, 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 Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
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, Uitgeest, 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 gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@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 donderdagochtend 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, kwijt-
scheldingen, 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.

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:
Annette Visser
mobiel 06-45733293
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532

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
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.650

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Vermist:
H. Dunantsingel: klein zwart 
met donkerbruin poesje, 14 jaar, 
Makker.
Gevonden:
Schoutenbosch Castricum: witte 

ongecastreerde kater. Breede-
weg Castricum: groene agapor-
nis met rode snavel.

Inlichtingen: 
Ria Dol, tel. 0251-658504.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
30-03-2011: Axel Chunlong, 
zoon van M.A. Bais en K.Y. Wong, 
geboren te Beverwijk.
 
Wonende te Limmen:
01-04-2011: Daniëlle, dochter 
van M.M. Hof en E. van Leeuwen, 
geboren te Limmen. 05-04-2011: 
Guus, dochter van P. Rommel en 
C.M. Borst, geboren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
01-04-2011: de Waard, Antonius 
M. en Jong, Joke M., beiden wo-
nende te Akersloot.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
01-04-2011: Kramer, Elbert en 
van der Ven, Karin A., beiden wo-

nende te Markenbinnen.

Overleden:
Wonende te Castricum:
31-03-2011: Gorter, Cornelis, 
oud 82 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met N. 
Schuffel. 02-04-2011: Kerdijk, 
Johannes H., oud 79 jaar, over-
leden te Zaanstad. 06-04-2011: 
Lute, Johannes C., oud 65 jaar, 
overleden te Alkmaar, gehuwd 
met C.F. Pauwels.
Wonende te Limmen:
30-03-2011: Vlaarkamp, Afra A., 
oud 89 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd geweest met S.J. 
Beentjes.
 
Wonende te Akersloot:
31-03-2011: Koster, Victor A., 
oud 61 jaar, overleden te Haar-
lem, gehuwd met J.J. Hageman.

Rondleiding in de Doornduyn
Bakkum – Op zondag 17 april 
is er van 14.00 tot 17.00 uur een 
open dag bij de Doornduyn, de 
natuurlijke tuin van Tineke van 
der Velden. De stinzenplanten in 
de twee hectare grootte tuin zijn 
alleen te bezichtigen tijdens een 
rondleiding van drie kwartier die 

om 16.00 uur begint. Deelname 
aan de rondleiding kost 5 euro 
inclusief koffie/thee. 

De Doornduyn is een kleurige, 
geurige oase in een vlakte van 
weilanden. Duinweg 2, Bakkum-
Noord, tel. 072-5051801.

Castricum - Woensdagmiddag 
6 april werd de brandweer ge-
alarmeerd voor een duinbrand 
tussen Egmond en Castricum bij 
de strandopgang aan de Schij-
vlakweg. Er stond circa 500 me-
ter helm, ruigte en duindoorns in 
brand en het vuur werd aange-

Brand in duingebied bin-
nen kwartier bedwongen

wakkerd door de wind van zee. 
Vijftien brandweerlieden heb-
ben met vuurzwepen de brand 
binnen een kwartier bedwon-
gen. Medewerkers van het PWN 
hebben het stuk nog een paar 
uur bewaakt, de politie heeft het 
voorval in onderzoek.

Basisschoolleerlingen 
doen verkeersexamen
Castricum - Bij elkaar 473 ba-
sisschoolleerlingen in Castricum, 
Akersloot en Limmen, doen in de 
week van maandag 18 tot en met 
donderdag 21 april het praktisch 
verkeersexamen. De gemeen-
te organiseert dit examen om de 
verkeersveiligheid en verkeers-
inzicht van jonge verkeersdeel-
nemers te vergroten.
De route van het praktisch Ver-
keersexamen is zorgvuldig uit-
gezet en komt overeen met de 
dagelijkse werkelijkheid. Voor 
het praktijkexamen zijn de rou-
tes per kern uitgezet. Er is één 
route voor de drie basisscholen 
in Akersloot, één voor de twee 
basisscholen in Limmen en één 
voor de leerlingen van negen ba-
sisscholen in Castricum.

Tijdens het examen wordt van-
uit diverse controleposten gelet 
op onder andere het stoppen bij 
verkeerslichten, voorrang geven 
en richting aangeven. 

Jaarlijks raken ongeveer 2000 
kinderen in het verkeer ernstig 
gewond. Nog altijd zorgt het ver-
keer voor te veel jonge verkeers-
slachtoffers. Kinderen die eerder 
geslaagd zijn voor het landelijk 
schriftelijk Verkeersexamen van 
Veilig Verkeer Nederland (don-
derdag 14 april) kunnen nu in 
praktijk brengen wat ze hebben 
geleerd. 
Het doel van het schriftelijk en 
praktijkexamen is dat kinderen 
zich op straat goed kunnen red-
den. 
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Genieten van Ierse muziek 
van Kilshannig in De Zwaan
Uitgeest - Zaterdagavond 
16 april speelt Kilshannig in 
dorpshuis De Zwaan in Uit-
geest. Kilshannig is een Noord-
Hollandse vijfmansformatie 
die  akoestische luistermuziek 
brengt uit voornamelijk Ierland 
en Schotland. Het publiek kan 
rekenen op ingetogen ballades 
met prachtige harmonieën. De 
driestemmige zang is het ken-
merk van deze band. Daarnaast 
komen sprankelende en opzwe-
pende instrumentale nummers 
aan bod. 

Kilshannig brengt al ruim twintig 
jaar traditionele Ierse muziek. De 
naam van de band is afkomstig 

van het kleine gehucht Kilshan-
nig in Zuid-West Ierland. De be-
zetting van Kilshannig bestaat 
uit een vijftal zeer toegewijde 
muzikanten die veelal meerde-
re instrumenten bespelen zoals 
viool, altviool, (low)whistles, an-
glo-concertina, bodhrán, contra-
bas, gitaar en bouzouki. Het ge-
luid van Kilshannig wordt voorts 
gekenmerkt door de vaak drie-
stemmige zang en de heldere te-
nor van de leadzanger. Kilshan-
nig speelt vocaal en instrumen-
taal eigen arrangementen van 
bekende en onbekende num-
mers uit de Keltische muziek-
traditie. De leden van Kilshan-
nig reizen regelmatig af naar de 

westkust van Ierland om te ge-
nieten van de imposante na-
tuur en mystieke cultuur van dit 
prachtige eiland, om locale mu-
zikanten te ontmoeten, en al-
dus inspiratie op te doen voor 
hun repertoire en hun arrange-
menten. Tijdens optredens rijgt 
Kilshannig de muziek aaneen tot 
een mooi verhaal waarbij de luis-
teraar wordt meegenomen op 
een rondreis door Ierland.

Entree 12,50 euro. Kaarten via 
www.kilshannig.nl of bij boek-
handel Schuyt, Middelweg 139 
of op de dag van de voorstelling 
aan de zaal. Het concert start om 
20.30 uur. 

Programma 14 april t/m 20 april 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.00 uur 

zondag 16.00 & 20.00 uur
maandag 18.45 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Alle Tijd”

zaterdag 15.00 uur zondag 13.45 uur 
woensdag 16.00 uur 

“Justin Bieber 3D”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag  & zaterdag  19.00 & 21.30 uur
zondag 16.00 & 20.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Gooische Vrouwen”

dinsdag 14.00 uur 
“The King’s Speech”

maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur  

“The Kids are All Right (CF)”
zaterdag 15.00 uur 
zondag 13.45 uur 

woensdag 16.00 uur 
“HOP” 

woensdag 13.45 uur  
“Rio (NL) 3D” 
woensdag 13.45 uur 

“Winnie the Pooh (NL)” 

Alle tijd; broer en zus 
op het pad van de liefde
Maarten (Paul de Leeuw) en 
Molly (Karina Smulders) heb-
ben een hele bijzondere band 
met elkaar. Sinds het overlijden 
van hun ouders is Maarten ver-
antwoordelijk voor de opvoe-
ding van zijn kleine zusje. Ge-
steund door zijn beste vriendin 
Reina (Lineke Rijxman) heeft 
hij Molly groot gebracht tot een 
zelfverzekerde, jonge vrouw. 
Wél heeft Maarten zichzelf hier-

voor compleet weggecijferd. Als 
Molly plotseling aankondigt dat 
ze gaat samenwonen, wordt hij 
geconfronteerd met het zoge-
naamde ‘lege-nestsyndroom’. 
Zowel Maarten als Molly hebben 
de grootste moeite om te wen-
nen aan hun nieuwe levensfase 
en raken steeds verder van el-
kaar verwijderd. Maar dan slaat 
het noodlot toe.  

The Kids Are All Right is een ko-
misch drama over een bijzonder 
familieverhaal. Nic and Jules zijn 
de twee moeders van de tieners, 
Joni en Laser. Joni vraagt haar 
jongere broer haar te helpen in 

Kids are all right de zoektocht naar hun gemeen-
schappelijke donorvader. Paul is 
eigenaar van een restaurant en 
een flamboyante levensgenieter. 
Door zijn onbevangen levens-
houding zet hij het leven van dit 
originele gezin behoorlijk op z’n 
kop. 

Kunst lenen en kopen 
bij Duinrand Artotheek
Bakkum - Op zondag 17 april 
is de Duinrand Artotheek weer 
open. Van 12.00 tot 16.00 uur 
kunnen kunstliefhebbers een 
keuze maken uit een groot aan-
tal kunstvoorwerpen. Er is een 
grote verscheidenheid aan figu-
ratieve en abstracte kunst: aqua-
rel, acryl- en olieverfschilderijen. 
Maar ook keramiek en etsen en 
er zijn er weer diverse beelden 
en objecten te leen. Klein werk 
is ook te koop en de maximum 
prijs is vijftig euro. Alle kunst-
werken zijn gemaakt door le-
den en docenten van de kunste-
naarsvereniging Perspectief.  De   

Kennismaken met Toonbeeld
Castricum - Op 16 april houdt 
Toonbeeld van 13.00 tot 17.00 
uur een open dag. In alle lokalen 
aan de Jan van Nassaustraat 6 te 
Castricum zijn docenten aanwe-
zig om informatie te verstrekken 
over cursussen, instrumenten en 
activiteiten die Toonbeeld door 
het jaar heen organiseert. 

De cursus steenhakken van Leo 
van den Bos is die dag nog in 
volle gang. Ook zullen er stenen 
beelden te zien zijn die gemaakt 
zijn in zijn cursussen en die van 

collega-kunstenaarsdocent An-
ja Vosdingh Bessem. Maar ook 
het ambachtelijke wordt niet ge-
schuwd: tussen 14.00 en 16.00 
uur kan men proberen hoe het 
is om op een pottenbakkers-
draaischijf te werken. In de au-
la van Toonbeeld vinden ver-
schillende optredens plaats van 
samenspelgroepen en het nieu-
we ‘Sterrenkoor’ van Toonbeeld. 
Toonbeeld Concerten is aanwe-
zig om het nieuwe programma 
van de Concerten op Zondag te 
presenteren.

Spectaculaire afsluiting 
seizoen Jazz Session Club
Limmen - Zondag 17 april is het 
laatste optreden van het sessie-
seizoen bij de Jazz Session Club 
Vredeburg. Het seizoen wordt af-
gesloten met twee oude beken-
den, namelijk de Bigband Heiloo 
en de Bbbigband. 
Het is al bijna een traditie dat de-

ze beide orkesten, onder leiding 
van Jack Kat, de laatste gastop-
tredens verzorgen. 

Beide orkesten hebben hun ei-
gen klankkleur en dat maakt het 
optreden zo speciaal. Aanvang 
16.00 uur, de toegang is vrij.   

leenperiode is zes maanden of 
een jaar. Ook kan het werk met-
een of na de leenperiode aange-
schaft worden. Duinrand Arto-
theek is te vinden in de Ateliers 
De Duinrand, Van Oldenbarne-
veldtweg 37 in Bakkum. 

Cantare zoekt dirigent
Castricum - Cantare is een 
meerstemmig koor met veertig 
enthousiaste  leden. Zij zingen 
voornamelijk eigentijdse liedjes 
in de katholieke kerken van Cas-
tricum, maar ook op festivals en 
in verzorgingshuizen. Het koor is 
nu op zoek naar een dirigent die 

het koor bij voorkeur ook muzi-
kaal kan begeleiden. Elke dins-
dagavond wordt gerepeteerd in 
de kerk in Bakkum van 20.00 tot 
22.00 uur. Voor meer informatie 
kan men bellen naar Wilma Cas-
tricum 0251 658866 of kijken op  
www.koorcantare.nl.
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Verrassend voorjaarsconcert 
van Harmonie en Blast!
Uitgeest - Gaf de Uitgees-
ter Harmonie en slagwerkgroep 
Blast! afgelopen jaar ter gele-
genheid van het 125-jarige be-
staan nog een groots jubileum-
concert, ook zaterdag werd het 
talrijke publiek in Dorpshuis De 
Zwaan weer verrast door de ve-
le kwaliteiten van dit orkest. Het 
was een avond met vertedering, 
slagtechniek, emotie, humor en 
muzikaliteit.
Vertederend was het optreden 
van het opstaporkest waarin 
leerlingen, net in opleiding, door 
middel van samenspel in vier 
werkjes hun kunnen toonden. 
Vooral de geïmproviseerde trom-
petsolo van Goos Duin oogstte 
veel bewondering.

Slagtechniek werd gedemon-
streerd tijdens het optreden van 
Blast! onder leiding van Maurice 
Vastenouw en Theun van Nieuw-
burg. Na het slagwerkstuk op 
olievaten en bezems barstte het 
echte slagwerk los op vele slag-
werkinstrumenten met onder 
andere een elektronisch drum-
stel. Het Afrikaanse werk met di-
verse maatsoorten en uiteenlo-
pende ritmes werd, ondanks de 
hoge moeilijkheidgraad, perfect 
uitgevoerd.
Emotie maakte zich meester van 
het publiek tijdens het optreden 
van Elles Herber tijdens de ver-
tolking van de eerste Cello Suite 
in G van Johan Sebastiaan Bach 
op Marimba. De muisstille zaal 

beloonde haar na de laatste to-
nen met een luid applaus.
Humor ontbrak niet tijdens het 
theaterstuk ‘Het Diner’, waarin 
met bestek op borden en glazen 
diverse ritmes werden geslagen. 
Dat ook met ballonnen ritmes en 
geluid gemaakt kan worden be-
wees Blast! in deze act.

Bestuurslid Cor Duinmaijer on-
derbrak het programma om af-
scheid te nemen van instruc-
teur Maurice Vastenouw, die we-
gens uitbreidende werkzaamhe-
den, onder meer als docent aan 
de Muziekschool Heemskerk af-
scheid moet nemen van Blast!. 
Cor memoreerde dat hij Mau-
rice als klein jongetje had leren 

Eerste acht punten zijn 
binnen voor Eric Ott
Uitgeest - Eric Ott heeft zijn 
eerste wedstrijd met een acht-
ste positie afgesloten. Dat bete-
kent dat de eerste acht punten 
voor het Supercup 600 klasse-
ment binnen zijn. “Na geslaagde 
trainingen op vrijdag, moest het 
zaterdag gaan gebeuren”, ver-
telt Karin Ott. “Eerste training al 
een 1:49.5 en de tweede training 
1:47.7; een nieuw persoonlijk re-
cord. Dat is mooi zo in het be-

gin van het seizoen. Eric mocht 
daarna starten op de tweede rij 
positie nummer zeven. In de eer-
ste bocht liet hij te veel anderen 
voorgaan. 
Uiteindelijk kwam hij als negen-
de over de finish, maar omdat 
iemand werd gediskwalificeerd 
kwam Eric op de achtste positie.” 
Donderdag 14 april rijdt Alex Ott 
in de Dutch Superbikes tijdens 
de WK Superbikes. 

Twitteren
Laatst had ik een congres van het 
Genootschap van Burgemeesters. 
Het ging over nieuwe ontwikke-
lingen. Zo was bijvoorbeeld de 
burgemeester van Volendam aan-
wezig om ons te vertellen hoe hij 
al een behoorlijke tijd actief is op 
twitter. Meer burgemeesters zijn 
tegenwoordig op twitter te vin-
den. Als gemeente twitteren wij 
inmiddels ook ongeveer een half 
jaar. Dat wordt bijgehouden door 
onze voorlichter en daarop kunt u 
bijvoorbeeld snel een link vinden 
naar allerlei berichten in de pers 
over Uitgeest. Dat is nuttig, maar 
een persoonlijk twitteraccount zie 
ik minder zitten.
Misschien ben ik een beetje ou-
derwets. Ik schrijf liever een co-
lumn dan dat ik twitter. Volgens 
mij bereik ik zo meer Uitgeesters 
en bovendien is het wat minder 
vluchtig. Al die korte berichtjes op 
twitter in de trant van: “Ik loop nu 
het gemeentehuis binnen”, wie zit 
daar op te wachten? Maar mis-
schien zie ik het wel verkeerd en 
denk ik er over bijvoorbeeld een 
jaar wel heel anders over. 
Ik ga trouwens wel aan de iPad. 
Volgens mijn man onmisbaar bij 
mijn werk. Ik hoef dan geen pak-
ken papier meer mee te nemen 
naar een vergadering, maar kan 
volstaan met een plat scherm-
pje. Tja, en van hem neem ik nog 
wel eens iets aan, dus afgelopen 
zaterdag samen naar het Apple 
Centre. Daar bleek dat ik niet de 
enige was die aan de iPad wilde. 
Ik sta op de wachtlijst.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl 

kennen bij het Tamboerkorps. Na 
zijn studie aan het conservatori-
um in Amsterdam maakte Mau-
rice met een aantal nog overge-
bleven leden van het Tamboer-
korps een doorstart in een nieu-
we vorm: de slagwerkgroep 
Blast! Hij introduceerde in de 
afgelopen tien jaar vele nieuwe 
slagwerkinstrumenten en vaar-
digheden tot zelfs een theater-
show. Als waardering voor zijn 
inzet mocht hij als dank een set 
Surdo stokken in ontvangst ne-
men met daarop de namen van 
al zijn Blast! slagwerkers.
Muzikaliteit was er zeker na de 
pauze toen het Harmonieorkest 
bezit nam van het podium.
Na de Astro Suite, waarin in vier 
delen diverse sterrenbeelden 
muzikaal gestalte kregen stond 
Morricone’s Melody op het pro-
gramma. Een werk van Ennio 
Morricone waarin Cor Duinma-
ijer op trompet voortreffelijk so-
leerde. Suite Secilla, een Spaans 
muziekstuk in vier delen waar-
in het orkest vooral in het vier-
de deel goed tot zijn recht kwam 
werd gevolgd door een inter-
mezzo op Marimba, A Little 
Prayer van E. Glennie, prachtig 
uitgevoerd door Elles Herber en 
Theun van Nieuwburg. In Sol-
daat van Oranje vielen enkele 
onvolkomenheden te ontdekken 
en ook in het afsluitende Mac 
Arthur Park eisten de vermoeid-
heid van de muzikanten na twee 
concerten op een dag zijn tol. 
Het zij ze vergeven. 
Dirigent Lex Bak heeft voor zijn 
wel voltallige maar niet overbe-
zette orkest een prima muziek-
keuze gemaakt en daarmee ook 
dit concert weer tot een succes 
gemaakt. 

Programma Dag van Kagerhoek
Uitgeest - Op zondag 17 april 
organiseert Acties-Uitgeest in 
samenwerking met diverse or-
ganisaties de Dag van de Ka-
gerhoek. Het doel van deze dag 
is om de burgers en politici van 
Uitgeest te wijzen op de waar-
den die dit gebied volgend Ac-
ties-Uitgeest heeft. 
De groep is tegen het plan om 
de Kagerhoek te bebouwen met 
een winkelcentrum, hotel en 
wellnesscentrum. In de raads-
vergadering van 28 april wordt 

een besluit genomen over het 
wel of niet verder ontwikkelen 
van dit plan. 

De uitvalsbasis van de Dag van 
de Kagerhoek is Fort Veldhuis. 
In en rond het fort zijn er diverse 
activiteiten. Om 10.00 uur opent 
het fort de deuren, om 10.30 
en 12.30 uur starten wandelin-
gen onder leiding van Lia Vriend. 
Om 11.00 uur start een fiets-
tocht naar Fort Veldhuis vanaf 
Dorpshuis De Zwaan. Van 11.00 

tot 13.00 uur is het boerenbe-
drijf open. Er zijn allerlei dieren 
te zien. 
Om 11.30 uur start een le-
zing over bijenteelt en duurza-
me landbouw door imker Her-
man Rasch. Om 13.30 uur is er 
een presentatie van Stichting de 
Hooge Weide, om 14.00 uur start 
een lezing over het landschap 
van liniedijken en inundatievel-
den door Landschap Noord-Hol-
land. De activiteiten eindigen om 
16.00 uur. De toegang is gratis. 

Programma 
Sport- en 
Tenniscentrum
Uitgeest - Het programma van 
Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest zier er als volgt uit. Vrijdag 
15 april 20.00 uur dartcompetitie. 
De RZVV Regiobank Competitie 
start om 19.30 uur met Sporthal 
de Zien-Aldor Verlichting, 20.10 
uur MP Schilders Castricum-
SMC IJmond, 20.50 uur Sport 
Sportief Castricum-De Vlaggen-
koning, 21.30 uur Loodgieters 

Wester/Putter-De Buurvrouw, 
22.10 uur Haazz.nl-TD-Support, 
22.50 uur Autobedrijf Uitgeest-
Regiobank. Zaterdag 16 april 
om 14.00 uur basketbalcompe-
titie LCP. 

Zondag 17 april 10.00 uur jeugd-
artsen, 10.00 uur selectie basket-
balbond. Maandag 18 april 19.00 
uur mixtoernooi Voluit
Dinsdag 19 april 9.00 uur dames-
gym Unitas, 18.00 uur jeugdbas-
ketbal, 20.00 uur seniorenbas-
ketbal. Woensdag 20 april 9.00 
uur ouder-kindgym Unitas, 20.00 
uur recreatie badminton en vol-
leybal. 
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 0251 - 361111
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: maan-
dag 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 telefonisch 
een regeling worden getroffen voor 
een afspraak buiten de openingstij-
den.

OPENBARE 
BEKENDMAKINGEN
De commissie Bezwaar- en Beroepschriften 
houdt een openbare vergadering op maan-
dag 18 april in de raadzaal van het gemeente-
huis, Middelweg 28. De vergadering begint om 
19.30 uur en op de agenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen:

- Bezwaarschriften tegen besluit van burgemeester  
 en wethouders een bouwvergunning te verlenen 
 met vrijstelling van het bestemmingsplan voor een 
 woning en bedrijfsruimte aan de Langebuurt 2.
- Bezwaarschriften tegen het besluit van burgemeester 
 en wethouders tot het verlenen van een bouw- 
 vergunning 2e fase aan voor het oprichten van 14 
 appartementen en een parkeerkelder aan de 
 Hogeweg 122-126.
- De zienswijze van de AHB Uitgeest tegen het  
 besluit van burgemeester en wethouders tot het  
 vaststellen van een ontwerp omgevingsvergunning 
 betreffende het oprichten van een nieuw gebouw  
 voor het Jeugd- en Jongerencentrum Mill House en 
 de hobbyvereniging Fabo aan de Zienlaan.

VERGuNNING cOllEctE
Burgemeester en Wethouders van Uitgeest maken 
bekend dat vergunning is verleend aan de Neder-
landse Vereniging tot Bescherming van Dieren voor 
het houden van een collecte in de periode van 2 t/m 
8 oktober 2011.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de moge-
lijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift 
zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Belanghebben-
den kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift in-
dienen binnen zes weken na de bekendmaking.

WIjzIGINGEN cAR-uWO
Van het LOGA zijn brieven ontvangen betreffende 
aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuis-
plichtige ambtenaren, vrijwillige brandweer en po-
litieke ambtsdragers onder de werkkostenregeling 
en FLO-overgangsrecht welke wijzigingen in de CAR-
UWO tot gevolg hebben.

Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuis-
plichtige ambtenaren. Het LOGA indiceert jaarlijks de 
maximumbedragen van de verplaatsingskosten voor 
verhuisplichtige ambtenaren. In de Cao-gemeenten 
2009-2011 is hiervoor een nieuwe systematiek afge-
sproken. De koppeling met de Rijksregeling is losge-
laten en in plaats daarvan is gekozen voor een jaar-
lijkse indexatie met de consumenten prijsindex (CPI) 
van twee jaar daarvoor. In de praktijk wordt alleen 
voor de burgemeester gebruik gemaakt van de ver-
plaatsingskostenregeling.

Vrijwillige brandweer en politieke ambtsdragers on-
der de werkkostenregeling. De werkkostenregeling 
die per 1 januari 2011 in is gegaan, leidt tot veran-
deringen in de fiscale behandeling van vergoedingen 
en verstrekkingen. Zo ook tot veranderingen in de 
fiscale behandeling van vergoedingen aan leden van 
de vrijwillige brandweer en politieke ambtsdragers. 
Het stuk over de vrijwillige brandweer is niet van 
toepassing op de gemeente Uitgeest, het stuk over 
de politieke ambtsdragers zal meegenomen worden 
in het project werkkostenregeling.

INtREKKING BENOEMINGsBEsluItEN 
ONBEzOlDIGD AMBtENAAR

De eerder genomen benoemingsbesluiten tot onbe-
zoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluiten als be-
lastingdeurwaarder worden ingetrokken. Met ingang 
van 1 januari 2011 worden de medewerkers aange-
steld als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke 
belastingen en aangewezen als belastingdeurwaar-
der.

BElEIDslIjN ExtRA WONINGEN OP EEN 
PERcEEl
Op 24 maart heeft de gemeenteraad van Uitgeest 
de ‘Beleidslijn voor extra woningen op één perceel’ 
vastgesteld. In de beleidsnota wordt ingegaan op de 
wens meer woningen te creëren op percelen waar 
reeds gewoond wordt. Daarbij wordt aandacht ge-
schonken aan de vraag welke percelen daarvoor in 
aanmerking komen en aan de stedenbouwkundige 
uitgangspunten die gehanteerd worden. In het oog 
springende uitgangspunten zijn:
De nota is van toepassing voor de bebouwde kom 
van Uitgeest.
Er wordt een minimale maat gesteld aan de grootte 
van de te creëren percelen.
Er wordt een maximale maat gesteld aan de grootte 
en hoogte van de te creëren woningen.
De nieuw te creëren percelen zijn vanaf de openbare 
weg bereikbaar voor autoverkeer en voorzien in de 
daarvoor geldende parkeernorm.

ONtVANGEN AANVRAGEN
OMGEVINGsVERGuNNING

Ontvangstdatum
05-04-2011 OV 2011-006 Busch en Dam 22
 Uitbreiden bestaande berging 

05-04-2011 OV 2011-044 Melis Stokelaan,
  Anna van Renesse-
  plein, Middelweg
 Plaatsen afvalcontainers

01-04-2011 OV 2011-045 Westergeest 39
 Aanvraag om gebruiksvergunning
 en brandveilig gebruik

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunnin-
gen ook worden verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN

Verzenddatum
08-04-2011 OV 2011-021 Benesserlaan 145
 Uitbreiden woning   

12-04-2011 OV 2011-008 Esdoornstraat 8
 Plaatsen dakopbouw

12-04-2011 OV 2011-026 Middelweg 119
 Plaatsen gevelreclame   

12-04-2011 OV 2011-032 Lagendijk 41
 Plaatsen drie dakkapellen 

13-04-2011 OV 2011-038 Wet. Twaalfhovenstraat 15
  Plaatsen dakopbouw  
13-04-2011 OV 2011-041 Graskamplaan 42
 Plaatsen dakkapel   

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen afgegeven vergunnin-
gen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. 
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken met in-
gang van de dag na bekendmaking van het besluit te 
worden ingediend en gericht te worden aan Burge-
meester en wethouders.
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Museumboerderij van 
Jan Makkes weer open
Velserbroek - ‘Mijn opdracht 
als kunstenaar in deze wereld 
heb ik volbracht. Mijn talent 
als kunstenaar neem ik mee in 
de eeuwigheid, terug naar mijn 
Schepper. Want Hij is het, die mij 
beoordeelt.’ 
Woorden van de gepassioneerde 
kunstenaar Jan Makkes, over-
leden in 1999. Hij liet een veel-
zijdige en omvangrijke collectie 
na. Bloeiende boomgaarden, ou-
de dorpjes, kleurrijke landschap-
pen, haventjes, stadsgezichten 
en de door hem zo geliefde bloe-
men. Een deel van deze indruk-
wekkende collectie zal tijdens 
een drietal tentoonstellingen te 
zien zijn in de Museumboerderij 
Jan Makkes. De museumboer-
derij ademt nog steeds de sfeer 
van Makkes. Aan de muren han-
gen overal schilderijen en foto’s 
van zijn ontmoetingen met de 
groten der aarde. Makkes was 
ver buiten onze grenzen bijzon-
der geliefd en werd alom geres-
pecteerd. Zo ging hij in zijn be-
wogen en bevlogen levenop au-
diëntie bij de Paus en had hij een 
indringende ontmoeting met on-
der andere de voormalige presi-

dent van de Sovjet-Unie, Micael 
Gorbatsjov en ook met John F. 
Kennedy. Makkes hield van rei-
zen en haalde hier ook inspira-
tie uit. Hoewel hij ook vaak schil-
derde in zijn geliefde haven van 
IJmuiden. Hij vloog naar de mooi-
ste streken in de wereld om deze 
vast te leggen op het witte doek. 
Befaamd zijn ook de bloemstil-
levens die Dries van Agt ‘fontei-
nenvan kleur’ noemde.
‘In kleuren zal hij bij ons blijven’, 
heet dan ook de tijdens de ten-
toonstellingen vertoonde video-
presentatie over Makkes, zijn le-
ven en zijn werken. Tevens is het 
boek ‘Jan Makkes...een gedreven 
kunstenaar’ te koop.
De tentoonstellingen 2011 - 
2012 zijn op zaterdag 16 april 
tot en met zondag 1 mei, don-
derdag 2 juni tot en met maan-
dag 13 juni, zaterdag 10 decem-
ber tot en met zondag 1 januari. 
Geopend van 11.00 tot 18.00 uur. 
Buiten deze exposities alleen op 
afspraak. Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a te 
Velserbroek, tel.: 023-5376227.  
Zie ook www.museumboerderij-
janmakkes.nl. 

Co van Tongeren signeert bij Schuyt
UItgeest - Onlangs verscheen 
het boek Tranen op de aardap-
pel, geschreven door Co van 
Tongeren uit Uitgeest. Op zater-
dag 16 april is de auteur te gast 
bij Boek- & Kantoorboekhandel 
Schuyt aan de Middelweg om 
zijn boek te signeren. Uiteraard 
is hij ook graag bereid om met 
geïnteresseerden in gesprek te 

gaan over zijn boek. De schrij-
ver is aanwezig tussen 14.00 en 
16.00 uur.
Tranen op de aardappel is de bi-
ografie van twee families, de ene 
katholiek en de andere ongelo-
vig en socialistisch. In deze  soci-
ale geschiedenis nemen de Ho-
locaust, de oorlogsjaren en de 
periode na de oorlog een be-

langrijke plaats in. Voor veel in-
woners van Uitgeest zullen de 
beschreven ervaringen en de 
mensen die een rol spelen in het 
boek herkenning opleveren. De 
auteur draagt het boek op aan 
zijn kleinkinderen ‘omdat zij de 
toekomst in zich hebben’.
Tranen op de aardappel, ISBN 
9789461290366, kost 17,00 euro.

“Omdat iedereen mooi kan zijn”

Mooi Van den Haak, luxe 
parfumerie voor iedereen 
Castricum - Het is een jaar ge-
leden dat Mooi geopend werd 
in winkelcentrum Geesterduin 
en intussen is de winkel een be-
grip voor iedereen die houdt van 
een goede lichaamsverzorging. 
Mooi speelt in op de trend dat 
luxe voor iedereen toegankelijk 
moet zijn. Het geheim van mooi 
zijn begint immers bij een goe-
de verzorging. Maar er is meer.
“Omdat we geloven dat iedereen 
mooi kan zijn, hebben we een ei-
gen en unieke beautyschool ont-
wikkeld waar iedereen aan mee 
kan doen”, vertelt Stefan van den 
Haak. “Je leert er alles over je ei-
gen huidtype, wat de beste ver-
zorging is, en welke make-up het 
beste bij je past.” Terwijl Stefan 
aan het roer staat van de luxe 
parfumerie zijn het vooral de 
winkelmanagers Nancy en Ma-
delon en de schoonheidsadvi-

Het enthousiaste team van Mooi Van den Haak met Stefan en Teunis van den Haak.

seuses Maaike, Sabina en Anne 
die tussen de schoonheidspro-
ducten te vinden zijn. “Een vak-
kundig team en superenthousi-
ast”, aldus Stefan. 
Mooi is gespecialiseerd in huid-
verzorging, make-up en parfums 
van de toonaangevende merken, 
zoals Chanel, Dior, Estée Lauder, 
Clinique, Lancôme, Biotherm, 
O.P.I. en KOH. Daarnaast heeft 
Mooi de verrukkelijke produc-
ten van het merk Rituals in het 
assortiment opgenomen. Mee-
doen aan workshop die elke 
week gehouden wordt kost 7,50 
euro en hiervoor krijgt men een 
persoonlijk advies op het gebied 
van verzorging en make-up en 
een waardebon die bij Mooi be-
steed kan worden. De groepjes 
bestaan uit maximaal vier perso-
nen, zodat iedereen verzekerd is 
van optimale aandacht. Inschrij-

ven kan in de winkel. Dan is er 
ook nog eens de Mooi Meege-
nomen Card. “We hebben het af-
gelopen jaar al heel veel kaar-
ten verstrekt aan vaste klan-
ten. De kaart is gratis verkrijg-
baar en geeft recht op tien pro-
cent korting op het grootste deel 
van het assortiment. De kor-
ting is niet geldig op een aan-
tal producten waaronder Rituals 
en niet in combinatie met ande-
re voordeelacties en op cadeau-
bonnen.” Elke twee weken staat 
een luxe cosmeticamerk in de 
spotlights. Van 18 april tot 8 mei 
zijn dat de producten van Cha-
nel. Daarna volgen Lancaster en 
Clinique. Gedurende die perio-
de krijgen de kaarthouders zelfs 
vijftien procent korting op alle 
artikelen van dat merk. Wie zich 
aanmeldt en een e-mailadres 
achterlaat ontvangt automatisch 
vooraf een aankondiging van de 
merkactie. Kijk eens op www.
mooiparfumerie.nl voor meer in-
formatie of loop vrijblijvend bin-
nen om kennis te maken met het 
mooie assortiment en het des-
kundige team van Mooi. Het 
adres is Geesterduin 54. 

Fysiotherapeute breidt praktijk uit 
Bioresonantietherapie 
laat klachten verdwijnen
Beverwijk - Sinds januari 2011 
heeft Marion van Hal haar prak-
tijk voor fysiotherapie uitgebreid 
met Natuurgeneeskunde in de 
vorm van Bioresonantie Thera-
pie en Ooracupunctuur. Deze 
stap is een gevolg van het feit 
dat zij in haar praktijk voor fy-

siotherapie steeds vaker mensen 
ontvangt met langdurige, onbe-
grepen klachten. Het blijkt dan 
steeds weer dat de oorzaak van 
deze klachten zoals vermoeid-
heid, chronische pijn, allergische 
reacties, hooikoorts, eczeem, 
maag-/darmklachten, slaappro-

blemen, enz. vaak gezocht moet 
worden in een groter geheel, 
een dieper gelegen oorzaak. Een 
mens bestaat niet uit losse on-
derdelen maar is een geheel van 
systemen die allemaal met el-
kaar samenwerken en invloed 
op elkaar uitoefenen. In deze sa-
menwerking kan een verstoring 
optreden door verschillende be-
lastende stoffen zoals bacteriën, 
pollen, voedingsmiddelen, virus-
sen of straling. Maar ook stress, 
spanning en lichamelijke blokka-
des kunnen een verstoring ver-
oorzaken. Middels pijnloze Bio-

resonatie Therapie kan Marion 
deze problemen in kaart bren-
gen en vervolgens behandelen, 
zodat het geheel van regelsyste-
men weer op een goede manier 
zal samenwerken en de klachten 
verdwijnen. Het principe van de 
Bioresonantie Therapie en Oor-
acupunctuur is erop gericht het 
lichaam weer in een dusdanige 
staat te brengen dat het zich-
zelf op een goede manier regelt 
en herstelt. Voor meer informatie 
kan men kijken op www.hygea.
nl. Marion van Hal is als thera-
peut volledig bevoegd en aange-

sloten bij de VBAG. De behande-
lingen worden geheel of gedeel-
telijk vergoed door de ziektekos-
tenverzekeraar. Een en ander is 
afhankelijk van de voorwaarden 
in de aanvullende verzekering.
Maak vrijblijvend een afspraak 
voor een intakegesprek om de 
mogelijkheden te bespreken. De 
kosten hiervan bedragen tijdelijk 
15 euro.
Praktijk voor Energetische Na-
tuurgeneeskunde Hygea, 
Arendsweg 43a in Beverwijk, tel. 
0251-214441, website www.hy-
gea.nl, e-mail marion@hygea.nl.
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Glashart Servicewinkel 
wordt feestelijk geopend
Castricum - Op vrijdag 15 april 
vindt de officiële opening plaats 
van de nieuwe Glashart Service-
winkel in winkelcentrum Gees-
terduin. De gehele dag zal in 
het teken staan van de feeste-
lijke opening en bij iedere in-
schrijving voor een abonnement 
ontvangt men een taartcoupon 
van bakkerij Burgmeijer. Tus-
sen 16.15 en 17.00 uur is voor de 
kleinste bezoekers Bob de Bou-
wer aanwezig en kunnen zij met 
hem op de foto. 

Glashart besteedt veel aandacht 
aan voorlichting en de lokale 
Servicewinkel speelt hierin een 
belangrijke rol. De Glashart Ser-
vicewinkel is bemand door men-
sen uit de regio. Zij zijn onafhan-
kelijke adviseurs die vragen over 
het project en de aanbiedin-

gen van de verschillende service 
providers kunnen beantwoor-
den. De nieuwe Glashart Ser-
vicewinkel is voortaan gevestigd 
aan Geesterduin 26a. Voorheen 
maakte Glashart gebruik van de 
ruimte bij Expert De Graaf. De 
Expert blijft een inleverpunt voor 
alle inschrijfformulieren gedu-
rende de hele campagne.
Wanneer 30% van de huishou-
dens in Castricum een glasveze-
labonnement bestelt bij één van 
de deelnemende service provi-
ders (KPN, KickXL of XMS), zal 
Glashart starten met de aanleg. 
Het afsluiten van een abonne-
ment kan tot 5 juni. Kiezen de in-
woners van Castricum voor glas-
vezel dan blijft de Glashart Ser-
vicewinkel bereikbaar voor vra-
gen over de aanleg van het glas-
vezelnetwerk.

www.zandenstrand.com

Meer verdienen aan huis-
verhuur in vakantietijd
Castricum - “Het leukste van 
je huis verhuren tijdens de va-
kantie is dat je vakantie gewoon 
stukken goedkoper wordt. Daar-
naast is het een veilig idee dat 
er mensen in je huis achterblij-
ven als je op vakantie bent.”Aan 
het woord is Saskia Dijkstra die 
samen met haar man Frank Ver-
donk een website beschikbaar 
stelt voor mensen die hun huis, 
vakantiewoning, B&B en groeps-
accommodatie beschikbaar wil-
len stellen voor verhuur. Gedu-
rende een vakantieperiode of in 
sommige gevallen het hele jaar. 
Saskia: “Wij brengen verhuurder 
en huurder bij elkaar en daar-
naast promoten wij de wijde om-
geving van Castricum.”
“Wij hebben een aantal jaar ons 
huis via een bedrijf gedurende 
onze vakantieperiode verhuurd”, 
vervolgt Frank. “Dit beviel ons erg 
goed, maar we vonden wel dat 
we erg veel geld moesten afdra-
gen aan het bureau die dit voor 

ons regelde. Dat moet goedko-
per kunnen, dachten wij. De ver-
huurder zou er meer aan moeten 
verdienen. Daarom hebben wij 
dit bedrijfje opgestart om andere 
mensen hierin mee te laten de-
len.” In 2009 werd allereerst hun 
eigen huis op de website gezet 
en al gauw kwamen daar de hui-
zen van buren, vrienden en ken-
nissen bij, die ook hun huis wil-
de verhuren. 
Saskia: “Mensen kunnen bij ons 
kosteloos hun vakantiehuis ad-
verteren, dus no cure no pay. Per 
gemaakte boeking vragen wij al-
leen administratiekosten, omdat 
wij veel werk hebben aan het on-
derhoud van de website, wij zor-
gen ervoor dat de site goed ge-
vonden kan worden voor de be-
zoekers, wij adverteren en geven 
andere tips en eventueel maken 
wij de foto`s voor op de website. 
Desgevraagd geven wij boven-
dien een vrijblijvend advies. Om 
de Noord-Hollandse kust te pro-

Sportief, modieus, comfortabel

Damescollectie Riesch 
Mode is vrolijk en fris
Alkmaar - Het is Riesch-Mo-
de weer gelukt een prachti-
ge voorjaarscollectie dames-
mode in te kopen voor de rijpe-
re vrouw. Mooie, frisse kleuren 
spelen daarbij de hoofdrol, maar 
zoals altijd is ook weer gelet op 
het draagcomfort, de mogelijk-
heden om te combineren en een 
goede prijs- en kwaliteitsverhou-
ding. De collectie loopt van maat 
38 tot en met 54. 

De voorjaarsmode laat veel rok-
jes zien, er zijn mooie blazers en 
gilets met bijpassende pantalons 
en natuurlijk blouses en shirt-
jes. Alle onderdelen worden bij 
Riesch los verkocht, zodat men 
zelf een mooie combinatie kan 
samenstellen. Een artikel dat 
zeer in de smaak valt bij klanten 
van Riesch-Mode zijn de pan-
talons met een elastische tail-
le. Deze zijn verkrijgbaar is zeer 

veel kleuren, stoffen en motieven 
als uni, streep, visgraat et cete-
ra. Maar de collectie bevat meer, 
veel meer. Het is daarom raad-
zaam zelf eens te gaan kijken. 
Voor wie dat op prijs stelt staan 
natuurlijk de vriendelijke mede-
werksters klaar om te adviseren. 
Voor mensen die zelf niet naar 
de winkel kunnen komen heeft 
Riesch Mode een extra service 
in het leven geroepen. Kleding 
kan op zicht meegenomen wor-
den en later worden afgerekend. 
Daarnaast is het mogelijk de kle-
ding van Riesch-Mode aan te la-
ten passen tegen een kleine ver-
goeding. 
De openingstijden zijn op maan-
dag van 13.00 tot 17.00 uur, dins-
dag tot en met zaterdag van 9.00 
tot 17.00 uur. Riesch-Mode is te 
vinden in de Schoutenstraat 26 
in het centrum van Alkmaar, tel.: 
072-5116000. 

moten onderhouden we de web-
site up to date, met bezienswaar-
digheden, restaurants et cetera. 
Ook ondernemingen die met re-
creatie te maken hebben kunnen 
in overleg een artikel op de web-
site plaatsen.” 
Het aanbod huizen verandert 
voortdurend en dat geldt ook 
voor de informatieve teksten die 
op de website te vinden zijn. Om-
dat Frank en Saskia verder geen 
kosten in rekening brengen is 
het rendement voor de verhuur-
der hoog. Men kan het huis zich 
vrijblijvend en zonder verplich-
tingen op de website laten plaat-
sen. En bij langere verhuur van 
het huis, meer dan drie weken, 
worden geen extra kosten in re-
kening gebracht. “Wij zorgen 
dan wel voor nieuwe huurders, 
maar rekenen geen administra-
tiekosten.” Kijk voor meer infor-
matie op www.zandenstrand.
com, mail naar info@zanden-
strand.com of bel 0251-658099. 

Personeel Viva Zorggroep 
kondigt verdere acties aan 
IJmond - De ondernemings-
raad (OR) van de Viva Zorggroep 
acht de voorgenomen reorgani-
satie bij het cluster huishoudelij-
ke zorg van Viva onvermijdelijk. 
Viva wil een grootschalige sala-
risverlaging toepassen omdat de 
organisatie zegt het niet meer 
te redden met het geld dat zij 
van de IJmondgemeenten krij-
gen. Overigens is dit het bedrag 
waarvoor Viva Zorggroep zelf 
destijds offerte aan de gemeen-
ten heeft gedaan. De gemeenten 
houden vast aan de contractaf-
spraken en zijn niet van plan om 
geld bij te passen. 
De medewerkers van Viva zijn 
geschokt over het standpunt van 
de OR. Maandagmiddag wilde 

een groep van zo’n honderd per-
soneelsleden een gesprek met 
de OR op het hoofdkantoor in 
Velsen-Noord om hun ongenoe-
gen te uiten. Ze werden echter 
bij de hoofdingang tegengehou-
den door de bewaking. 

De onlangs opgerichte actie-
groep ‘Wij zijn de Thuiszorg’ en 
vakbond Abva/Kabo FNV spra-
ken de medewerkers buiten toe. 
Men vond dat de OR zijn advies 
moet terugnemen en nee te-
gen de reorganisatie moet zeg-
gen. Het advies van de OR zal 
zwaar wegen bij het UWV, maar 
het personeel zal eveneens met 
handtekeningen naar het UWV 
stappen en melden dat zij het 

er niet mee eens zijn. ,,Het be-
leid van Viva Zorggroep is niet 
goed, het werk is er en het geld 
ligt er’’, aldus een woordvoerster 
van de actiegroep. Zij adviseer-
de de mensen om rustig te blij-
ven en gewoon hun werk te blij-
ven doen. 

Hans van den Wijngaard van 
Abva/Kabo vindt dat de OR de 
regels met voeten heeft getre-
den door niet in gesprek te wil-
len gaan. Hij denkt dat de Viva 
niet zomaar tot inkeer komt en 
sluit daarom verdergaande ac-
ties niet uit. ,,Bewakers neem je 
slaapzak maar mee, want wij ko-
men terug’’, aldus de vakbonds-
bestuurder. (Anneke Araya)
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Arjan de Zeeuw gast bij 
de 100 van Castricum
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is te gast Arjan de Zeeuw 
uit Limmen. De Zeeuw (40) 
maakte als profvoetballer furo-
re in Engeland. De robuuste ver-

dediger speelde onder andere 
voor Barnsley, Coventry City en 
Portsmouth FC. De beste herin-
neringen bewaart de Zeeuw aan 
zijn periode bij Wigan Athletic, 
waar hij tot speler van de eeuw 

Groene markt in de bi-
bliotheek van Castricum
Castricum - Bibliotheek Kenne-
merwaard heeft met een groot 
aantal samenwerkingspartners 
een Groen Informatie Platform 
(GRIP) ingericht in de biblio-
theek van Castricum. Samen or-
ganiseren zij op zaterdag 16 april 
van 11.00 tot 15.00 uur een groe-
ne markt. De deelnemende or-
ganisaties presenteren zich daar 
met een eigen activiteit en infor-
matie. 

De volgende organisaties zullen 
zich op de groene markt presen-
teren: CALorie, Transition Town 
Castricum, Vogelwerkgroep 
Midden Kennemerland, Padden-

werkgroep Castricum/Bakkum, 
Stichting Duinbehoud, Tuin van 
Kapitein Rommel, Clusius Colle-
ge Amateur Tuindersvereniging 
Castricum, Monique Scholtens 
van Groene Coach en Trainings-
praktijk OnderwegZijn en Biblio-
theek Kennemerwaard. 
Naast de informatiemarkt kan 
men meedoen aan een duur-
zame quiz en een korte vogel-
excursie door het Willem Rijke 
Plantsoen met de Vogelwerk-
groep. 
Verder presenteren leerlingen 
van het Clusius College hun 
eindopdracht Voeding & Bloem-
schikken. In het ecologisch ca-

Voorstelling ‘Moordmeiden’: 
is veel beter dan de film!

Castricum - Na het eerdere 
succes van ‘The Commitments’  
en ‘Phileine zegt alles!’ komt het 
Bonhoeffercollege nu met de 
absurdistische komedie ‘Moord-
meiden’. In de voorstelling ziet 
men de hoofdrolspeelsters Kitty 
(Willemien Slot), Nicolette (Ma-
rit Hooijschuur) en Estelle (Lisa 
Templon). In hun leven draait het 
om zien en gezien worden. Als 
een stelletje door zichzelf be-
noemde nouveau riches flane-
ren zij naar hartenlust door de 
goedgevulde porseleinkast van 
de Hollandse jetset. 
In haar honger naar lichamelijke 
perfectie krijgt Kitty echter twij-
fels over het effect dat haar plas-

tische lichaamsinvesteringen op 
haar man heeft. Dat wordt alleen 
maar erger als zij, gestoken door 
de angel van de jaloezie die haar 
hartsvriendinnen zorgvuldig 
plaatsen, het idee krijgt dat haar 
man vreemdgaat. Verbeten ge-
stimuleerd door diezelfde vrien-
dinnen besluit zij de weg van de 
roekeloze vergelding op te gaan. 
Daarmee wordt een reeks on-
omkeerbare gebeurtenissen in 
gang gezet die zijn weerga in 
glamourland niet kent. Zal Kitty 
met de wraakactie haar doel be-
reiken?
Naast de eeuwige thema’s lief-
de en trouw wordt in deze pro-
ductie ook genadeloos het mes 
gezet in het tot absurde propor-
ties opgeblazen huidige schoon-
heidsideaal.
In deze losjes op de film ‘Moord-
wijven’ gebaseerde bewerking 
gemaakt door docenten en leer-
lingen, worden de verschillen-
de scènes op muzikale wijze van 
commentaar voorzien door live 
uitvoeringen van bekende en 
minder bekende songs. 

De voorstelling is te zien op 18, 
19, 20 en 21 april in de aula van 
het Bonhoeffercollege. Aanvang 
20.00 uur. Toegangsprijs: 5 eu-
ro (inclusief consumptie). Op-
brengst bestemd voor Edukans. 
Meer info: 0251 - 65 91 19 of 
www.bonhoeffer.nl.

Peuterspeelzaal De Spring-
plank volop in beweging
Castricum - Peuterspeelzaal 
‘De Springplank,’ centraal gele-
gen aan de Dorpsstraat in Cas-

tricum, is volop in beweging 
met verschillende themaoch-
tenden zoals carnaval, opa- en 

omaochtend, lammetjesdag, Pa-
sen, moeder- en vaderdag, Sint-
Maarten, Sinterklaas en kerst. 
De themaochtenden worden op 
feestelijke wijze georganiseerd 
voor de peuters door enthousi-
aste ouders die een commissie 
vormen. Dinsdag 22 maart vond 
er onder grote belangstelling de 
jaarlijkse opa- en omaochtend 
plaats. Voor de gelegenheid was 
het buitenspeelveld ingericht 
met verschillende oud-Holland-
se kinderspelen. De grootouders 
konden bij een lentezonnetje ge-
nieten van hun kleinkinderen. 
Het bijzondere van ‘de Spring-
plank’ zit hem niet alleen in de 
feestelijke themaochtenden 
maar ook in het concept dat hij 
volledig draait op ouderpartici-
patie. 
Voor geïnteresseerden houdt 
‘de Springplank’ een open dag 
op zaterdag 14 mei van 10.00 
tot 12.00 uur aan de Dorpsstraat 
109.

fé kunnen bezoekers genieten 
van een lekker drankje. CALorie 
zal tijdens de markt de prijswin-
naar bekend maken van de fo-
tografiewedstrijd die zij georga-
niseerd hebben rond het thema 
‘Energie in Castricum’. Alle deel-
nemende foto’s worden tentoon-
gesteld in het GRIP. 

Tijdens de groene markt doet de 
bibliotheek een uniek aanbod. 
Tijdens markturen is het abon-
nement voor nieuwe leden de 
helft van de normale prijs. 
De toegang is gratis. De officiële 
opening wordt om 11.30 uur ver-
richt door wethouder Klijnstra.

Oud-Castricum op zoek naar 
herinneringen aan Corsotheater
Castricum - In 2012 bestaat het 
Corsotheater 75 jaar. Bijna iede-
re Castricummer zal deze  bios-
coop wel eens bezocht hebben. 
Behalve filmvoorstellingen heb-
ben daar vroeger nog veel meer 
evenementen plaatsgevonden, 
zoals toneelstukken, ontvangst 
van Sinterklaas, uitreiking van 
verkeersdiploma’s, cabaret, con-
certen enz.
De Werkgroep Oud-Castricum 
wil graag aandacht aan dit ju-
bileum besteden in het jaarboek 

dat volgend jaar verschijnt. Het is 
de bedoeling om daarin ook wat 
herinneringen van Castricum-
mers aan het theater op te ne-
men. Ook al is het maar weinig, 
samen met bijdragen van ande-
ren kan het een leuk geheel wor-
den. Reacties worden graag te-
gemoet gezien. Ook voor foto’s, 
kaartjes, affiches enz. houdt de 
werkgroep zich aanbevolen.  
De contactpersoon voor dit on-
derwerp is Niek Kaan, telefoon 
0251-650009.

Het Corsotheater in de jaren ’40.

Lentewandeling
Castricum - Op zondag 17 april 
organiseert Kennemer Duin-
camping Geversduin in samen-
werking met het Noordhollands 
Dagblad en wandelvereniging 
de Zwervers de Lentewandeling. 
De wandeling gaat door de dui-
nen en bossen van Castricum. 
Naast een wandeling van ruim 8 
kilometer kan men kiezen voor 
de wandeling van 20 kilometer. 
De lentewandeling start op cam-
ping Geversduin in Castricum.
De 20 kilometer start tussen 

ling van acht kilometer start tus-
sen 9.30 en 12.00 uur.  Aanmel-
den is verplicht en kan op de site 
van het Noordhollands Dagblad. 
Kosten leden 10,25, niet-leden 
7,25 euro. Dit is inclusief koffie/
thee met wat lekkers, een tus-
sendoortje en een versnapering 
bij terugkomst, een routekaartje 
en een kleine attentie. Voor kin-
deren t/m 12 jaar is er een kin-
derkaartje à 3,25 euro verkrijg-
baar. Voor het kinderkaartje ont-
vangt men een kindertasje in-
clusief pakje drinken, broodje en 
snoepje en een leuke verrassing.

werd gekozen. Momenteel is de 
Zeeuw niet meer actief op de 
velden. Hij heeft de voetbal inge-
ruild voor de mountainbike. Ver-
der is hij in opleiding tot recher-
chekundige bij het politiekorps 
Noord-Holland Noord. 

De uitzending is op donderdag 
14 april van 21.00 tot 22.00 uur. 
Herhaling op zondag 17 april van 
12.00 tot 13.00 uur. 

9.00 en 10.30 uur en de wande-
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Castricum - In de Maranat-
hakerk wordt een meditatieve 
dansavond gehouden die in te-

Meditatief dansen

Glashart
Al die aandacht voor het glasvezelproject is voor mij onbegrijpelijk. De 
stelling en ervaringen zijn toch: als een ondernemer iets nieuws begint 
en het product is goed dan wordt het een succes. Is het niet goed dan 
wordt het een flop. Bij een succes is het tevens een financieel succes. 
Daar is Glashart en de andere deelnemende ondernemers kennelijk niet 
van overtuigd. Nu men niet van succes overtuigd is worden de goed 
gelovigen ingeschakeld en wordt een flop neergelegd bij deze mensen.  
Wat een mentaliteit!                                                        
Cor Martens, M.H. Tromplaan 11

Inschrijving Timmerdorp
Limmen - Zaterdag 2 juli van 
10.00-12.00 uur kan er worden 
ingeschreven voor het timmer-
dorp. Het timmerdorp vindt dit 
jaar plaats van 29 augustus tot 
en met 2 september. Het thema 
van het timmerdorp is dit jaar 
‘Kermis’. Kinderen kunnen dus 

nu alvast gaan bedenken wat ze 
willen gaan maken en wie alvast 
thuis een brievenbus maakt voor 
bij de hut, kan tijdens het tim-
merdorp zijn of haar eigen post 
ontvangen. 
Kijk voor alle informatie op www.
conquista.nl

De Uylenspieghels op zoek 
naar werk- en opslagruimte
Limmen - Al verscheidene jaren 
vindt Carnavalsvereniging de Uy-
lenspieghels haar onderkomen 
in een bedrijfspand aan de Bloe-
menhof in Limmen. Hier staan de 
prinsenkar, de onderdelen voor 
de kinderkarren en alle overi-
ge benodigdheden opgeslagen. 
Deze ruimte wordt jaarlijks ge-
bruikt om alles weer een nieuw 
verfje te geven en ook wordt er 
het decor gebouwd voor het to-
neel. Vanaf begin oktober tot en 
met het einde van het carnavals-
weekend wordt hier iedere week 
door de raad van elf op één of 
twee avonden gewerkt aan de 
voorbereidingen van alle fees-
ten. De firma Driessen, de eige-
naar van het pand, heeft aan-
gegeven dat men het pand niet 
langer kan gebruiken,omdat de 
grond waar het pand op staat 
een andere bestemming gaat 
krijgen. 

De carnavalsvereniging is de fir-
ma Driessen heel dankbaar voor 
het kosteloos gebruik gebruik-
maken van de ruimte al deze ja-
ren, maar is nu wel op zoek naar 
een nieuwe ruimte, waar zij hun 
werkzaamheden kunnen voort-
zetten. Ook voor de opslag van 
de prinsenkar (oppervlakte 30 
vierkante meter en 3,20m hoog) 
en de opbouw van de kinderkar-
ren en decorstukken, verf en klus 
benodigdheden heeft men nieu-
we ruimte nodig. Het zou mooi 
zijn als men alles bij elkaar kan 
houden, maar iedere beschikba-
re ruimte is er één. 

Wie beschikt over deze ruimte of 
een goed idee heeft ten aanzien 
van hun ‘probleem’, kan con-
tact opnemen met Bart Lieferink, 
tel. 06-40016883, bf.lieferink@
quicknet.nl of Peter Crandel,  
p.crandel@quicknet.nl.

Cursus Sociale Hygiëne voor vrijwilligers
Castricum - Op dinsdagavond 
26 april start de cursus Socia-
le Hygiëne voor vrijwilligers van 
vrijwilligersorganisaties in de ge-
meente die met een horecavoor-
ziening te maken hebben. De 
cursus Sociale Hygiëne wordt in 
Castricum georganiseerd door 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
van Welzijn Castricum in samen-
werking met het Horizon Colle-
ge.
De cursus omvat vijf lessen en 
is een voorbereiding op het exa-
men ‘Sociale Hygiëne’ dat aan-

sluitend aan de cursus in Castri-
cum afgenomen wordt door de 
landelijke organisatie Svh. 

Aan de cursus zijn geen kosten 
verbonden; voorwaarde om deel 
te kunnen nemen is het verrich-
ten van (horeca)taken voor een 
vrijwilligersorganisatie in Castri-
cum, Limmen, Akersloot of De 
Woude. De examenkosten van 
125 euro zijn voor eigen reke-
ning. De cursusdata en lestijden 
zijn: 26 april, 10, 17, 24 en 31 mei 
van 19.00 tot 22.00 uur. Het exa-

men vindt plaats op 7 juni . Cur-
sus én examen worden verzorgd 
in Dorpshuis De Kern, Verlegde 
Overtoom 15 in Castricum.

Voor opgave en informatie: 
Stichting Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5, tel. 0251- 
656562. Men kan zich per mail 
inschrijven met vermelding van 
naam, adresgegevens, telefoon-
nummer en naam van de organi-
satie waarvoor men (horeca)vrij-
willigerswerk verricht: info@wel-
zijncastricum.nl.

Popquiz en live hip hop in de Bakkerij 
Castricum - Komende vrijdag 
is het weer tijd voor de Bakkerij 
popquiz. Dj Spook en Wino tes-
ten aan de hand van muziek- en 
videofragmenten de popkennis 
van het publiek. 

Het is gratis, er hoeft niet van te-
voren in te schrijven te worden 
en er zijn prijzen te winnen. De 

quiz begint om 21.00 uur. Zater-
dag 16 april is de maandelijkse 
live hiphop-avond. Dit keer pre-
senteert Bumrush Radio ‘Recor-
dize real’ met live: Odd Barz be-
staande uit Mr. Midget, Giller-
bee, Constantly, Bones en dj La-
varock. De ondersteunende dj’s 
zijn van Edible Beatz bestaande 
uit P-Trikz, Kai & Relski.

Als extra is er Step Correctly. De 
entree is 4 euro.

Het is wegens een afzegging 
nog niet zeker of de maandelijk-
se Songwriter Sunday deze keer 
doorgaat. Hou daarvoor de web-
site www.vriendenvandebakkerij 
in de gaten. De Bakkerij is te vin-
den aan Dorpsstraat 30.

Directeur Forte Kinderopvang 
gaat een nieuwe uitdaging aan
Castricum - Per 1 juni zal Esther 
Hollenberg, directeur Forte Kin-
deropvang, de organisatie ver-
laten om zich te richten op een 
nieuwe uitdaging. Al sinds 1990 
is Esther Hollenberg betrokken 
bij Forte Kinderopvang, toen nog 
Stichting Kinderopvang Castri-
cum ’t Drempeltje. Zij bekleed-
de hierbij verschillende functies 
binnen de organisatie: eerst als 

voorzitter van het bestuur van 
de Stichting en sinds 1998 in de 
functie van directeur/bestuurder. 
De toen nog kleinschalige orga-
nisatie met een peuterspeelzaal 
en een klein kinderdagverblijf is 
onder haar bezielende leiding 
uitgegroeid tot een gezonde or-
ganisatie met 24 vestigingen in 
drie verschillende gemeentes 
(peuterspeelzalen, kinderdag-

verblijven en buitenschoolse op-
vang). Na 12,5 jaar als directeur/
bestuurder is Esther toe aan een 
nieuwe stap: zij gaat een nieuw 
bedrijf opzetten in dienstverle-
ning voor vitale 55+-ers. In mei 
zal Esther Hollenberg afscheid 
nemen van klanten, personeel 
en overige relaties. Betrokkenen 
zullen hierover persoonlijk geïn-
formeerd worden.

Gouden jaren van Mozart 
in de Slotkapel van Egmond
Egmond - Van Swieten Socie-
ty laat vrijdagavond 15 april de 
gouden jaren van Mozart herle-

ven in de Slotkapel van Egmond 
aan den Hoef. 
Onder leiding van de wereld-

vermaarde fortepianist Bart van 
Oort speelt het gezelschap een 
aantal mijlpalen uit het kamer-
muziekrepertoire van hun gro-
te inspiratiebron Wolfgang Ama-
deus Mozart. 
Het Kegelstatt Trio en het Klari-
netkwintet behoren tot zijn al-
lergrootste werken. Van Swieten 
Society voert ze uit op originele 
instrumenten, zoals het ook in de 
tijd van de componist geklonken 
moet hebben.
Van Swieten Society behoort tot 
de absolute topensembles van 
ons land. Het ensemble speelt in 
wisselende bezettingen. In Eg-
mond treden op: Frank van den 
Brink, klarinet, Heleen Hulst, vi-
ool, Sara DeCorso, viool, Berna-
dette Verhagen, altviool, Job ter 
Haar, cello en Bart van Oort, for-
tepiano. Aanvang 20.00 uur op 
de Slotweg 19. Toegang 17,50 eu-
ro. Reserveren, tel.: 072-5065973 
of info@slotkapel-egmond.nl. 

ken staat van Pasen. De dansen 
zijn eenvoudige kringdansen, 
die duidelijk worden uitgelegd. 
Danservaring is dus niet no-
dig; iedereen kan meedoen. De 

dansavond wordt gehouden op 
woensdag 20 april om 20.00 uur 
op de hoek Beatrixstraat/Klei-
broek. Kosten vijf euro. Aanmel-
den via 0251-652729 of 651035.
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Nationale Shell school-
hockeycompetitie 2011
Castricum - Op 15 april orga-
niseert Mixed Hockeyclub Cas-
tricum (MHCC) een voorronde 
van de Nationale Shell School-
hockeycompetitie 2011 voor de 
meisjes jong tot en met 14 jaar. 
Het evenement is een initiatief 
van de Koninklijke Nederlandse 
Hockeybond. Dit jaar wordt voor 
de negende keer de Nationa-
le Shell schoolhockeycompetitie 
landelijke georganiseerd. 
Naast Castricum worden er op 
44 andere locaties in Nederland 
voorrondes gehouden. De com-
petitie is verdeeld in vier cate-
gorieën: meisjes jong en oud en 
jongens jong en oud. Totaal doen 
ongeveer 730 teams mee aan dit 
evenement; zij vertegenwoordi-
gen 250 scholen. 

De deelnemende teams worden 
om 9.00 uur ontvangen. De eer-
ste wedstrijden beginnen vervol-
gens om 9.30 uur. 
Er wordt gespeeld in drie pou-
les van vijf waarbij wedstrij-
den van 25 minuten worden ge-
speeld. Om 15.45 uur is de prijs-
uitreiking. Alle scholen zitten aan 
picknicktafels rondom het club-
huis, het kan dus heel gezellig 
worden.
Schoolhockey blijkt voor ver-
enigingen én scholen een uit-
stekende manier te zijn om een 
sportieve invulling aan de les-
sen Lichamelijke Opvoeding te 
geven.
Kijk voor meer informatie op 
de website van de KNHB www.
knhb.nl.

Finale driebanden kam-
pioenschap Akersloot
Akersloot – Er zijn veel verras-
sende finalisten tijdens de ko-
mende finale van het driebanden 
kampioenschap van Akersloot 
dat dit jaar voor de 23ste keer 
wordt gehouden. Dit traditione-
le toernooi is begonnen in janu-
ari en via verschillende poule-
wedstrijden waren twintig spe-
lers geselecteerd voor de hal-
ve finales en uit deze halve fi-
nales zijn de acht finalisten ge-
komen. Bij deze acht zitten een 
aantal spelers, die in het verle-
den als eens kampioen zijn ge-

worden. Zo mochten Theo Oud, 
Gerard Oud de kampioenbokaal 
al een keer meenemen.
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 
april zal deze finale worden ge-
speeld in biljartcentrum de 
Vriendschap. De acht finalisten 
zijn: Theo Oud,  Gerard Oud, Piet 
Weber, Patrick Verduin, Walter 
v.d. Klugt, Herman Schouten, Pe-
ter Kaptein en Gerbrand Twaalf-
hoven.
Zowel vrijdag- als zaterdag-
avond beginnen de wedstrijden 
om 19.00 uur.

Waterpolodames Aqua- 
fit zoeken versterking
Castricum – Aquafit, een 
zwem- en waterpolovereniging, 
is op zoek naar versterking voor 
het damesteam. Naast competi-
tiewedstrijden, zijn er toernooi-
en en uitstapjes. Zowel ervaren 
als onervaren speelsters vanaf 
vijftien jaar zijn welkom; er staat 
een team trainers klaar voor be-
geleiding. Er wordt getraind op 

vrijdagavond van 21.00 tot 22.30 
uur in Zwembad De Witte Brug 
te Castricum. 

Belangstellenden kunnen dan 
kennis komen maken of kijk op 
www.aquafit-castricum.nl voor 
meer informatie. Wie vragen 
heeft stuurt een mail naar nikki-
ploeg300@hotmail.com.

Toptoernooien bij de Stetters
Castricum - De maand maart 
stond weer in het teken van twee 
toptoernooien op de banen bij 
de Stetters. Bij het ‘Stoere man-
nen’-toernooi hadden maar 
liefst 46 teams ingeschreven. 
Het werd een zeer spannende 
strijd met aan het einde van de 
dag drie teams met vijf gewon-
nen wedstrijden maar ook nog 
met het zelfde puntensaldo. Dat 
betekende een barrage en die 
werd gewonnen door het koppel 
Rolf Tijssens/Elzo Bakker. Van de 
Stetters waren Jaap Dam/Theo 

de la Porte en Rob van Kampen 
met Kees den Uijl met vier ge-
wonnen wedstrijden de beste.
Bij het ‘Gezellige meiden’-toer-
nooi hadden zich 43 teams inge-
schreven. Het was helaas ontzet-
tend koud deze zaterdag. Bij de 
dames werden Loekie Kuijs met 
An Dijkman van de Stetters eer-
ste met vijf gewonnen partijen. 
Tweede werden Ria Kleuwer met 
Henny Cordes van Odiz Frogs en 
derde werden Jacqueline van 
Saane met Marianne Tuijn van 
Boele Plaisir.

Zeperd voor FC Castricum
Castricum - Met een daverende 
dreun is FC Castricum weer terug 
op aarde. Na twee fraaie over-
winningen op rij kreeg de ploeg 
van coach Mark Kranendonk 
van Monnickendam een gena-
deloos pak slaag: 1-6. Op de ne-
derlaag viel niets af te dingen. Op 
alle fronten kwam FC Castricum 
tekort. Volgende week wacht de 
uitwedstrijd tegen degradatie-
kandidaat Overbos. Bij verlies 
belandt FC Castricum opnieuw in 
de gevarenzone.
 De derde thuiswedstrijd op rij 
vertoonde veel overeenkomsten 
met een potje zomeravondvoet-
bal. Na bijna een kwartier werd 
de zoveelste fout in de verde-
diging geroutineerd afgestraft 
door Tom Pruijn: 0-1. Met klei-
ne kansen voor Duco de Koning, 

Ruud Drolinga en Kaspar Me-
lis leek FC Castricum terug in 
de wedstrijd te komen. Totdat er 

weer foutief werd verdedigd en 
Pruijn van dichtbij de 0-2 intik-
te. FC Castricum bleef schutte-
ren, met de uiteindelijke 1-6 ne-
derlaag als resultaat. (Foto: Han 
de Swart).

Vitesse’22 en trainer Jort van 
der Meulen per direct uit elkaar
Castricum - Op initiatief van 
trainer Jort van der Meulen heb-
ben amateurvoetbalclub Vites-
se’22 en trainer Jort van der 
Meulen op 9 april in goed over-
leg besloten om per direct af-
scheid te nemen van elkaar. 
Na de winterstop had Van der 
Meulen al aangegeven aan het 
eind van dit seizoen te stop-
pen bij Vitesse’22 en helaas is 

het hem niet gegeven geweest 
het seizoen waardig af te slui-
ten. Tegenvallende resultaten en 
het ontbreken van vertrouwen in 
een goede afloop hebben Van 
der Meulen doen besluiten zijn 
contract voortijdig te beëindi-
gen. Vitesse heeft veel te danken 
aan Van der Meulen, een jonge 
trainer die de selectie uiterst at-
tractief heeft laten voetballen en 

de afgelopen seizoenen dicht bij 
het kampioenschap in de tweede 
klasse heeft gezeten en periode-
titels in de wacht heeft gesleept. 
Zondag tegen De Dijk hebben 
Jan Oldenhove en John Lute de 
plaats van Van der Meulen inge-
nomen en de club beraadt zich 
er nog op of dit tevens de defi-
nitieve invulling voor de rest van 
dit seizoen zal betekenen.  

Zusjes Serena en Kaylin Stel 
district- en landskampioen
Castricum - Zondag 27 maart 
waren in  Nederland de district-
kampioenschappen lange af-
stand. District 3 zwom de wed-
strijd in zwembad de Hoornse 
vaart te Alkmaar. Voor het eerst 
werd in dit district de wedstrijd in 
een 50m bad gezwommen. Kay-
lin Stel had zich in de voorron-
de als eerste weten te plaatsten 
op de 400 vrij. Voor haar was het 
voor het eerst dat ze een wed-
strijd langer dan 50m in een 
lang bad ging zwemmen. Kay-
lin zwom de afstand 6.18.52, wat 
goed was  voor goud en een per-
soonlijk record.
Serena Stel had zich als twee-
de geplaatst voor de 800 vrij in 
het 50m bad. De race ging tot 

de 400 gelijk op. In het vervolg 
van de race zwom Serena weg 
haar concurrente Mirl om te fi-
nishen in 9.55.50, een persoon-
lijk record van 23 seconden. Voor 
Serena een goede voorbereiding 
voor het NJK 800 meter dat op 
23 april in Breda gezwommen 
gaat worden.Serena kwam ook 
nog uit op de 400 wissel en de-
ze afstand had zij nog niet eerder 
in een 50m bad gezwommen. Ze 
had zich ook hier als tweede ge-
plaatst en de strijd om het goud 
ging weer tussen Mirl en Sere-
na. Op de 100 meter vlinder nam 
Mirl al een voorsprong van vijf 
seconden. Op de 100 rug bleef 
deze gelijk, op de 100 school 
kwam Serena iets terug om op 

de laatste 100 vrij tot aan een se-
conde goed te maken. Haar tijd 
van 5.30.90 was een tel te kort 
voor goud. 
Zaterdag 2 april werd er in het 
Sloterparkbad in Amsterdam uit-
gevochten wie er landskampi-
oen van Nederland ging worden. 
De Dolfijn waar Serena en Kay-
lin voor uitkomen, stond na de 
vierde voorronde glansrijk bo-
venaan. De beste acht teams 
van de competitie zwommen te-
gen elkaar en de winnaar van 
deze ronde kreeg dubbele pun-
ten. Samen met de punten uit 
de voorronde werd dan de land-
kampioen bekend. Het was een 
wedstrijd verdeeld in twee de-
len. Kaylin zwom de 50 school 
in 49.76, net geen p.r., op de 100 
rug 1.23.09,  wat wel weer een 
p.r. was. Serena kwam vijf keer 
aan de start en zwom vijf keer 
een p.r.; 100 wissel 1.12.73, 200 
vrij 2.12.83 en de 100 school in 
1.22.67. In de estafette 4x100 
wissel gemengd zwom Sere-
na de 100 vrij in 1.02.25 en werd 
eerste. Als afsluiting van de dag 
was de 12x50 gemengd van jong 
naar oud. 
Hier zwom Serena een tijd van 
28.45 en ook deze estafette werd 
door De Dolfijn winnend afge-
sloten. Mede door de vele winst 
bij de estafettes won De Dol-
fijn ook deze ronde en werd met 
grote overtuiging Nederlands 
Kampioen. Voor de 12e keer in 
de geschiedenis en voor de vijf-
de keer op rij. 
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Deelnemers
Alpe d’HuZes

TEAM 1
De afgelopen 5 jaar heb ik 
minstens van één persoon af-
scheid moeten nemen, omdat 
de kanker te sterk was. Dat 
moet veranderen en daarom 
stap ik 9 juni op de fi ets en ben 
ik als assistent-koersdirecteur 
mede verantwoordelijk voor 
het gehele evenement!

Tom Oosterwegel

Opgeven is geen optie! 
Afzien wel ;-) 
Zes maal omhoog en naar 
beneden voor het goede doel: 
Kanker een chronische ziekte 
maken, en niet één waaraan 
je sterft!

André Hoekstra

Zo veel mensen die je kende, 
familie of vrienden, verloren 
aan kanker, nu is het tijd om 
er wat tegen te doen. Ik ben 
gezond en kan er nog wat aan 
doen. Daarom ga ik 6x om-
hoog!

Paul Dorenbos

9 juni (st)rijd ik mee voor 
het verleden, heden en de 
toekomst.
6x voor iedereen die mij lief 
is; ter nagedachtenis aan mijn 
vader.

Marleen Montezinos-Mul

Help ons het doel te bereiken. 
STEUN ONS!

Peter Seitner

Dit jaar zal ik voor de eer-
ste keer meedoen aan Alp 
d’HuZes. Na jaren geconfron-
teerd te zijn met kanker binnen 
mijn familie, wordt het nu tijd 
om kanker voor altijd de rode 
kaart te geven. Jij steunt dit 
toch ook?

Wilco van Pel

Vorig jaar, tijdens ons bezoek 
aan het evenement, ben ik 
besmet geraakt door het Alpe 
d’HuZes virus. Ik vond het 
geweldig. Door het overlijden 
ten gevolge van kanker van 
een collega en door de strijd 
die mijn zus moet leveren 
tegen kanker is mijn gedre-
venheid alleen maar groter 
geworden.

Ludo Veraart

Eén op de drie mensen krijgt 
kanker. Ooit zal kanker wel-
licht een chronische ziekte 
zijn, maar daarvoor is nog veel 
onderzoek en dus geld nodig.  
Mijn moeder, die in 2009 
overleed aan de gevolgen van 
huidkanker, zal mij op de Alp 
d’Huez vergezellen.

Michel Peerenboom

Eén op de drie mensen krijgt een vorm van kan-
ker. Hierdoor komt bijna iedereen in aanraking met 
deze ziekte. Soms iemand die dicht bij je staat, soms 
iemand die wat verder van je af staat. Team CAL 
d’HuZes zet zich in voor Stichting Alpe d’HuZes, 
een actie voor de KWF Kankerbestrijding. Op 9 juni 
2011 fi etsen 40 deelnemers uit Castricum, Akersloot 
en Limmen maar liefst zes keer op één dag de le-
gendarische berg de Alpe d’Huez op, om zo sym-
bolisch de strijd tegen kanker aan te gaan. Met zijn 
allen zullen zij zich inzetten om meer dan € 200.000,- 
euro op te halen voor onderzoek naar kanker.

Onder het motto ‘Opgeven is geen optie’ wil Alpe 
d’HuZes het onmogelijke mogelijk maken, zodat de 
strijd tegen kanker uiteindelijk gewonnen kan wor-
den. Aan de hand van de missie: ‘Mensen Faciliteren 
en Inspireren om Goed, Gelukkig en Gezond te leven 
met kanker’, zullen mensen in de toekomst niet meer 
doodgaan áán kanker, maar mét kanker. Met het 
geld dat opgehaald wordt, fi nanciert Alpe d’HuZes 
onderzoek, projecten en diensten die in de lijn zijn 
met de missie. Doordat Alpe ‘d’HuZes een strikt an-
ti-strijkstokbeleid hanteert, gaat 100% van het gedo-
neerde geld naar onderzoek. Niets in de organisatie 
wordt bekostigd van sponsorgeld.

Om geld op te halen voor dit goede doel organiseert 
Team CAL d’HuZes verschillende leuke evenementen.

Op zaterdag 7 mei wordt het BeneFietsconcert in 
Café Borst georganiseerd. Een geweldig feest waar-
bij de voetjes van de vloer kunnen voor het goede 
doel. Verschillende bands zullen optreden om er een 
knallend feest van te maken! 
Kaartjes zijn vanaf € 10,- te koop bij de deelnemers 
en bij Café Borst in Bakkum.
Op vrijdagavond 13 mei is er een zaalvoetbaltoer-
nooi in Sportcentrum De Bloemen, waarmee ook 
geld opgehaald wordt voor CAL d’HuZes. 
Stel een leuk team samen (met minstens één vrou-
welijke speler) en schrijf je in door een e-mail te 
sturen naar: caldhuzestoernooi@gmail.com.

Naast deze twee evenementen staat De Dubbele 
Lus dit jaar in het teken van Alpe d’HuZes. Op zon-
dag 15 mei zullen basisschool- en middelbare 
schoolleerlingen mee rennen voor het goede doel. 
Ook zijn er deze dag andere activiteiten, waaronder 
een Spinningmarathon met professionele instruc-
teurs, een springkussen voor de kinderen, de win-
kels zijn geopend. Al met al een gezellige dag om 
naar het Centrum van Castricum te komen!
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TEAM 2
Een Goed, Gelukkig en Gezond 
leven verdient iedereen. Ook 
de mensen die met de ziekte 
kanker moeten leven. Geld 
inzamelen voor onderzoek 
naar kanker is daarom hard 
nodig, zodat kanker van een 
dodelijke, naar een chronische 
ziekte kan evolueren. Opgeven 
is geen optie!

Joline Versteegen

Mijn motivatie vind ik in de kop-
peling van een ultieme sportie-
ve uitdaging en het bijdragen 
aan een bijzonder aanspre-
kend  “dichtbij-goed doel”: de 
kankerbestrijding. Dat samen 
beleven in het CAL-team, mét 
vrouw én dochter, maakt het 
helemaal speciaal. Tjop, tjop de 
berg op!! 

Theo Versteegen

Van supporter thuis in 2009, 
naar supporter op de berg in 
2010. Nu in 2011 heb ik het 
voorrecht om zelf mee te doen 
aan dit fantastische sport-
evenement.  Een dubbel doel, 
sportief en ideëel: De berg 
bedwingen, maar vooral het 
binnenhalen van geld om on-
derzoek naar  de bestrijding 
van kanker mogelijk te maken.

Marjolijn Versteegen

Wij gaan voor de overwinning!
Voor mijn moeder en alle 
anderen die de ongelijke strijd 
verloren hebben.

Anno den Bakker

Niets is onmogelijk, dus kanker 
de wereld uit!
Ik wil op 9 juni mijn onmacht 
en verdriet omzetten in kracht 
en daarmee 4 maal de Alpe 
d’Huez bedwingen voor dit 
buitengewone doel!

Kees Rol

Mijn droom is een toekomst 
waarin kanker geen levens-
bedreigende ziekte meer is en 
mensen niet meer zoveel hoe-
ven te lijden om soms alsnog 
te sterven. Ik hoop met deze 
actie zoveel mogelijk geld op te 
halen voor onderzoek en snel 
diagnose van deze vreselijke 
ziekte die we onder controle 
moeten krijgen!

Tine Rol-Ruggenberg

Mijn doel is om op 9 Juni met 
een record bedrag de berg 
aan te vallen.

Caroline den Bakker

Na vorig jaar zelf te zijn gecon-
fronteerd met darmkanker ben 
ik nu bezig met mijn herstel.
Ik wil letterlijk en fi guurlijk, met 
een volle bagagedrager,  de 
berg als fi etser weer op!

Jack Burgering

TEAM 3
Onze dochter Luca heeft gedu-
rende 1,5 jaar een chemokuur 
gehad in het AMC. De manier 
waarop ze dit heeft doorstaan, 
het doorzettingsvermogen 
en positivisme, roept bij ons 
enorm respect op.
En dit geldt voor alle kinderen 
op de kinderoncologie afde-
ling. Dit is voor mij de absolute 
motivatie om op 9 juni mee te 
doen aan Alpe d’HuZes.

Jack de Jong

De wilskracht en positivisme 
van onze dochter Luca en 
alle andere kinderen van de 
kinderoncologieafdeling van 
het AMC, die in sommige ge-
vallen voor hun laatste kans 
vechten, zijn voor mij een 
enorme bron van inspiratie en 
motivatie om op 9 juni mee te 
doen aan Alpe d’HuZes.
Zij verdienen een eerlijke 
kans op een goed, gelukkig 
en gezond lang leven.

Nicole de Jong

Samen de strijd aangaan met 
een racefi ets, sponsorboek 
en ijzersterk doorzettingsver-
mogen, om van kanker een 
chronische ziekte te maken. 
Daarnaast is mijn zusje Luca in 
behandeling voor een hersen-
tumor. En omdat ze zo’n ge-
weldig doorzettingsvermogen 
heeft en een echte kanjer is, 
wil ik graag een tegenprestatie 
voor haar doen.

Jordy de Jong

Ons gezin is nog kerngezond, 
maar één op de drie mensen 
treft deze verschrikkelijke ziek-
te. Daarom fi ets ik om zo veel 
mogelijk geld te verzamelen, 
om zo de strijd aan te kunnen 
binden met kanker. Ik weet dat 
de strijd voor mij na één dag 
over is; we weten allemaal dat 
wanneer je kanker hebt, de 
strijd nooit over is…

Eric Verdú

In naam van mijn dappere 
moeder Joke Kuiper Zoon...
Middels sportieve prestatie 
mee kunnen dragen tot groot-
se prestaties in de medische 
ontwikkeling OUD worden met 
Kanker.

Maureen Kuiper

Ik doe mee aan de actie opge-
ven is geen optie in de strijd 
tegen kanker omdat ik vind 
dat er ook nog een leven na de 
constatering van kanker is.

Theo Velzeboer

Teveel mensen in onze 
maatschappij zijn letterlijk 
ziek van kanker.
Steun ons deze strijd te 
winnen.

Marco van den Bosch

Ik doe mee omdat dit een 
geweldig doel is om je voor 
in te zetten. Wie heeft er in 
zijn omgeving niet te maken 
gehad met slachtoffers van 
deze ziekte?  Wat is er mooier 
om te helpen van deze (vaak 
fatale) ziekte een chronische 
ziekte te maken?

Dimitri Mehciz
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TEAM 4
Een ieder heeft wel een fami-
lielid of kennis die kanker heeft 
of die is gestorven aan kanker.
Daarom is onze actie niet het 
middel (fi etsen) maar het doel 
geld inzamelen voor het KWF.
Niet opgeven blijf doneren.

Nico Castricum

Helaas heeft iedereen wel 
eens te maken (gehad) met 
kanker. Stil zitten levert niets 
op, door je in te zetten voor 
het goede doel, geld inzame-
len voor onderzoek naar kan-
ker, doe je niets meer dan je 
plicht. Middels fi etsen en het 
organiseren van evenemen-
ten bereiken wij dat doel! Doe 
met ons mee en doneer!

Rob van de Ven

Veel te veel mensen krijgen 
kanker. Met het ziek worden 
van petra in augustus 2009 
heeft de ziekte ook in ons 
gezin toegeslagen. 
Petra heeft zich ijzersterk door 
haar behandelingsproces heen 
geslagen. Wat blijft is onzeker-
heid. Ik wil bijdragen aan meer 
mogelijkheden voor het doen 
van onderzoek.

Rolf van Dam

Ik fi ets mee omdat ik graag 
een bijdrage wil leveren zodat 
kanker in de toekomst een 
chronische ziekte wordt!

Mariëlle van der Laan

Als je 40 jaar geleden kanker 
kreeg, ging je dood. Als je te-
genwoordig kanker krijgt is 
er een behoorlijke kans dat je 
blijft leven. Wij maken die kans 
steeds groter.

Peter Beentjes

In mijn kennissen kring zijn de 
afgelopen jaren veel mensen 
gaan worstelen met de vrese-
lijke ziekte kanker, ik ga voor 
ze fi etsen, ik wil wat doen.

Robert Bijl

Via Alpe d’HuZes wil ik er aan 
bijdragen dat we in de toe-
komst in staat zijn kanker het 
hoofd te bieden, en er voor 
kunnen zorgen dat mensen 
met zo weinig mogelijk leed 
kanker kunnen verslaan, of 
met kanker kunnen leven!

Ben Metselaar

Nu ik met ‘pensioen’ ben ge-
gaan na een 44-jarige loop-
baan in de garage, ga ik mij 
nu inzetten voor een heel 
goed doel! We gaan er tegen 
aan!

Piet Veldt

TEAM 5
Fietsen tegen kanker. Ik doe dit 
jaar voor het eerst mee. Om zo-
veel mogelijk geld in te zame-
len voor kankeronderzoek. En 
om mensen die met kanker te 
maken hebben een hart onder 
de riem te steken. In mijn di-
recte omgeving en daarbuiten.

Sam Groen

Ik doe mee aan Alpe d’HuZes 
omdat ik er in geloof dat we 
van kanker een chronische 
ziekte kunnen maken in 
plaats van een dodelijke. Als 
iedereen helpt, is dit mogelijk.

Arjen de Vos

Iedereen komt het tegen in 
zijn omgeving, “kanker”. Ineens 
was het voor ons heel dicht bij.
En dan is er Alpe d’HuZes: 
De saamhorigheid, met elkaar 
gaan voor het goede doel. Ooit 
gaan we er een chronische 
ziekte van maken. En dat mag 
niet lang meer duren.

Rob Kramer

Want wie ons steunt, steunt de 
mensheid.

Hans de Waard

Mijn moeder heeft borstkanker 
gehad, en ik had met mezelf 
afgesproken: als mijn moeder 
weer helemaal beter is ga ik 
samen met mijn vader mee 
doen met Alpe d’HuZes. Ik ga 
hem 1 keer op en misschien 2 
keer.

Lisan Dekker

We hebben bijna allemaal wel 
een ervaring met die ziekte 
in onze omgeving. Maar nu 
kunnen we er met deze fan-
tastische Alpe d’HuZes iets 
voor doen! Niet voor onszelf 
maar voor anderen, die het 
zo verschrikkelijk hard nodig 
hebben.

Jeroen Mooij

Twee jaar geleden werd bij 
mijn vrouw borstkanker ge-
constateerd, met alle nare 
gevolgen van dien. Ze is 
nu volledig hersteld. Op 9 juni 
lossen mijn dochter Lisan (17 
jaar) en ik een belofte in, die 
we ten tijde van de chemo-
kuren hebben gemaakt. “Als 
alles achter de rug is, fi etsen 
wij meerdere keren gespon-
sord de Alpe d’Huez op.”

Marcel Dekker

Ik ga afzien op de berg, sa-
men met heel veel gemoti-
veerde mensen, om veel geld 
bij elkaar fi etsen. Hierdoor 
stellen wij de wetenschap in 
staat hun strijd tegen kanker 
voort te zetten.
Dit geweldige initiatief moti-
veert veel wielrenners, maar 
geeft ook steun en motivatie 
aan de mensen die knoken 
om kanker te overwinnen.

Ben Roodhuizen



pagina 22 13 april 2011

Peter Siekerman bekerkam-
pioen Schaakclub Bakkum
Castricum - Met niet al te veel 
zelfvertrouwen begon Siekerman 
aan de Doede Deen bekerfinale 
van schaakclub Bakkum. Sie-
kerman had immers twee weken 
geleden in de reguliere compe-
titie op een verschrikkelijke ma-
nier verloren van Fons Vermeu-
len, dezelfde opponent die nu te-
genover hem zat in de bekerfi-
nale.
De eerste partij werd door de 
met wit spelende Vermeulen rus-
tig opgezet en Siekerman dacht 
hiervan te kunnen profiteren met 
een centrum opstoot. Een mis-
vatting.
Enige zetten later had Vermeulen 
een prachtige vrijpion gecreëerd. 
Siekerman moest nu krachtig in-
grijpen en verkreeg ook een vrij-

pion, die gesteund door een 
paard gevaarlijker bleek te zijn, 
mede door de slechte loper van 
wit. Nadat Vermeulen verzuimde 
de dames te ruilen kon Sieker-
man direct de witte koningsstel-
ling afbreken met mat als gevolg.
De tweede partij diende, om in 
de race te blijven, door Vermeu-
len gewonnen te worden.
Siekerman zette de partij wat te-
rughoudend op, remise was im-
mers genoeg om de finale te 
winnen. Vermeulen kreeg daar-
door een ongekend ruimtevoor-
deel op de koningsvleugel en 
nagelde alle witte stukken vast. 
Met nog enkele minuten op de 
klok begon de tijd een steeds 
belangrijker rol te spelen. Stuk-
kenruil leverde Vermeulen twee 

pionnen op, maar met als com-
pensatie voor Siekerman een 
vrijpion en een onbeschermde 
zwarte koning. Na wat doello-
ze schaakjes van de zwarte da-
me en toren kon Siekerman zelf 
het initiatief grijpen en ging voor 
eeuwig schaak. Dit lukte niet, 
waarna  zwart wederom een 
matnet kon weven. Een eerde-
re blik op de klok had Siekerman 
doen beseffen dat Vermeulen 
dat deed  met een gevallen klok. 
Net voor het mat zich aandien-
de keek wit op de klok en claim-
de de partij, echter op het zelf-
de moment ging hij ook door zijn 
klok. Remise dus.  Een bizar ein-
de, maar met 1,5 tegen 0,5 trok 
Siekerman aan het langste eind. 
In het dubbelschaak deden Gren 
Noteboom en Ruud Kloek goe-
de zaken door hun beide partijen 
te winnen. Noteboom is hierdoor 
de nieuwe koploper in de dub-
belschaakcompetitie.

Twee Vios-turnsters 
naar de districtsfinale
Castricum - Zaterdag 9 april 
hebben de Viosmeisjes goed ge-
turnd tijdens de provinciale kam-
pioenschappen turnen van de 
KNGU.
Anna de Boer behaalde dankzij 
haar fantastische vloeroefening
(11.20 punten) de negende 
plaats, wat betekende dat zij 
door mag naar de finale district. 
In dezelfde categorie van junio-
ren niveau 7 turnde Lisa Meul-
dijk een constante wedstrijd, 
maar kon helaas niet doorstro-
men.

Bij de meisjes Jeugd scoorde Ni-
na Koene hoog door bijna fout-
loos te turnen. Toch was het 
deelnemersveld zo sterk dat zij 
net niet bij de volgende finalis-
ten kon behoren. Nina behaalde 
40,85 punten.
Bij de pupillen 2 niveau 9 was 
Alyssia Boger zeer goed op 
dreef: zij scoorde met 13,45 pun-
ten een zeer goede sprong en 
bezette na vier onderdelen de 
15e plaats. Ook Alyssia mag op 
18 juni de districtsfinale gaan 
turnen in Amersfoort.

Drie Tios-turnsters door 
naar de districtfinale
Limmen - Zaterdag 9 april de-
den zes turnsters van sportver-
eniging Tios mee aan het re-
giokampioenschap van divisie 
5. Zij hadden zich hiervoor ge-
plaatst tijdens de rayoncompe-
titie. Meike Groot, Fleur LeBel-
le en Nina Burgering beten het 
spits af. Meike begon meteen 
goed op brug (13.30) en balk 
(12.65). Fleur deed het juist weer 
goed op vloer (14.00) en sprong 
(13.30). Van de 36 deelneem-
sters wist Meike zich als zesde te 
plaatsen voor het districtkampi-
oenschap. Fleur eindigde op de 
24e plaats. Op de andere baan 
turnde Nina haar oefeningen. Ze 
begon middelmatig op vloer en 

sprong maar wist zich naar de 
vijfde plek te turnen door een 
mooie brugoefening (10.75) en 
een sterke balkoefening (11.55). 
Een medailleplek voor Nina dus. 
In de tweede wedstrijd kwamen 
Daniëlle Dam, Lotte Koot en Han 
Ying Min op de turnvloer. Lot-
te en Han Ying hadden helaas 
niet zo’n goede dag en konden 
zich niet plaatsen voor de fina-
le. Daniëlle turnde een vloeiende 
brugoefening (11.15) en behaal-
de daarmee de hoogste score. 
Ook bracht dit haar op een der-
tiende plaats in het klassement. 
Zij gaat door naar de finale die 
gehouden wordt in Hooglander-
veen op 18 juni. 

Vredeburg maatje te klein
Limmen - Vrijdag 8 april speelde 
het eerste achttal van schaak-
vereniging Vredeburg de laat-
ste bondswedstrijd van het sei-
zoen tegen het sterke Schaak-
mat uit Zuid-Scharwoude. Vre-
deburg, dat niet kon beschik-
ken over de basisspelers Koen 
Kramer, Harold Ebels en Niels 
Hageman, bleek duidelijk een 
maatje te klein voor de kersver-
se kampioen van de derde klas-
se B. Met 2,5-5,5 werd Vrede-
burg op zijn plaats gezet. Gert-
jan Hafkamp, speldend aan het 
zesde bord, was de enige Vrede-
burger die een vol punt verover-
de. Daarnaast waren er remi-
ses voor Ed Stolp, Jos Admiraal 
en de sterk spelende Jaap Lim-
men, terwijl Bob Stolp, Jan Borst, 

Robin Rommel en Bert Hollan-
der een nul noteerden. Door vier 
overwinningen, één remise en 
twee nederlagen eindigt Vrede-
burg met negen matchpunten 
en 33,5 bordpunten op de derde 
plaats. Met 5,5 en met 5 punten 
uit zeven duels waren Ed en Bob 
Stolp de meest waardevolle spe-
lers in de bondscompetitie. 

Op dezelfde avond speelde Vre-
deburg ronde 23 van de interne 
competitie. Qua amusements-
waarde sprong de partij tussen 
Ronald van der Storm en Bar-
ry Blekemolen er boven uit. De 
kemphanen belandden in een 
spannend eindspel met voor 
beiden een toren en drie pion-
nen. Het was de geconcentreer-

de Blekemolen die met handige 
manoeuvres een pion veroverde, 
torenruil afdwong en erin slaag-
de zijn pluspion naar de overkant 
te loodsen. Blekemolen staat na 
deze overwinning op de zesde 
plaats van de ranglijst. Robert 
Termes verloor na de opening 
een pion tegen Sandra Hollander 
en was aan een kansloze partij 
bezig totdat Sandra rond de der-
tigste zet haar loper liet pennen 
door een toren en het stuk, en 
daarmee de partij, moest prijs-
geven. 

Vrijdag 15 april speelt Vredeburg 
het traditionele Paastoernooi. De 
twee vrijdagen daarna wordt er 
niet geschaakt vanwege Goe-
de Vrijdag en vanwege de Bloe-
mendagen. In mei worden dan 
de laatste drie ronden van de in-
terne competitie gespeeld.

Heren 1 Squashclub Reflex pro-
moveren naar promotieklasse
Castricum - Het was een span-
nend seizoen voor de heren van 
het 1e team van squashclub Re-
flex in Castricum. Het heren-
team, met als thuisbasis sport-
park Berg en Bal, had ook dit 
seizoen weer tegenstanders uit 
de hele regio. Zo ontmoetten zij 
onder andere teams van squash-
clubs in Beverwijk, Haarlem, Hil-
legom, Amsterdam en zelfs Al-
mere.
Reflex 1, bestaande uit de spelers 
Dennis Boontje, Ronald Jonker, 
Bas Monteban, Joachim Stuif-
bergen en Jiri de Waal, speel-
den al een aantal jaren in de 1e 
klasse van de Bondscompetitie. 
Vanaf de start van de competi-
tie waren de resultaten zéér po-
sitief en constant. De laatste we-
ken was er zelfs sprake van een 
nek aan nek race tussen Reflex, 
De Wadden(Koog aan de Zaan), 
Haarlem en Hillegom. Door aan-
houdende goede resultaten ein-
digde Reflex bovenaan de lijst. 

Met nog één inhaalwedstrijd te 
spelen was er nog één club die 
boven hen kon eindigen, echter 
zij verzuimden te winnen waar-
door Reflex 1 zich het kampioen-
schap kon toe eigenen. Reflex 1 
zal volgend seizoen starten in de 
Promotieklasse. 
Met twee herenteams en een 
damesteam in de Bondscom-
petitie is squashclub Reflex op 

zoek naar nieuwe enthousias-
te leden. Leden die op recreatie-
ve wijze op de banen van Berg 
en Bal kunnen squashen maar 
ook de mogelijkheid hebben 
om zichzelf, uiteraard door mid-
del van (ter beschikking gestel-
de) training, naar een niveau te 
ontwikkelen om competitie te 
gaan spelen. Kijk eens op www.
squashclub-reflex.nl.

Dos stroomt door naar 
regiokampioenschappen
Castricum - Op zaterdag 12 
maart werd de Finale Zuid ge-
houden voor de 4e divisie in 
sporthal ‘De Walvis’ te Beverwijk. 
Isa van der Moer deed mee in de 
categorie Instap Niveau 10. Op 
de diverse onderdelen behaal-
de zij de volgende cijfers: even-
wichtsbalk 13.30, vloeroefening 
13.60, sprong 12.90 en als laatste 
de brug 13.00. Met een punten-
totaal van 52.80 liet zij 29 meis-
jes achter zich en mocht de der-

de prijs in ontvangst nemen. Zij 
stroomt hiermee ook door naar 
de regiokampioenschappen van 
16 april in Beverwijk.
Ayla de Waal deed mee in de ca-
tegorie Junior Niveau 6. Zij be-
haalde de volgende cijfers: vloer-
oefening 11.30, sprong 11.20, 
brug 6.15 en balk 10.10. Met een 
puntentotaal van 38.75 behaalde 
zij de 16e plaats. Ook zij is door 
de regiokampioenschappen van 
16 april.
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Basketballers U-16 kampioen
Uitgeest - Afgelopen zaterdag 
is het team ‘under sixteen’ van 
Lake City Players kampioen ge-
worden van hun poule. Speciaal 
voor deze gelegenheid kwam Ton 
Kaart, de voorzitter van de bond 
naar Uitgeest om de vaantjes en 
de beker uit te reiken.  Eigen-
lijk was het een complete ver-
rassing voor het team, dat heel 
ontspannen aan de wedstrijd be-
gon.  De tegenstander was Ear-

ly Bird uit Purmerend en zij wis-
ten ook niet dat het om een kam-
pioenswedstrijd ging. In het eer-
ste deel van de wedstrijd ging de 
stand gelijk op. Na de rust kwam 
LCP op dreef, er werd veel ge-
combineerd en veel gescoord. In 
de laatste twee minuten van de 
wedstrijd liet het team hun ware 
kracht zien. Early Bird werd com-
pleet onder de voet gelopen en 
met een ruime overwinning werd 

het team terecht winnaar van het 
seizoen. 
Op de foto v.l.n.r.: Eilis Versteeg, 
Harris Alhajsaleh, Morsal Sa-
lehzadeh, Louise Burger, Liset-
te Coppens, Guido van der Kuij, 
Delano Holkamp, Pim Broersen, 
Dylan de Winter en Martijn Buur. 
Wesley Versteeg en Michel de 
Kort hebben gedurende het hele 
jaar de trainingen verzorgd. Met 
succes!

Winnen in nieuw tenue
Uitgeest - Rijvo Tegels uit Pur-
merend is de nieuwe sponsor 
van het zaterdag dames 1 juni-
orenteam tot en met twaalf jaar 
van TCU. De meisjes zijn op al-

le competitie-, en toernooidagen 
dankzij de sponsor gekleed in 
een nieuw, fris tenue. De eerste 
competitiewedstrijd werd over-
tuigend gewonnen met 6-0, dus 

FC Uitgeest E8 kampioen!
Uitgeest - Met nog twee wed-
strijden voor de boeg is FC Uit-
geest E8 niet meer in te halen 
door de concurrenten en dus 
kampioen in de 4e klasse. Zater-
dag werd Vitesse E5 met 5-1 ver-
slagen en kon, nadat eerst leider 
Rick Jonker in de kleedkamer 
onder de douche ging met zijn 

kleren nog aan, het feest in de 
kantine losbarsten. 
Op de foto staand v.l.n.r.: lei-
der Rick Jonker, Thijs Koek, Bob 
Spiegeler, Wout de Groot, Lode 
de Jong en leider Ivan Spiegeler. 
Zittend v.l.n.r.:  Kian shams, You-
ri Brandjes, Alex Erkamps en Ke-
vin Admiraal.

FC Uitgeest kraakt, maar 
niet in al haar voegen!
Uitgeest - FC Uitgeest begint 
te merken wat het betekent om 
koploper te zijn. De tegenstan-
ders stropen de mouwen op en 
zetten zich in voor een eervol re-
sultaat. Zo hoort het ook, want 
dat is de sport. Saenden liet zich 
in dat opzicht van z’n beste kant 
zien. Ook al stond de ploeg on-
deraan de ranglijst; het wilde 
zich niet willoos laten slachtoffe-
ren. In een dergelijke fase is het 
belangrijk dat er spelers opstaan 
en beslissend zijn. Zondag wa-
ren dat bij FCU keeper Wiliam de 
Lang en Martin Hollenberg. Een 
2-1 overwinning was het resul-
taat.
Dat scheidsrechter Gzyar zeker 
niet de beste man van het veld 
zou worden, bleek al in de acht-
ste minuut toen hij verzuimde 
Dompig van Saenden een ge-
le kaart te geven voor opzettelijk 
hands, om vervolgens Joost de 
Jong er wel op één te trakteren 
na commentaar op de leiding.
Goed doorzetten van Stefan Win-
ter, gevolgd door een puike voor-
zet, stelde Martin Hollenberg in 
staat om in de 42e minuut de 

oh zo belangrijke voorsprong op 
het bij FC Uitgeest tegenwoordig 
denkbeeldige scorebord te zet-
ten. 1-0 Het gaf de tot dan toe 
enigszins zwalkende formatie 
van Jurg Bosman de juiste inspi-
ratie om vanaf de eerste minuten 
in de tweede helft de tegenstan-
der onder druk te zetten. Na-
dat Martin Hollenberg eerst nog 
een inzet tegen de paal zag be-
landen was hij een minuut later 
wel succesvol. Met een beheerst 
schot in de korte hoek beloonde 
hij zichzelf en zijn team voor zijn 
goede spel vandaag. 2-0 
Dan de de 64e minuut. Niet aan-
pakken van rechtsbuiten Dom-
pig stelde de Saenden-speler in 
staat om met een schot uit het 
niets zomaar de aansluitingstref-
fer te scoren. 2-1.
Het bleef spannend tot het einde 
toe. FCU ‘kraakte’, maar dank-
zij Martin Hollenberg en vooral 
keeper Wiliam de Lang gelukkig 
niet in al haar voegen. Daarmee 
was voor Uitgeest de zevende 
overwinning op rij een feit waar-
mee de ploeg fier op kop staat in 
de derde klasse B. 

de kleding brengt kennelijk ge-
luk. Op de foto Dana Half, Luna 
Pirovano, Anouk van der Booren 
, Sophie Groen, Kim de Roy Zui-
dewijn. 

Uitgeest - Paper Plane treedt op 
zondag 24 april (eerste paasdag) 
op in café De Balken. Het op-
treden begint rond de klok van 
21.30 uur en de toegang is gratis. 

Paper Plane zet sinds jaar en dag 
elk podium in Nederland op z’n 
kop met een toegankelijk reper-
toire en een flinke dosis humor. 
Paper Plane bestaat uit zanger 
Arne Meintjens, bassist Guido 
Havelaar, drummer Harry Stam, 
slaggitarist Kick Tuijn en sologi-
tarist Jeroen Wind. 

Café de Balken is te vinden aan 
de Middelweg in Uitgeest. Vrij-
dag 29 april tijdens de konin-
ginnenacht staat de band op het 
buitenpodium op het Nielenplein 
in Heemskerk. 

Paper Plane 
in De Balken

Bert Beentjes fietstocht
Regio - Op zondag 17 april or-
ganiseert de Kennemer T.C. de 
inmiddels vermaarde fietstocht 
de ‘Bert Beentjes Toer’. Deze vrije 
toer heeft een lengte van 120 ki-
lometer. 

Naast de sportieve uitdaging 
wordt men ook nog verwend met 
de natuurgebieden van het Twis-
ke en benoorden Amsterdam om 
fietsers langs de Gaasp en Gein 
naar de rustplaats Abcoude te 
voeren. 

De terugweg gaat langs de vaar-
ten de Winkel, Oude Waver naar 

Nes aan de Amstel en via het 
Amsterdamse Bos naar Halfweg. 
Vervolgens via Houtrak en het 
Westerhofbos naar pont Buiten-
huizen. De laatste loodjes gaan 
dan via  de Zuiderpolder en As-
sendelft terug naar Heemskerk. 

Deelnemers kunnen zich in-
schrijven bij het clubgebouw 
van IJsclub Kees Jongert aan de 
Adelaertlaan 5 in Heemskerk van 
9.00 tot 10.00 uur. 

Voor meer informatie: M. Schrijn-
ders, tel. 0251-311078 of www.
kennemertc.nl. 

De duiven vliegen weer
Uitgeest - Afgelopen zaterdag 
was de start van het nieuwe dui-
venseizoen voor de Vliegende 
Vleugels, ook dit jaar uitkomend 
in het Rayon B. van de afdeling 
Noord-Holland. 

Voor de eerste Vitesse-vlucht 
stond het Belgische St. Job in ‘t 
Goor gepland met een afstand 
van 134 km. Aantal deelnemers 
was dertien met 230 duiven. De 
duiven werden gelost om 10.30 

uur en de de snelste duif meld-
de zich om 12.16.32 uur. De eer-
ste overwinnaar van dit seizoen 
in de vereniging werd Frank 
Rodenburg uit Uitgeest. Zijn 
duif maakte een snelheid van 
1263,403 mtr per minuut wat een 
snelheid gaf van ruim 75 km per 
uur. Uitslag eerste drie deelne-
mers: 1-6-7-15-36-45 Frank Ro-
denburg, 2-3-16-27-30-36-37-
39-4351-55 Comb. Kerssens-
Krom, 4-5-25-57 D. de Bruin. 
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UItgeest - De distributeur van 
aardgas in Uitgeest, heeft een 

Gaslek gedicht

Communiceren met pubers

Uitgeest -  Met 85% van alle pu-
bers gaat het goed en er valt een 
stijgende lijn te bespeuren. De 
pubers van nu leven met face-
book, twitter en sms’en. Ouders 
sms’en zelfs naar de jongens- 
of meisjeskamer als er gegeten 
moet worden. 
Dat bleek op dinsdag 5 april tij-
dens een lezing in De Zwaan van 
Marina van der Wal, die in het 
kader van ‘Mamma weet alles’ 
lezingen geeft in geheel Neder-
land. Deze avond was het thema: 
‘Het puberbrein en communice-
ren met pubers’. Marina, moe-
der van twee zoons van zestien 
en achttien jaar, kon voor velen 
herkenbare voorbeelden geven. 

Ook vanuit de zaal in De Zwaan 
kwamen spontane reacties. Ka-

Links Genna Oldeweldt, pedagoog van de Jeugdgezondheidszorg, bij 
wie men in het gezondheidscentrum in de Waldijk, Graskamplaan 10 
te Uitgeest elke vrijdagochtend terecht kan met vragen over de opvoe-
ding. Op afspraak: 088 995 9595. Rechts: Marina van der Wal. 

mer opruimen, uitgaanstijden, 
het roken van een sigaret of een 
stickie, het drinken van alcohol, 
de vriendjes, het huiswerk, luis-
teren en niet luisteren; het zijn 
alle zaken die ouders van pubers 
maar al te bekend voorkomen. 
“Pubers kunnen ontzettend leuk 
zijn”, vindt Marina. “Zij zijn vaak 
erg enthousiast en als zij ergens 
voor gaan, zetten zij zich ook vol-
ledig in. 

Jongens en meisjes puberen 
steeds jonger. “Op hun veertien-
de komt het dikwijls tot een uit-
barsting. Van hun veertiende tot 
hun zestiende ontwikkelen zij 
een eigen identiteit. Tijdens die 

leeftijd wordt er behoorlijk ge-
experimenteerd. Zij nemen meer 
risico’s en hun stemming wisselt 
nogal eens. Zij zijn emotionele 
en snel van slag. Met de pubers 
is het vaak ‘Jantje lacht en Jan-
tje huilt. ‘Het draait allemaal om 
vrienden en vriendinnen, maar 
de ouders blijven belangrijk om 
richting te geven en te sturen.” 

Belangstellenden kunnen zich 
opgeven voor een netwerkgroep. 
Maximaal twaalf vaders/moe-
ders komen dan thuis bij elkaar 
om van elkaar te leren. Wie hier-
in geïnteresseerd is, kan kijken 
op de website: www.mamma-
weetalles.nl. 

Uitgeest - Zaterdag 16 april 
kunnen kinderen weer palmpa-
senstokken maken. De kinde-
ren moeten zelf een kruis van 
hout meenemen, Voor versiering 
wordt gezorgd. 
Wie zelf leuke versieringen heeft, 
kan deze meenemen. Niet-leden 

De tijd van palmpasenstokken en eieren
betalen een bijdrage van twee 
euro.. Aanvang 14.00 uur. 

Anders dan andere jaren is het 
eieren schilderen niet op dins-
dag maar op woensdag 20 april. 
Het begint om 14.00 uur en het 
duurt tot 15.30 uur. Er is een mo-

gelijkheid om eieren te koken in 
de speeltuin, maar zelf gekookte 
eieren meenemen kan ook. 

Voor beide activiteiten geldt dat 
kinderen in de leeftijd van vier 
tot zes jaar onder begeleiding 
van een volwassene komen. 

Uitgeest - Op woensdagmiddag 
20 april organiseert Stichting 
Uitgeester Senioren een  thema-
bijeenkomst over ‘Ouderen in het 
verkeer’ in dorpshuis de Zwaan. 
Wil Lutgerink heeft jarenlang 
een rijschool gehad in Heems-
kerk. “Mijn ervaring is dat veel 
ouderen de verkeersregels niet 
goed weten, of denken ‘ik ben 
oud, dus ik mag voor’. Dat kan 
leiden tot gevaarlijke situaties.”  
Aanvang 14.00 uur, entree 1 eu-

Ouderen in het verkeer 

ro inclusief koffie/thee.

De Zien kampioen na 
zinderend gelijkspel!
Uitgeest - Alles zat in de zaal-
voetbalkampioenswedstrijd die 
afgelopen maandag plaatsvond 
in sporthal de Zien aan de Zien-
laan. In de uitwedstrijd waren 
de Uitgeester nog onder de in-
druk geweest van het in grote 
getalen aanwezige Wormerveer-
se publiek, maar nu domineer-
den Uitgeester zaalvoetballief-
hebbers de tribunes. Meer dan 
100 toeschouwers waren op de 
seizoensapotheose afgekomen. 
Daardoor gesteund, en in de we-
tenschap dat een punt genoeg 
was om het kampioenschap vei-
lig te stellen, begon de Zien vol 
vertrouwen aan de laatste wed-
strijd van het seizoen.

De eerste goal kwam op naam 
van Martin Hollenberg. Kondo 
Budjang kwam al snel op gelij-
ke hoogte na een snelle aanval 
die werd afgerond door de  aan-
voerder van Kondo Budjang. 
Niet lang daarna vond ook een 
tweede speler de touwen achter 
de verder sterk keepende Theo 
Stam. Vlak voor rust moest weer 
een verdediger van de Uitgees-
ter het verschil maken. Michel 
Geerlofs wist daarna het gaatje 
te vinden tussen de keeper en de 

paal. Het leverde een 2-2 gelijke 
ruststand op. In de tweede helft 
hielden de twee rivaliserende 
ploegen elkaar aardig in balans.
Vijf minuten voor tijd schrok het 
publiek toen Pim Molenaar vlak 
voor de tribune door zijn en-
kel ging. Kondo Budjang móest 
scoren, dus zette in de resteren-
de minuten een speler op doel. 
Dit wierp meteen zijn vruchten 
af, want twee minuten voor tijd 
kon Kondo toch weer op voor-
sprong komen. Het uitpubliek 
ging uit zijn dak, het thuispu-
bliek ging al bijna teleurgesteld 
naar huis, maar er was nog 1,5 
minuut te spelen. Veertig se-
conden voor tijd werd Gabe van 
Wijk neergelegd op de rand van 
het strafschopgebied. Uitblin-
kend aanvoerder Martin Hol-
lenberg stond met het keepers-
shirt al aan langs de zijlijn om in 
te vallen, en mocht de vrije trap 
nemen. Het publiek ging op de 
banken staan, het Wormerveerse 
publiek deed hun handen voor 
de ogen en Martin schoof de bal 
loepzuiver onder de muur door 
achter de verbouwereerde kee-
per. Complete ontlading was het 
gevolg. Voor de derde keer op rij 
kampioen! 

klein gaslek bespeurd onder de 
Middelweg, nabij de Rabobank. 
Maandag en dinsdag werden 
daarom werkzaamheden uitge-
voerd om het lek te verhelpen. 

Prijsvechter Jumbo in 
plaats van Super de Boer
Uitgeest - De inwoners van Uit-
geest kunnen over een poosje 
terecht bij Jumbo. Vanaf woens-
dag 6 juli kunnen zij hun bood-
schappen doen in de omge-
bouwde Super de Boer winkel 
aan de Melis Stokelaan 1. Op die 
dag wordt de winkel ook feeste-
lijk geopend. De wervingscam-
pagne voor nieuwe medewer-
kers is al van start gegaan. 

Vanaf maandag 20 juni gaat 
Jumbo aan de slag met de in-
richting. Alle huidige medewer-

kers van de winkel gaan aan de 
slag in de nieuwe Jumbo vesti-
ging en krijgen een speciale op-
leiding van Jumbo. Meer infor-
matie over werken bij Jumbo is 
te vinden op www.jumbowerkt.
nl. 

Het familiebedrijf is uitgegroeid 
tot één van de meest gewaar-
deerde supermarktketens van 
Nederland. Onlangs is Jumbo 
uitgeroepen tot beste winkelke-
ten in de categorie Supermark-
ten.

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion
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LAAT U VERBAZEN MET PASEN....!
Zoveel lekkers, wordt u zeker vrolijk van.....
Van woensdag t/m woensdag:

PAASEI KOEKEN
heerlijk met amandelspijs ! per pakje € 2,50 !!
Dit weekend: 

PAAS SLAGROOMSNIT
met ‘n leuke decoratie.... van € 6,75 nu € 5,95 !!

Onze chocolade Paaseieren zijn handgemaakt, mmmm....zo mooi !
www.bakkerijputter.nl
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Afzwemmers februari en 
maart in de Witte Brug
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er tussen 
16.00 en 17.00 uur voor een di-
ploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’ te Castricum. 
In februari kon men  36 kandida-
ten feliciteren met hun behaalde 
diploma.
Op 2 februari is er door zeven 
kandidaten afgezwommen voor 
het C-diploma. Justin de Boer, 
Anouk Boots, Jasper van Dom-
burg, Florian Heydeman, Lonne-
ke van Klaveren, Sepp Klijn, Ter-
ry Koper en Isa Smit hadden een 
heel zwembad voor zichzelf en 
kregen alle aandacht van hun 
fans voor hun goede prestaties.
Op 9 februari werd er een intro-
ductieles gegeven voor de ou-
ders en kinderen, die binnen-
kort uitgenodigd worden voor 
de eerste zwemles voor A. In dat 
uur wordt verteld hoe de zwem-
lessen opgebouwd zijn en wordt 
de routing door het zwembad 
uitgelegd. Tijdens de eigen les 
- op vrijdagavond  11 februari - 

hebben Sanne Könst, Ethna Sa-
lim Arooni en Luna van Wonde-
ren alle basisvaardigheden, die 
beheerst moeten worden voor 
snorkelen 1 aan hun suppor-
ters laten zien. Deze belangstel-
lenden konden ook de moeilij-
kere vaardigheden bij de ande-
re snorkelaars zien.
En op 16 februari bestond de 
groep voor het A-diploma uit 
26 jonge kandidaten. Dit waren: 
Anjali van den Berg, Jeri Borst, 
Marit Brakkee, Floor Broertjes, 
Tessa de Bruijn, Demi Bult, Nao-
mi Fontijn, Greg Geerlings, Bram 
Heneweer, Rick Kaandorp, Chun 
Lei Koenders, Tatum Kops, Bil-
ly Meintjes, Suus Mooij, Kas 
Olgers, Liv Pepping, Rijk Pre-
vo, Djoeke de Ridder, Danique 
Scheerman, Niels Veldt, Sharme-
ne Wagenaar, Joey Weijers, Iris 
de Winter, Noah de Winter, Yn-
ger de Winter en Lukas van Zeg-
geren. 
In maart kon men 93 kandidaten 
feliciteren met het behalen van 
hun zwemdiploma. 

Op 2 maart is er door 27 kandi-
daten afgezwommen voor het B-
diploma. Julia Bakker,Mees de 
Boer, Dennis Dalmolen, Mathijs 
Ditmarsch, Floris Elsinga, Sanne 
Frijn, Paul Groen, Jitte Honing, 
Tijmen Hooning, Leri Huijser, Jir-
re Inja, Elise Knippen, Britt Marc-
ker, Meike Metselaar, Riva Mida-
vaine, Stef Nonnekes, Dean Pie-
pers, Lisa Ris, Stephan van Rooij, 
Alissa Ruinaard, Jari van de San-
de, Milou Schipper, Sid Schoorl, 
Kjell Tijsen, Marente van Vee-
nen, Jerom Verdu en Tessa Wes-
terman hebben hun vaardighe-
den op het gebied van zwemmen 
goed aan hun fans laten zien.
Woensdag 9 maart hebben Chris 
Braams, Carmen Brasser, Nadi-
ne Dijk, Roy Hoek, Anthony Kool, 
Bryan Lute, Rhys Maloney, Jip-
pe Veldt, Pepijn de Waard en Ilse 
Zwart met z`n tienen de vele ver-
schillende eisen in regenkleding 
en in badkleding voor diploma C 
aan een select publiek laten zien.
Op dinsdag- en woensdagoch-
tend wordt er ouder- en kind-
zwemles gegeven en een aan-
tal keren per jaar bestaat er de 
mogelijkheid om af te zwem-
men voor een diploma, wat een 
voorbereiding is op zwemles-
sen voor A. In het voortraject van 

Meisjes Sokkerwei kampioen van 
Rabobank schoolvoetbaltoernooi

Castricum - De meisjes van de 
Sokkerwei hebben het Rabo-
bank Schoolvoetbaltoernooi ge-
wonnen, dat zaterdag op sport-
park Noord-End door FC Castri-
cum werd georganiseerd. In de 
finale werd de Klimop met 2-1 

verslagen. Alle basisscholen in 
Castricum deden mee; totaal 
zo’n 200 meisjes. 
De twintig deelnemende teams 
waren opgedeeld in vier pou-
les. De winnaars van de poules 
speelden tegen elkaar in de hal-

het Zwem ABC zitten de Jip-di-
ploma’s en de jongere kinderen 
zijn daarvoor aan het oefenen. 
Zo hebben Nick Denneman, De-
na Koopman en Tom van Nijnat-
ten voor Jip 1 en Björn Hazelzet 
en Wouter Scheerman voor Jip 2 
op 15 maart tijdens de les afge-
zwommen.
Na het Zwem-ABC kan men oe-
fenen en zwemmen voor ver-
schillende diploma’s voor zwem-
vaardigheid en snorkelen. Op 
woensdagmiddag 16 maart werd 
er door 11 kandidaten voor de 
drie verschillende zwemvaar-
digheidsdiploma’s afgezwom-
men. Voor het eerste zwemvaar-
digheidsdiploma is Cecil Bas ge-
slaagd. Voor zwemvaardigheid 2 
werden alle diploma-eisen goed 
afgelegd door: Stan de Graaf, 
Selma Heijdra, Tristan Heijdra,
Robin Heyderman, Ivar van der 
Kamp, Julie Post en Tisha Si-
mons en voor zwemvaardigheid 
3 hebben Larissa Boon en Laura 
Hanraat hun prestaties voor het 
derde zwemvaardigheidsdiplo-
ma laten zien. Tijdens het gelijk-
tijdig afzwemmen voor deze op-
eenvolgende diploma’s is goed 
het verschil in moeilijkheids-
graad tussen de diploma’s on-
derling en de verschillende eisen 

hiervoor te zien. Maaike Jonge-
jan-Escar heeft haar vaardighe-
den voor zwemvaardigheid 3 een 
week later laten zien.
Voor het A-diploma is er op 23 
maart door een groep van 22 
jonge kandidaten afgezwom-
men. Ruben van Amersfoort, 
Linde Baard, Wout Grandiek, Jur 
Hollenberg, Ida Huiberts, Fleur 
Ithurbure, Leon de Jager, Tho-
mas de Jong, Luuk Juwett, Floor 
Kaandorp, Bente Kavsek, Ja-
de Koning, Jesse Levering, Le-
ma Monir, Pipp Pauzenga, Kyra 
Simons, Anouk Snel, Amy Stuif-
bergen, Matthe Tervoort, Lino 
Valkering, Gijs Visser en Amber 
van Well hebben hun zwemkun-
sten aan een groot publiek laten 
zien. .
Op 30 maart is er door 18 kandi-
daten afgezwommen voor het B-
diploma. Dorien Beuvens, Sop-
hie Brugman, Milo Dekker, Bram 
Heneweer, Romee Huisman, Ties 
Kaandorp, Stefan Koek, Wou-
ter Könst, Mick van der Linden, 
Flip van Marle, Noortje Meijer, 
Britt Morsch, Iris Schram, Laura 
Steeman, Jojanneke Vorstman, 
Maartje de Vries, Maxim de Win-
ter en Miki de Zeeuw hebben zo 
goed als zij konden hun presta-
ties aan iedereen laten zien.

ve finales. In de ene halve fina-
le won de Klimop 1 met 1-0 van 
de Toermalijn 1 en in de andere 
halve finale won de Sokkerwei 1 
met 1-0 van de Juliana van Stol-
berg 1. In de strijd om de derde 
en vierde plaats won de Toerma-
lijn 1 met 1-0 van de Juliana van 
Stolberg 1. 
De finale werd een erg spannen-
de wedstrijd tussen de Sokker-
wei 1 en  de winnaars van vorig 
jaar de Klimop 1. De Sokkerwei 
kwam 2-0 voor, maar vlak voor 
tijd scoorde de Klimop waardoor 
ze terug kwamen in de wedstrijd. 
Het was alleen niet genoeg. Erik 
Penning, medewerker van de 
Rabobank, tijdens de prijsuitrei-
king (foto): “Ik heb genoten van 
het toernooi en het enthousias-
me van de kinderen.” De jon-
gens uit de groepen 7 en 8 zijn 
komende woensdag vanaf 13.00 
uur aan de beurt en de jongens 
en meisjes uit de groepen 5 en 6 
woensdag 27 april op Sportpark 
Noord End. (Foto: Han de Swart).

TVC neemt eerste horde
Castricum - In de landelijke 
tenniscompetitie gemengd zon-
dag heeft TV Castricum de eer-
ste uitdaging goed doorstaan. 

Dit jaar speelt TVC in de 4e klas-
se en de eerste ontmoeting, uit 
bij Den Helder, is met een 4-4 
gelijkspel afgesloten. Nadat 
de dames Terstal en Glorie net 
geen 3e set konden slepen uit 
hun singles, maakten Boontje en 

De Goede de stand weer gelijk 
door hun tegenstanders totaal  5 
games te gunnen. 
Met name Stefan de Goede wist 
zijn tegenstander tot wanhoop te 
drijven door zeer vast en door-
tastend optreden. Het dames-
dubbel Lustig/Terstal kon helaas 
geen potten breken en de he-
ren Boontje/Ziedses des Plantes 
kwamen net tekort in hun he-
rendubbel (3-6/7-6/4-6) na een 

zinderende partij. De gemengd 
dubbels moesten gewonnen 
worden om TVC een gelijkspel 
te bezorgen en dat lukte. Hoewel 
de eerste set nog kansloos verlo-
ren ging konden Terstal/Boontje 
uiteindelijk de supertiebreak met 
10-6 naar zich toetrekken. Glo-
rie/Ziedses wonnen in 2 sets van 
hun opponenten wat de verlang-
de uitslag tot stand bracht. 

Komende zondag wacht de der-
by tegen Bakkum 5 op het park 
van TVC bij Berg en Bal.

Limmen D3 weer kampioen!
Limmen - Nadat voor de winter-
stop alle wedstrijden met winst 
waren afgerond, werd de twee-
de seizoenshelft afgetrapt met 
Limmen D3 in een duidelijke fa-
voriete rol. De voetballers van dit 
team weten al het hele jaar ie-
dereen te vermaken met aan-
trekkelijk en goed voetbal. Geen 
wonder dus dat dit sterke en cre-
atieve team getipt werd als po-
tentiële kanshebber op titelpro-
longatie. 
Zowel thuiswedstrijden als de 
vaak wat lastigere uitduels, wer-
den stuk voor stuk gewonnen. 

Zo ook afgelopen zaterdag. Na-
tuurlijk moest er nog wel mini-
maal gelijk gespeeld worden te-
gen Koedijk.
Een 1-0 voorsprong in de eer-
ste helft werd al vrij snel weer uit 
handen gegeven. Na de limona-
de kwam er wat meer rust in het 
spel en verliepen de aanvallen 
beter. Een goede keeper, de bei-
de doelpalen en ook de lat voor-
kwamen een grote uitslag. Toch 
was daar die bevrijdende treffer 
en met een 2-1 eindstand werd 
voor de tweede keer de kampi-
oenstitel binnengehaald.

Openingsvlucht voor Sander de Graaf
Castricum - De duiven kwamen 
terug van Meer, hemelsbreed 
120 kilometer vanaf Castricum 
en dat was de eerste vlucht van 
het seizoen voor postduivenver-
eniging De Gouden Wieken. Een 
mooier begin hebben de dui-
venliefhebbers zich niet kun-
nen wensen. Gerhard Tromp ver-
telt: “Met een licht windje uit het 
noorden en met een mild schij-
nende zon aan de hemel kregen 
de duiven op de losplaats de vrij-

heid. En ze kwamen als gekken 
naar huis. Als raketten zowaar. 
Maar niet bij iedereen. 

Want toen de uitslag bekend 
werd, bleek dat heel wat mel-
kers niet of nauwelijks een prijs-
je mee konden pikken.” Het was 
Sander de Graaf die zichzelf win-
naar mocht noemen, de eerste 
drie snelste duiven waren van 
hem. Tweede werd Arie Hage-
man, derde Nico de Graaf. 
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Scholenvoetbaltoernooi 
wordt Akersloots feestje

Limmen - Woensdag 6 april 
werd het scholentoernooi weer 
in Limmen gehouden. Deelgeno-
men werd er door de scholen uit 
Uitgeest, Limmen en Akersloot. 
Inmiddels is, door uitbreiding 
van de scholen in Uitgeest het 
aantal deelnemende scholen uit-
gegroeid tot 11. Elk jaar wordt 
er dankbaar gebruik gemaakt 
van de velden en accommoda-
ties in Limmen, niet op de laatste 
plaats omdat daar altijd een gro-

te groep vrijwilligers klaarstaat.
Wat het voetbal betreft was 
het al snel duidelijk: de over-
macht van de Johannesschool 
uit Akersloot was veel te groot. 
Zowel de jongens als de meisjes 
wonnen telkens ruim van hun te-
genstander. De jongens wonnen 
zelfs een keer met 12-0, en dat in 
20 minuten! De meisjes moesten 
voetballen op een half veld waar 
de doeltjes een stuk kleiner zijn. 
Toch wonnen ze ook twee keer 

met 5-0. Na de kruisfinales werd 
er bij de jongens om de derde 
en vierde plaats gestreden door 
de Rembrandt uit Akersloot en 
Sint Maarten 2 uit Limmen. De 
Rembranders kwamen hierbij als 
winnaars uit de strijd. De finale 
ging tussen de Johannes en de 
Jacobus, een broederstrijd dus. 
De Johannes ging er uiteinde-
lijk na een overwinning met 2-0 
met de beker vandoor. Er moet 
wel vermeld worden dat de fina-
leplaats voor de Jacobus onge-
kend was aangezien de coach, 
vanwege het gebrek aan spelers 
in groep 8, ook spelers uit groep 
7 en 6 moest halen.
Bij de meisjes streden de Kornak 
uit Uitgeest en Sint Maarten uit 
Limmen het veld in voor de der-
de en vierde plaats. Die wedstrijd 
werd gewonnen door Sint Maar-
ten. In de finale stonden de Wis-
sel uit Uitgeest en wederom de 
Johannes uit Akersloot. De cup 
werd uiteindelijk gewonnen met 
een eindoverwinning van 3-0.
Op 20 april gaan de twee teams 
van de Johannes weer op de 
fiets naar Limmen voor het re-
giokampioenschap.

Meidendag bij Vitesse’22
Castricum - Op zondag 17 april 
organiseert Vitesse’22 weer de 
jaarlijkse ‘meidendag’
De meidenafdeling bij Vites-
se’22 is een snel groeiende af-
deling en hoewel ze gewoon on-
derdeel uitmaken van de vereni-
ging, wordt er elk jaar toch even 
wat extra aandacht gegeven aan 
deze relatief nieuwe groep.

De afgelopen weken heeft het 
meidenvoetbal bij Vitesse al 
meer in de belangstelling ge-
staan.
De USA stage en de meiden cli-
nics zijn hier goede voorbeelden 
van en die hebben de afgelopen 
maand dan ook bijgedragen aan 
een toenemende belangstelling. 
Bij Vitesse zijn er inmiddels mei-

denteams vanaf de E-pupillen 
t/m de A-Junioren

De meidendag begint om 13.15 
op sportcomplex De Puikman 
van Vitesse’22. Er worden diver-
se spelvormen uitgezet en al-
le teams zijn welkom. Het is te-
vens een soort ‘open dag’ voor 
het meidenvoetbal in Castricum.

Helios pakt punt tegen 
koploper KZ Danaiden
Castricum - De korfballers van 
Helios hebben afgelopen zondag 
in een fantastische wedstrijd het 
de lijstaanvoerder, KZ Danaiden, 
heel lastig gemaakt. Vanaf het 
eerste fluitsignaal van de, enigs-
zins warrig fluitende, scheids-
rechter nam Helios het initiatief. 
Esmee Reinierse maakte van af-
stand twee fraaie doelpunten en 
zette de gasten uit Leiden met-
een op achterstand. In de hele 
eerste helft bleef Helios knokken 
voor elke meter. Met name Dan-
ny Pelgrim liep zijn longen uit 
zijn lijf en wist menig bal te on-
derscheppen en een aantal ke-
ren op belangrijke momenten te 
scoren. De belangrijkste spelers 
van KZ Danaiden werden door 
Jet Beentjes en Rutger Hierck 
prima in toom gehouden waar-
door Helios het rustsignaal be-
reikte met een 9-5 voorsprong. 

Helios begon de tweede helft 
goed en Frank Brakenhoff maak-
te al snel 10-5. Daarna kreeg He-
lios het moeilijk. Het team van 
Danaiden kwam beter in haar 
spel en scoorde steeds makke-
lijker. De Leidenaren kwamen 
terug tot 10-10 met als gevolg 
dat de slotminuten zich ontpop-
ten als een ware thriller. Helios 
kwam weer op voorsprong: 11-
10. KV Danaiden wist vervolgens 
twee keer te scoren en dreigde 
alsnog een nederlaag voor de 
Castricummers. In de slotminuut 
kreeg Helios op gelukkige wijze 
een strafworp mee waardoor er 
verdiend een punt werd gehaald 
tegen de trotse koploper. 
De volgende uitwedstrijd van 
Helios is tegen hekkensluiter 
Purmer in Purmerend op maan-
dag 25 april. Foto: Willem Klop-
per.

Veiling Vitesse’22 breekt record
Castricum - Afgelopen vrijdag 
zijn onder zeer grote belangstel-
ling in de kantine van Vitesse’22 
op de Puikman bijna 300 kavels 
geveild tijdens de jaarlijkse vei-
lingavond. De veiling heeft ten 
doel geld in te zamelen voor het 
verbeteren van de opstallen en 
trainingsfaciliteiten. Het resul-
taat was werkelijk verpletterend. 
Een netto opbrengst van 44.470 
euro stond aan het einde van de 
avond op de teller! Een zeer en-
thousiast veilingteam heeft de 

afgelopen maanden veel werk 
verzet om deze veiling tot een 
succes te maken.  Het eindbe-
drag was het grootste compli-
ment wat ze voor hun werk kon-
den krijgen. Een zeer grote bij-
drage werd geleverd door de op-
brengst van het themafeest ‘Ik 
hou van Holland’. 
Dat de prijzen bezorgd werden 
door zes lieftallige assistentes 
in Hollandse klederdracht heeft 
de opbrengst zeker positief be-
invloed. 

Geenkrant ontvangen? Bel 0251-674433

Cubs vierde van Nederland
Castricum - Zaterdag 9 april 
stond het Nationaal Rugby Cen-
trum in Amsterdam in het te-
ken van de jeugdfinales. De dag 
geldt tevens als afsluiting van 
het seizoen 15-a-side, waarna 
alle teams zich op het 7-a-side 
seizoen gaan concentreren. Een 
van de vier wedstrijden was die 
van de cubs van BSN/AAC te-
gen Cas RC. Dat Cas RC zich 
heeft geplaatst voor deze troost-
finale om de derde plaats, mag 
op zichzelf al een uitstekende 
prestatie genoemd worden. 

In de eerste helft was het team 
van Cas RC bovenliggend met 
twee tries, waarvan een gecon-
verteerd. De tweede helft was 
voor de combinatie BSN/AAC. 
Vijf minuten voor tijd werd de 
voorsprong gerealiseerd door de 
‘thuisploeg’, die de droom van de 
Duinranders uiteenspatte, waar-

na BSN/AAC definitief de deur 
op slot gooide met een try op full 
time (20-12). BSN was zaterdag 
de grote winnaar van de dag. Zij 
sleepten maar liefst drie prijzen 
uit het vuur. 
Zoals gezegd werd de combina-

tie BSN/AAC derde in de rang-
schikking van de cubs. Het eer-
ste BSN-team mag zich kampi-
oen in dezelfde klasse noemen. 
Daarnaast bleken de Junioren 
van BSN te sterk voor Hilversum 
(17-10). 
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Trainen voor de Dubbele 
Lus voor jeugd bij AVC
Castricum - Als op zondag 15 
mei de Dubbele Lus van start 
gaat, zal het grootste deel van 
de deelnemers bestaan uit kin-
deren. Dit loopevenement is dan 
ook onder meer bedoeld om de 
jeugd warm te laten lopen voor 
sport. Afhankelijk van de leef-
tijd lopen de kinderen tot en met 
13 jaar 1400 of 2800 meter. Om 
goed voorbereid te zijn biedt At-
letiekvereniging Castricum de 
gelegenheid om alvast te oefe-
nen. Op dinsdag 19 en 26 april, 
van 18.00 tot 19.00 uur, kunnen 
kinderen tussen de 5 en 14 jaar 
gratis een speciale training krij-

gen bij AV Castricum. De start is 
op de atletiekbaan aan de Zee-
weg. Van tevoren aanmelden is 
niet nodig. 
Wat wél nodig is voor iedereen 
die wil deelnemen, is inschrijven 
vóór 1 mei. Dat kan via de web-
site, www.dubbelelus.nl. Inschrij-
ving voor de jeugd tot en met 17 
jaar is gratis. Volwassenen beta-
len vier euro inschrijfgeld, waar-
van er een naar KWF Kankerbe-
strijding gaat.
Het wordt een bijzondere Dub-
bele Lus in het centrum van Cas-
tricum, de plaats waar het der-
tig jaar geleden allemaal begon. 

Ook het parcours is weer als 
toen, in de vorm van een dubbe-
le lus. De stratenloop start in de 
Dorpsstraat ter hoogte van het 
Bakkerspleintje en gaat dan via 
de Verlegde Overtoom, School-
straat, Dorpsstraat, Koningin Wil-
helminalaan en Torenstraat weer 
terug naar de Dorpsstraat.  Aan 
de Dubbele Lus is ook een grote 
sponsorloop verbonden voor de 
leerlingen van de basisscholen 
en het voortgezet onderwijs. Het 
geld dat wordt opgehaald gaat 
naar de Stichting Alpe d’HuZes 
en zal helemaal ten goede ko-
men aan KWF kankerbestrijding.

Gelijkspel voor Limmen
Limmen - Limmen is er zon-
dag niet in geslaagd te winnen 
van Velsen. De beginstand was 
tevens de eindstand, 0-0. In de 
twaalfde minuut was er de eer-
ste kans van Limmen. Na het 
terugleggen van aanvaller Je-
roen Veldt op verdediger Rens 
Min, schoot Min in het zijnet. 
De tweede kans was weer voor 
Limmen. Een vrije trap werd 
bij de tweede paal door René 
Krom wederom voorgegeven en 
door spits Tjeerd Kruidenberg 
op de lat gekopt. Na twee mi-
nuten spelen in de tweede helft 
schoot Paul Zeeman van afstand 
net naast. Maar verder ging de 
tweede helft eigenlijk verder 
waar het de eerste helft geble-
ven was. Limmen werkte hard, 
had het meeste balbezit, maar 
kreeg weinig kansen. Tot de 68e 
minuut, toen Limmen de sco-
re had moeten openen. Veldt 
werdt diepgestuurd en zette in-
valler Jan Welboren alleen voor 
de keeper. In plaats van direct op 
doel te schieten, probeerde Wel-
boren de keeper uit te kappen, 

hetgeen niet lukte. Daarmee was 
de grootste kans verkeken. Een 
kwartier voor tijd kreeg Welbo-
ren de bal na een goede diepte-
bal van invaller Emile Veldt. Het 
schot van Welboren ging voor-
langs. Het was het laatste kwar-
tier wachten op de Limmer-goal, 
maar deze kwam helaas niet. 
Ook niet toen een lage voor-
zet van Zeeman, zowel Veldt als 
Welboren hun schoen net niet 
tegen de bal konden krijgen. Het 
had twee minuten voor tijd zo-
maar kunnen zijn dat Velsen met 
de overwinning wegging. Uit een 
corner kon vrij worden ingekopt, 
maar Jim Ruiter stond goed op 
de achterlijn en redde bekwaam. 
Een gelijkstand dus, waardoor 
Uitgeest nu de koppositie ge-
nomen heeft. Limmen staat nu 
twee punten achter op Uitgeest, 
maar speelt nog twee keer te-
gen Uitgeest. Meervogels ver-
loor van WSV’30, waardoor ook 
WSV’30 opstoomt richting kop in 
de ranglijst. Zondag speelt Lim-
men uit bij Assendelft, Uitgeest 
speelt uit bij ZTS. 

Hilda Kibet voldoet aan nomi-
natie-eis Olympische Spelen

Castricum - Tijdens de mara-
thon van Rotterdam heeft Hilda 
Kibet voldaan aan de nomina-
tie-eis om mee te doen aan de 
Olympische Spelen volgend jaar 
in Londen. De atlete van AV Cas-
tricum was bijna drie minuten 
binnen de gestelde limiet.

Na een doorkomst halverwege 
in 1.12.40 was al duidelijk dat 
de limietpoging een goede kans 
van slagen had. Met kilome-
ters van steeds zo’n 3.26 minu-
ten bleef zij strak binnen het ge-
wenste schema. Zelfs bleek een 
lichte versnelling in het tweede 
deel van de marathon nog haal-
baar. Na de 42 kilometer en 195 
meter passeerde de Castricumse 
de meet in 2.24.27, een verbete-
ring van haar persoonlijk record 
met zo’n twee minuten. Het Ne-
derlands record bleef net bui-

ten bereik. Winnares van de Rot-
terdam Marathon werd de Keni-
aanse Philes Ongori, die de ge-
hele wedstrijd in het spoor van 
Hilda Kibet had gelopen. Haar 
versnelling op enkele honderden 
meters voor de meet was Kibet 
net te machtig. 
Hilda Kibet was uitermate te-

vreden met haar prestatie. Hoe-
wel zij net naast de overwinning 
greep, was de nominatie behaald 
en kan zij zich nu volledig richten 
op de Olympische marathon. Al-
leen nog een keer vormbehoud 
aantonen is voldoende om vol-
gend jaar in Londen aan de start 
te staan. 

William Hoedjes liep zijn eerste marathon en zijn vrouw Margit Bouma 
stond met haar kinderen Tijmen, Merel en Iris op hem te wachten op 
de Kralingseweg in Rotterdam. “Hier spotten we Hilda Kibet, toen nog 
de eerste dame, op het 36 kilometerpunt van de marathon Rotterdam”, 
vertelt ze. “William heeft de marathon uitgelopen in 4 uur 14 minuten, 
een geweldige prestatie! Zijn trainingsmaatje Patrick van der Waal, ook 
uit Castricum, liep zelfs een tijd van 3 uur 59. (Foto’s: Margit Bouma).

Feestelijke brunch voor 
of na een paasrondvaart
Akersloot - Horeca- en recrea-
tiebedrijf ’t Hoorntje in Akersloot 
is gespecialiseerd in bruiloften 
en feesten voor groepen vanaf 
25 gasten. 
Speciaal voor Pasen heeft ’t 
Hoorntje een paasrondvaart-
brunch-arrangement op de 
agenda gezet waarvoor men 
vanaf een persoon kunt reserve-
ren. Op paaszondag 24 april is er 
de mogelijkheid om mee te va-
ren en te genieten van een heer-
lijke brunch in paassfeer. 
Er kan gekozen worden uit twee 
arrangementen: eerst een rond-
vaart en dan brunch of eerst een 
brunch en dan een rondvaart. 
Bij het eerste arrangement vaart 
partyschip Claes Horn om 10.30 
uur uit voor een mooie tocht van 
anderhalf uur over het Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer. Aan 
boord worden de gasten ontvan-
gen met koffie, thee met een ge-
bakje naar keuze. Aansluitend 
wordt een tweede kopje kof-
fie of thee geserveerd. De rond-
vaart voert om de Westwoudpol-
der langs het kleine dorpje De 
Woude, waarna er weer koers 
wordt gezet naar de haven van 
’t Hoorntje. Als Claes Horn aan-
gemeerd is bij de haven van ’t 
Hoorntje, gaan alle gasten van 
boord en zetten koers naar zaal 

’t Achterom of zaal Op Zolder, 
waar iedereen van de brunch 
kan genieten. Om 13.30 uur is de 
brunch ten einde.
Bij het tweede arrangement wor-
den de gasten ontvangen om 
12.00 uur in zaal ’t Achterom of 
zaal Op Zolder, hier geniet men 
eerst van de brunch. Partyschip 
Claes Horn vaart om 13.30 uur 
af voor een mooie tocht van an-
derhalf uur over het Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer. Aan boord 
wordt twee keer een drank-
je of frisdrankje geserveerd. Om 
15.00 uur meert Claes Horn aan 
bij de steiger van ’t Hoorntje en 
is de tocht afgelopen. Kosten 
voor beide arrangementen zijn 
27,50 euro en voor kinderen tot 
en met elf jaar 17,50 euro. Ver-
der staan er dit jaar bij ’t Hoorn-
tje nog de moederdagrondvaart-
brunch op 8 mei op het pro-
gramma, een rondvaart naar de 
Zaanse Schans op 31 juli en een 
rondvaart langs Spijkerboor en 
De Woude op 13 juni en 14 au-
gustus.
Horeca- en recreatiebedrijf 
’t Hoorntje is te vinden op de 
Kerklaan 20 in Akersloot. Reser-
veren kan via tel.: 0251-312120 
of e-mail:info@hoorntje.nl. Kijk 
voor meer informatie op internet: 
www.hoorntje.nl. 
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Vitesse verslaat kampioen De Dijk

Castricum - Behalve een fan-
tastische bouwveiling afgelopen 
vrijdagavond beleefde Vitesse 
een roerig weekendje. Want na 
enkele interne gesprekken be-
sloot trainer Jort van der Meulen 
zaterdagmorgen zijn ontslag aan 
te bieden, ondermeer om daar-
mee de rust in de ploeg te laten 
terug keren. 

Zodoende werd Jan Oldenho-
ve, de trainer van de A-junioren, 
die voor volgend seizoen al als 
hoofdtrainer is vastgelegd, ge-
vraagd om samen met assistent 
John Lute de kar te gaan trekken 
voor de uitwedstrijd tegen kam-
pioen De Dijk. 

De vele Castricumse toeschou-
wers zagen De Dijk al snel een 
voorsprong nemen toen de ver-
dediging niet adequaat ingreep: 
1-0. Maar Vitesse bleek alles-
behalve geïmponeerd. Kort er-
na controleerde Robin Bakker 

namelijk een bal op z’n borst en 
schoot die vervolgens beheerst 
binnen: 1-1. 

Ook daarna waren de beste kan-
sen voor Vitesse maar het duur-
de tot de 18e minuut alvorens 
de verdiende voorsprong op het 
scorebord kwam. Uit een corner 
van Remy Veldt kopte Milo Cree-
mers de bal hard in de boven-
hoek: 1-2. De malheur voor de 
Amsterdammer werd nog groter 
toen Lennert Beentjes zijn direc-
te tegenstander uitkapte, en leek 
door te breken. Hij werd daar-
bij echter aangetikt en daardoor 
onderuit gehaald. Scheidsrech-
ter Meekes kende geen genade 
en toonde de rode kaart. 
De Dijk moest dus met 10 man 
verder, en de irritatie binnen de 
ploeg begon geleidelijk toe te 
nemen. Dat werd nog erger toen 
Lennert Beentjes nog voor rust 
met een prima inzet de voor-
sprong vergrootte tot 1-3. Dat 

werd ook de ruststand. Na rust 
liet De Dijk zien dat zij ook met 
slechts 10 over voldoende capa-
citeiten beschikken om het elke 
ploeg moeilijk te kunnen maken. 

Binnen een kwartier kregen zij 
al enkele goede mogelijkheden 
om de aansluitingstreffer binnen 
te schieten, maar tot 2 keer toe 
ging de bal net over de lat en de 
3e keer hield Keeper Erik Alders 
met een prima safe een doorge-
broken spits van het scoren af. 

Maar gaandeweg kreeg Vitesse 
meer ruimte voorin, en het kreeg 
al diverse kansen om de sco-
re verder uit te bouwen. De irri-
tatie zowel binnen de ploeg als 
in de dug-out van de Dijk nam 
daardoor verder toe, en dat leid-
de tot een rode kaart voor de elf-
talbegeleider van De Dijk. Niet 
veel later moest ook de twee-
d11e speler van het kampioens-
team met een rode kaart van het 
veld wegens natrappen. Toch 
bleven de Amsterdammers ook 
met 9 man nog gevaarlijk, vooral 
als de van Ajax afkomstige Said 
Bentohami zijn klasse etaleerde. 
Maar een tweede treffer leverde 
dat niet op. Uit een perfecte aan-
val over rechts was het uiteinde-
lijk Lennert Beentjes die met een 
prima voorzet Robin Bakker in 
staat stelde om zijn tweede tref-
fer binnen te schieten: 1-4. 
Daarmee was de tegenstand van 
de afgetekende kampioen ge-
broken, en kon Vitesse verdiend 
het veld verlaten met drie brood-
nodige punten in de tas. 

Door de verrassende zege deed 
Vitesse heel goede zaken op de 
ranglijst en kan het zich komen-
de weekend definitief veilig spe-
len in het thuisduel tegen Kol-
ping Boys.

Van der Wal wint met 1. e4!
Castricum - In de 26e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum speelde 
Robert van der Wal met wit te-
gen koploper Sander Mossing 
Holsteijn. Hoewel van Robert be-
kend is dat hij standaard opent 
met c4, de Engelse opening, liet 
hij zich, uitgedaagd door Sander, 
verleiden tot het spelen van 1. 
e4. Deze opening bleek Van der 
Wal aardig in de vingers te heb-
ben want in een gecompliceer-
de partij liet hij Sander kansloos 
en verdiende terecht het volle 
punt. Geen gevolgen voor San-
der, die nog steeds een straat-
lengte voorstaat.
Nummer twee Ger Holsteijn 
speelde naar eigen zeggen een 
belabberde partij schaak maar 
zag zijn remiseaanbod warempel 
geaccepteerd door Eric van der 
Klooster, die het ook allemaal 
niet meer zag.
Hans Leeuwerik speelde met 
zwart tegen sluipschutter Hans 
Schagen die altijd toeslaat als je 

het niet meer verwacht. De par-
tij ging lange tijd gelijk op nadat  
Schagen met überveilige zettten 
zijn stelling van een slotgracht 
had voorzien.
Met nog weinig tijd op de klok 
voor wit besloot Schagen tot een 
dameuitval die weinig opgele-
verd zou hebben ware het niet 
dat Leeuwerik op de risicotour 
ging en een pion verspeelde.
In de slotfase leverde een paard-
zet van Schagen direct de winst 
op met mat of kwaliteitsverlies 
voor zwart. Leeuwerik modderde 
nog even door maar het verlies 
was onontkoombaar. 
Gerard Kuijs speelde met wit te-
gen Jo Clarijs in de Spaanse af-
ruilvariant het moedige Pxe5, na 
f6 dekt e5 door Jo. “Een fout-
zet van wit en veroordeeld door 
de theorie”, mompelde Jo. Ge-
rard kreeg twee pionnen voor 
het stuk en een machtig cen-
trum met initiatief. Jo verdedig-
de niet het sterkst en had na een 
pionnenwals het onderspit moe-

ten delven. Gerard speelde ech-
ter niet de beste voortzetting en 
Jo kon met remise ontsnappen.
Nieuwkomer Guido Bos doet het 
prima na weer een overwinning 
op Nico ‘shit’ Lute. Nico baal-
de enorm want voor de zoveel-
ste keer ging een partij verloren 
door een blunder.
Henk van der Eng was heel blij 
met zijn gewonnen partij tegen 
Willem Pool. Er was weinig aan 
de hand in de partij totdat Wil-
lem met grove middelen het spel 
naar zijn hand wilde zetten. De-
ze poging mislukte en koeltjes 
sloeg Henk in de tegenaanval 
toe en pakte het punt.
Piet van Wonderen lijkt einde-
lijk het lek boven te hebben en 
speelde weer eens het krachtige 
schaak zoals hij dat alleen kan. 
Met harde hand werd Hemmo 
Dekkers geslachtofferd in zijn 
b6 opening tegen 1. e4. Piet ging 
onorthodox als een kannibaal te 
keer wat tot opgave door Hem-
mo leidde. 

Castricum - Op dinsdagavond 
19 april tussen 18.30 en 20.30 
uur gaat de jeugd van Helios 
weer de straat op voor de jaar-
lijkse narcissenverkoop.  
De jongste Heliossertjes verko-
pen de narcissen in de kantine 

Narcissenver-
koop bij Helios

van Helios, op sportpark Noord-
End. 
De ‘Tête-à-Tête’-narcissen zijn 
verpakt per drie of vier bolletjes 
per potje. Voor een potje betaalt 
men 1 euro, voor 5 euro krijgt 
men er zes. De opbrengst komt 
ten goede aan de jeugdafdeling 
en het naderende 50-jarige jubi-
leum in 2012. Voor vragen kan 
men terecht bij prhelios@gmail.
com of www.kv-helios.nl. 

Vitesse’22 heeft nu al meer 
dan 14 mini-pupillen!
Castricum - Vorige week zater-
dag werd weer een mooie dag 
in de geschiedenis van Vites-
se’22. Oud lid Richard Sprenke-
ling en eigenaar van Schilders-
bedrijf ‘Richard Sprenkeling’ 
heeft de vierjarige leden van Vi-
tesse’22 verwend met 20 nieu-
we World Puppyballen. Richard 
zorgt samen met Thijs Putter dat 
het iedere zaterdagochtend een 
groot feest is voor kinderen. Dit 
met groot succes tot gevolg. De-
ze afdeling is bij het begin van 
dit seizoen gestart en is inmid-
dels uitgegroeid naar 14 leden. 
De kinderen wordt onder ande-
re het juichen geleerd, en wordt 
er naast een wedstrijdje ook tik-
kertje gespeeld. Op deze laag-
drempelige manier kunnen de 
kinderen op een leuke wijze rui-

ken aan het voetbalspel. Het 
spelplezier straalt dan ook ie-
dere keer van de gezichtjes van 
de kinderen af. Ook de grote-
re broer van de vierjarigen staan 
niet stil. Vanaf volgende week 
gaan de aanstaande F-junioren 
alvast wennen aan de F-wed-
strijden. De oudste mini’s spelen 
dan alvast een aantal wedstrij-
den op een half veld onder bege-
leiding van een aantal oud spe-
lers van Vitesse’22. Door de goe-
de organisatie en de hulpvaar-
digheid van veel ouders heeft de 
Vitesse’22 mini-pupillen kunnen 
doorgroeien naar meer dan 50 
leden! Nieuwsgierig? Kom dan 
een keer op zaterdagochtend 
om 9:30 uur naar de Puikman, 
waar Mini-coördinator John Bal-
tus ouders inlicht over de mini’s. 

Brons voor Judoclub Groefsema
Limmen - Afgelopen week-
end waren de Noord-Holland-
se teamkampioenschappen judo 
voor pupillen in Beverwijk. Sa-
men met Ben Rietdijk Sport uit 
Velserbroek werd meegedaan 
met een A-pupillen team (-10 
jaar) en een B-pupillen team 
(-12 jaar). 
’s Ochtends begonnen de A-pu-
pillen met het kampioenschap. 
Voor Judoclub Groefsema deden 
Siem van der Vlies -21 kg, Mees 
Burgering -24 kg, Aaron Wesse-
lius -30 kg en Bram Brantjes -45 
kg mee de wedstrijd. De eerste 
partij werd verloren tegen de la-
tere kampioen. Dit betekende 
dat het team in de herkansings-
ronde alles moest winnen om op 
het podium te komen. De partij 
tegen Judo Academie Amster-

dam/van Heest werd gewonnen. 
Daarna moest het team strijden 
om brons tegen Tom v.d. Kolk. 
Maar het team verloor. Door dit 
resultaat was er voor het A-pu-
pillenteam een vierde plaats van 
Noord-Holland.
‘s Middags kwamen de B-pupil-
len in actie. Voor judoclub Groef-
sema stond Kane van Raalte (-27 
kg) in het team van Ben Riet-
dijk. In de eerste partij werd Ju-
do Academie Amsterdam versla-
gen. In de halve finale werd het 
team van Tom v.d. Kolk winnaar. 
Daarna werd Kenamju uit Haar-
lem verslagen. Vervolgens moest 
er om het brons gestreden wor-
den tegen Top Judo Amsterdam 
en die wedstrijd werd gewonnen. 
De judoka’s wisten zo brons bin-
nen te halen. 
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FC Castricum meiden E helpt 
FC Twente aan de landstitel
Castricum - Alsof de week nog 
niet vol genoeg was met voet-
bal. Zondag de meidenvoet-
balschool, maandag en woens-
dag trainen. Tussendoor het 
schoolvoetbal en terwijl ieder-

een woensdag zat na te genie-
ten van het schitterende evene-
ment op sportpark Noord-End, 
ging ’savonds al weer de tele-
foon. Bert Bruinsma, coördinator 
meiden bij FC Castricum, nam 

Achterste rij v.l.n.r.: Femke de Nas, Lisa Arends, Alies Dekkers, Molly 
Mascini, Maaike Leonards en Jessie Broers. Voorste rij v.l.n.r.: Isa van 
der Meer, Megan Castricum, Amal Ahmed Omar, Shanti Raghosing, 
Stefani en Tessa Breedveld.

Red Stars met moeite 
naar de eerste zege
Castricum - Met veel inspan-
ning heeft Red Stars Vitesse de 
eerste competitiewedstrijd in 
winst omgezet. In de laatste in-
ning scoorde Martijn Zonder-
van het beslissende punt tegen 
Olympia Haarlem: 6-5.
De tegenstand van de jonge gas-
ten was niet voorzien, zeker niet 
omdat de Castricumse honkbal-
lers na vier innings van een de-
gelijke 3-0 voorsprong konden 
genieten. Die kwam tot stand 
dankzij tweehonkslagen van 
Rick Zonneveld en Koen Glorie. 
Olympia sloeg terug in de vijf-
de inning en scoorde driemaal 
op rij. In de zevende inning pak-
te het zelfs een voorsprong: 3-4.
Red Stars vocht zich, met een 
lange klap van Maarten de Ruij-
ter, terug tot 5-4. Toch kwam 
Olympia in de slotfase weer op 
gelijke hoogte. De wedstrijd leek 
op een gelijkspel af te stevenen, 
maar Zondervan maakte in de 
laatste inning, dankzij een door-

geschoten bal van de catcher, 
het winnende punt.
Jasper van Schoor nam, van-
wege de blessure, de coaching 
op zich. Hij had niet zo’n lasti-
ge wedstrijd verwacht. “Het was 
een heel ander team dan vorig 
jaar, toen we ook al twee keer 
van Olympia verloren. Dit waren 
allemaal jonge spelers, dus er 
zit nog groei in. We zijn gewaar-
schuwd voor de komende duels.”
De meeste concurrentie boven-
in, Red Stars acht de top-3 haal-
baar, verwacht Van Schoor van 
Flying Petrels uit Purmerend en 
Amsterdam Pirates. “Maar ook 
de wedstrijden tegen Sparks en 
Double Stars zijn niet eenvou-
dig, zo hebben we de afgelopen 
jaren ervaren. Iedere wedstrijd 
wordt een strijd op zich.”
De volgende wedstrijd is zon-
dag 17 april, thuis tegen Sparks 
Haarlem 2. De eerste bal wordt 
om 14.00 uur gegooid op De 
Puikman.

op. Aan de lijn was FC Twente. 
“Ik dacht eerst dat het een la-
te 1 april grap was”, spreekt een 
lachende Bert Bruinsma. Of de 
meiden van FC Castricum zin 
hadden om de vrouwen top-
per AZ - FC Twente te omlijs-
ten? “Toen kreeg ik in de ga-
ten dat het serieus was”, aldus 
Bruinsma. Onder de bezielende 
leiding van coach Jolanda En-
gelsma werden snel elf meiden 
opgetrommeld. Gestoken in het 
rode FC Twente tenue werden 
de meiden in Alkmaar getrak-
teerd op een warm onthaal. “Zijn 
dit nu de FC Castricum meiden”, 
vroeg AZ international Daph-
ne Koster met ontzag, toen on-
ze meiden het veld betraden. Ja, 
dat waren onze meiden. 

De belangrijke topper werd me-
de dankzij hen een triomf voor 
de Tukkers uit Enschede. FC 
Twente kan het kampioenschap 
bijna niet meer ontgaan. De mei-
den van FC Castricum hadden 
weer een ware voetbalhappe-
ning achter de rug. “Maar za-
terdag is het gewoon weer As-
sendelft”, relativeerde een van de 
speelsters. “Als we die winnen 
kunnen we kampioen worden”, 
sprak ze zelfverzekerd. Net als 
FC Twente. (foto: Stefan Breed-
veld).

Goede competitiestart 
Tennisclub Bakkum
Bakkum - Trainer/coach Geert 
Koeman kan tevreden terugkij-
ken op de prestaties van de TC 
Bakkum selectieteams op de 
eerste competitiedag. Met na-
me de 6-2 zege van het eerste 
team, dat in de eerste klasse uit-
komt, tegen Juliana 1 uit Hoorn 
bestempelde hij als grote klasse.
De dames van Triangel/Bakkum 
1 dwongen in hun enkelspel-
partijen een overwinning af in 
straight sets. Kim van der Horst 
speelde een solide wedstrijd te-
gen Jitske Frankenhuis, met een 
6-4, 6-3 overwinning als resul-
taat. Michelle Broersen speelde 
superieur tegen Lisette van Dam. 
Na een 4-1 voorsprong voor Mi-
chelle trok Lisette de stand ge-
lijk en wist zelfs op 40-15 te ko-
men in de volgende game. Maar 
Michelle herstelde zich, trok de 
game alsnog naar zich toe en 
won de set. De tweede set was 

een formaliteit. Met 6-4, 6-1 ging 
Michelle met de eer strijken. Bij 
de heren werden de punten ver-
deeld. Ruud Vis speelde een su-
perieure partij tegen Ronald Tij-
veleijn. Nadat Ruud met 6-4 de 
eerste set binnenhaalde en in de 
tweede set een 4-0 voorsprong 
had opgebouwd, liet Tijveleijn 
het koppie hangen. Een gering 
verlies aan concentratie kost-
te Ruud nog een game, maar 
toen maakte hij de wedstrijd ge-
decideerd met 6-1 in zijn voor-
deel af. Ralph Knol moest tegen 
Niels Zijlstra het eerste verlies-
punt van het team incasseren. 
Ralph verloor de eerste set met 
tie break (6-7) en in de tweede 
set had hij een kans om de ser-
vice van Niels te breken en zo op 
voorsprong in de set te komen. 
Helaas lukte dat niet en moest 
hij met 5-7 de set en de over-
winning aan Niels laten. Het he-

rendubbel werd een spannende 
driesetter. Ruud en Ralph ver-
loren de eerste set, maar lieten 
zich daardoor niet afschrikken. 
Uitslag: 4-6, 7-6, 6-4. Ook Kim en 
Michelle hadden drie sets no-
dig om het winstpunt voor Trian-
gel/Bakkum veilig te stellen. De 
goed op elkaar ingespeelde da-
mes van Bakkum trokken uitein-
delijk aan het langste eind. Bij 
de gemengd dubbels presteer-
den Michelle en Ruud het om 
hun vijftiende overwinning op rij 
in de competitie te boeken. Het 
lukte Kim en Ralph niet om het 
laatste winstpunt voor TC Bak-
kum in te boeken. Zij verloren 
hun partij nipt. Gezien de sterke 
tegenstanders in de poule komt 
het er vooral in de eerstvolgende 
drie wedstrijden op aan om winst 
te pakken en zo de positie in de 
eerste klasse veilig te stellen.
De resultaten van de overige Tri-
angel/Bakkum teams waren wis-
selend: tweede team–Dash 35 4: 
7-1, derde team–Brederode 1: 
3-5, vierde team–Juliana 3: 4-4, 
vijfde team- Uitgeest 1: 5-3, eer-
ste jeugdteam GPGroot/Bak-
kum-Eindenhout 2: 3-5.
Van de twee jeugdselectie teams 
die in de jeugdzondagcompeti-
tie uitkomen speelde het eerste 
team met 4-4 gelijk tegen Crom-
me Bal 1 uit Krommenie en het 
tweede team moest de eer met 
1-7 laten aan Amstelpark GS 1.

Zondag spelen de volgende se-
lectieteams thuiswedstrijden op 
de banen van Tennispark Vinke-
baan: Seniorencompetitie: Trian-
gel/Bakkum  2 – HTC 2 uit Den 
Helder, Triangel/Bakkum 4– St. 
Pancras 1, GP Groot/Bakkum 2 
(Jeugd) – Dijkzicht 1 uit Volen-
dam.

Winst voor Jaimie van 
Sikkelerus in eerste ONK
Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus heeft zondag de eerste wed-
strijd om het Nederlands Kam-
pioenschap Supermoto in Lely-
stad winnend weten af te slui-
ten. Op een nieuwe motor en in 
een nieuwe klasse was de kleine 

Akersloter niet te stoppen. Met 
de kwalificatietraining ging het 
al goed en hij perste er een snel-
le ronde uit die goed was voor 
de pole position. Er waren 86 
deelnemers waardoor er in twee 
groepen gereden moest worden.



Bezoeken en reageren

ContaCt
Postbus 1301
1900 BH Castricum
Tel.: 0251 - 661 122
Fax: 0251 - 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl 
www.castricum.nl

klaCht of melding
Tel.: 0251 - 661 122

PuBlieksBalies
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen
ma. t/m do.: 09.00 - 16.00 uur
vrij.: 09.00 - 12.30 uur 
do.: 16.00 - 18.00 uur 
voor aangifte geboorte en overlijden, 
verhuizing, emigratie, huwelijk en ge-
registreerd partnerschap, verkiezingen, 
paspoort/Nederlandse identiteitskaart, 
rijbewijs 
do.: 18.00 - 20.00 uur 
uitsluitend voor paspoort/identiteits-
kaart en rijbewijs

team Bouwen, wonen en Bedrijven
Uitsluitend op afspraak

afvalBrengdePot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrij.: 08.00 - 11.45 uur
en  13.00 - 15.45 uur
zat.:  09.00 - 13.00 uur

Bestuur, griffie en kantoor
De Loet, Duinenbosch 3, 
1901 NT Castricum. 
Bezoek op afspraak

ContaCt College
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, 
tel. (0251) 661 220 / 661 360
bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Clusius College, Oranjelaan 2a,
1901 TX Castricum 

aBonnement digitale nieuwsBrief: 
www.castricum.nl>nieuwsbrieven

adressen
CliëntenPlatform
Voor vragen over bijstandszaken en 
wet werk investering jongeren:
e-mail:
clientenplatformcastricum@gmail.com 
www.cpcastricum.nl

wmo-raad
Voor vragen over de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning:
e-mail: Wmoraad@castricum.nl

geluidshinder sChiPhol
BAS 
(Bewoners Aanspreekpunt Schiphol):
www.bezoekbas.nl

I N F O B U L L E T I N
13 april 2011

raadsaCtiviteiten 14 aPril

19.30-21.15 uur: Presentatie Bestemmingsplan Rijksweg 59-61 te Limmen en 
  gelegenheid voor insprekers opvatting kenbaar te maken
19.30-20.30 uur: Presentatie over evaluatie Beleidsgestuurde Contractfinanciering
21.30-23.00 uur: Kadernota Strandgebied

raadsPlein 21 aPril
Raadscarrousel
19:30-21:00 uur: Diverse bestemmingsplannen:
  - Motie bij bestemmingsplan Heereweg 89 te Bakkum*
  - Bestemmingsplan Breedeweg 50 te Castricum
  - Bestemmingsplan Rijksweg 59-61 te Limmen*
19:30-21:00 uur:   Diverse raadsvoorstellen en technische onderwerpen
  - Bespreken amendement Verordening Inburgering 
  - Benoemen leden auditcommissie 
  - Diverse wijzigingen APV
21:15-22:00 uur:  Verkenning route naar energieneutrale gemeente
v.a. 22.30 uur uur:  Raadsvergadering
  Burgerinitiatief van Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de 
  Alkmaardermeer-omgeving inzake verzoek aanwijzing beschermd dorpsgezicht gebied 
  Van Oldenbarneveldweg

  Besluitvorming: 
  - Verordening Wet Inburgering 
  - Bestemmingsplan Paulusschool 
  - Bestemmingsplan Heereweg 89 te Bakkum 
  - Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage bij bestemmingsplan  Rijksweg 59-61 te Limmen 
  - Benoemen lid auditcommissie

De volledige agenda en achterliggende stukken zijn in te zien in de gemeentelijke locatie in Limmen en op www.castricum.nl 
> Actueel > Agenda >. Er kan alleen ingesproken worden op onderwerpen die in de carrousel worden behandeld. Op onder-
werpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Een bijzonder cultureel evenement vindt 
plaats op donderdagavond 28 april in 
bezoekerscentrum de Hoep. Muziek-
verenigingen en artiesten uit onze ge-
meente stellen een muzikaal en creatief 
feestprogramma samen waarbij iedereen 
welkom is. 

Burgemeester Emmens-Knol neemt tij-
dens het evenement afscheid van de 
gemeente Castricum. Ze gaat van haar 
pensioen genieten. Tijdens het feestje  
is er voldoende ruimte om haar de hand 
te schudden en persoonlijk afscheid te 
nemen. 

De Hoep gaat open om 19.30 uur. Het 
Jos van Beest Trio zorgt voor een vrolijk 
binnenkomen. Vanaf 20.00 uur star-
ten de muzikale voorstellingen die door  
niemand minder dan Hennie Huisman 
worden ingeleid. De muziek klinkt tot 
ongeveer 23.15 uur.

De komende bezuinigingen van de Pro-
vincie Noord-Holland op het openbaar 
vervoer hebben gevolgen voor de bus-
lijnen 163, 164 en lijn 167 die in en rond 
Castricum rijden. De provincie wil van-
af 1 mei al bezuinigen door de vroege 
en late ritten op zon- en feestdagen te 

schrappen. Dit betekent dat buslijn 163 
op zondag van 9:30 uur tot 21:00 uur zal 
rijden tussen Uitgeest en Alkmaar en dat 
buslijn 164 van 10:15 uur tot 21:45 zal 
rijden tussen Castricum, Egmond en Hei-
loo. Van 4 juni t/m 4 september rijden de 
bussen wel zoals vanouds. 

Buslijn 167 gaat op zondag- en feestdagen  
minder rijden: een keer per uur in plaats 
van twee keer per uur. De eerste rit 
vangt half uur later aan. Op de strand-
bus is niet bezuinigd.
De gemeente heeft in een brief aan de 
provincie ernstig bezwaar gemaakt te-
gen deze vermindering van busdiensten. 
Zie de website.

Iedereen welkom op afscheid burgemeester 

muzikaal afscheidsfeestje in de hoep

minder bussen door bezuiniging Provincie 

aangevraagde vergunningen en 
ontheffingen

Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouw-
zaken dient u vooraf een afspraak te maken via tel. (0251) 
661 122.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande aan-
vragen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, ontvangen. Deze kennisgeving betekent niet 
dat medewerking wordt verleend.

010411 Prinses Marijkestraat 13 in Castricum
 Het uitbreiden van de badkamer
040411 Puikman 1 in Castricum
 Melding brandveilig gebruik
050411 Kleine Polder I 119 in Akersloot
 Het aanleggen van een waterberging
 P.C. Hooftstraat 12 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
080411 Henriette Roland Holststraat 4 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel
 Dusseldorperweg 141 in Limmen
 Het slopen van opstallen



Rectificatie
In de publicatie van 6 april 2011 stond
240311 Achterweg 27a
 Het plaatsen van een bijgebouw
Dit moet zijn:
240311 Achterweg 21
 Het plaatsen van een bijgebouw

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verlengingsbesluiten genomen waarbij de termijn van 
behandeling wordt verlengd met maximaal 6 weken. 
050411 Sokkerwei 2 in Castricum
 Een gebruiksvergunning voor basisschool 
 de Sokkerwei
 Torenstraat 26 in Castricum
 Het vergroten van de woning

Verleende Vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende vergunningen hebben verleend:
040411 Keizerskroon 22 in Limmen
 Het plaatsen van een dakopbouw
 Achterweg 15 in Limmen
 Het plaatsen van een tijdelijke woonunit
050411 Visweg 75 in Limmen
 Het verbreden van een dakkapel
080411 Dorpsstraat 35c in Castricum
 Het plaatsen van een afvoerkanaal/
 plaatsen reclame, wijzigen van de voorgevel 
 en het wijzigen van de begane grond.

APV-vergunningen
050411 Stg. Ontmoetingscentrum Conquista
 drank- en horecavergunning en exploitatie-
 vergunning voor het perceel Kerkweg 50 te 
 Limmen
300311 Handbalvereniging Meervogels ‘60
 Vergunning voor het organiseren van een 
 vrijmarkt op het parkeerterrein bij Sporthal 
 De Lelie op 30 april 2011

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een 
van bovengenoemde besluiten kunt u hiertegen bin-
nen 6 weken na de dag van verzending van de ver-
gunning (zie datum) een bezwaarschrift indienen bij 
de gemeente.

OndergrOndse cOntainer
Op 5 april 2011 heeft het college besloten om de de-
finitieve locatie aan te wijzen voor de ondergrondse 
container ten behoeve van huishoudelijk afval ter 
hoogte van de Fien de la Marstraat nr 27. 

Beroep
Het definitieve aanwijzingsbesluit, inclusief tekening, 
criteria en de reactie op de zienswijzen, ligt vanaf 13 
april 2011 gedurende zes weken ter inzage bij de 
publieksbalie in Limmen, Zonnedauw 4. Gedurende 
deze termijn kunnen belanghebbenden beroep instel-
len bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE, 
Den Haag. Voor het instellen van beroep is griffie-
recht verschuldigd.

Wijzigingsplan rOelat 1-3 te 
limmen
Burgemeester en wethouders van Castricum ma-
ken bekend dat zij op 5 april 2011 het wijzigings-
plan ‘Roelat 1-3 te Limmen’ gewijzigd hebben 
vastgesteld. 
Het plangebied bestaat uit de percelen sectie A 
nummers 3980 (geheel), 3981 (deel), 3983 (deel) 
en 2026 (deel), gelegen ten oosten van Roelat 5 te 
Limmen . Het plan voorziet in de realisatie van een 
twee-onder-één-kap-woning. Artikel 5.2.2 sub f is 
gewijzigd en luidt: dakhelling maximaal 65 graden. 
Hierdoor is het mogelijk bijgebouwen ook van een 
plat dak te voorzien. 

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt vanaf woens-
dag 13 april tot en met woensdag 25 mei 2011 ter 
inzage op het gemeentehuis, afdeling Dienstverle-
ning aan de Zonnedauw 4 te Limmen. Tevens is het 
plan te raadplegen op www.castricum.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep 
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de 
dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een be-
roepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag). Voor de behandeling van een beroep-
schrift is griffierecht verschuldigd. 

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening 
van een beroepschrift niet opgeschort. Daarvoor 
kan, indien onverwijlde spoed dat vereist, een ver-
zoek om voorlopige voorziening worden ingediend 
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag); voorwaarde is dat tevens een beroepschrift is 
ingediend. Voor de behandeling van een verzoek is 
griffierecht verschuldigd. 
Meer informatie: dhr. R. van den Haak, team Bou-
wen, Wonen en Bedrijven, tel. (0251) 661 152.

OntWerpbestemmingsplan 
‘akerslOOt’
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Akersloot’. Voordat 
het bestemmingsplan ter vaststelling wordt aangebo-
den aan de raad, wordt een ieder in de gelegenheid 
gesteld om er kennis van te nemen.
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Ui-
terdijk, Geesterweg en Roemersdijk in het noorden, 
de Kerklaan en Boschweg in het oosten, de Ko-
ningsweg, Delving, Hoocamp en Brahmslaan in het 
zuiden, en de Buurtweg, Kerkemeer, Waterzijde en 
Westerweg in het westen.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een eigen-
tijds planologisch en juridisch kader voor het bescher-
men van het woon-, werk- en leefmilieu in het plan-
gebied. Het heeft betrekking op het actualiseren van 
het stedelijke gebied van Akersloot. Hoofdzakelijk 
staat de bestaande situatie centraal, waarbij tevens 
is gedacht aan flexibiliteit voor kleinschalige uitbrei-
dingsmogelijkheden. Daarnaast worden in het ont-
werpbestemmingsplan onderstaande ontwikkelingen 
mogelijk gemaakt:
Kloosterlaantje 4; het omzetten van ‘detailhan-
 del’ naar ‘woondoeleinden’, 
 voor het realiseren van een 
 woning;
Frans Halslaan 44a; wijzigen van de bestemming 
 ‘kantoren in ‘woondoeleinden’, 
 voor het realiseren van een 
 woning op de begane grond;
De Kwekerij 7-9;  het realiseren van een 
 bedrijfswoning op de eerste 
 verdieping; 
Kerklaan 20; uitbreiden ligplaatsen in de 
 jachthaven;
Koningsweg 72;  slopen bestaande woning, 
 vervolgens wordt het perceel 
 gesplitst in twee percelen met 
 ieder een vrijstaande woning;
M.L.Kingstraat 17-18; verbouwen voormalig bank-
 kantoor tot 14 appartementen.
Op basis van het huidige bestemmingsplan zijn de 
bouwmogelijkheden aan de Startingerweg/Mendels- 
sohnstraat in het ontwerp bestemmingsplan gecon-
tinueerd.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 14 
april tot en met 25 mei 2011 bij de gemeentelijke 
locatie aan de Zonnedauw 4 in Limmen en in de bi-
bliotheek van Akersloot aan de Rembrandtsingel 1 in 
Akersloot. Tevens is het plan te raadplegen op www.
castricum.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Inloopbijeenkomst 
Op 20 april 2011 vindt van 16.30-19.30 uur een 
inloopbijeenkomst plaats in Café Restaurant ‘De 
Vriendschap’, Kerklaan 18 te Akersloot. U kunt het 
ontwerpbestemmingsplan inzien, vragen stellen en 
eventueel een zienswijze indienen.

Zienswijze 
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder monde-
ling of schriftelijk een zienswijze indienen bij de ge-
meenteraad (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), 
onder vermelding van ‘zienswijzen ontwerpbestem-

mingsplan Akersloot’. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze (op afspraak) en voor meer 
informatie: mw. Goverde-Bruins, team Bouwen, Wo-
nen en Bedrijven, tel (0251) 661 153. 

Wet geluidhinder
Achtergrond: Alle wegen, met uitzondering van de 
30 km/uur wegen, zijn, op basis van de Wet Geluid-
hinder, voorzien van een geluidzone. Nieuwe geluid-
gevoelige bestemmingen, zoals woningen, welke 
binnen een dergelijke zone langs een weg zijn gele-
gen, dienen op een zodanige afstand hiervan te zijn 
gelegen dat de geluidbelasting niet te hoog wordt (de 
zogenaamde ‘voorkeursgrenswaarde’ die de Wet Ge-
luidhinder stelt).
Verzoek hogere waarde Wet Geluidhinder 
Koningsweg 72 te Akersloot
Bij de gemeente Castricum is een verzoek inge-
diend ter vaststelling van een hogere waarde voor 
de nieuwbouw van twee woningen op het perceel 
Koningsweg 72 te Akersloot. De geprojecteerde wo-
ningen zijn gelegen binnen de geluidzone van de 
Geesterweg.
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat, als gevolg van het 
wegverkeer op de Geesterweg, een hogere geluidbe-
lasting optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB zoals aangegeven in de Wet Geluidhinder. De 
geluidbelasting op de achtergevels van de beide wo-
ningen is echter lager dan de in de Wet Geluidhinder 
aangegeven maximale ontheffingswaarde.
Burgemeester en wethouders zijn van plan om voor 
de woningen, op grond van artikel 83 jo 110a van de 
Wet Geluidhinder, een hogere waarde vast te stellen 
van 52 dB.
Verzoek hogere waarde Wet Geluidhinder 
Martin Luther Kingstraat 17-18 te Akersloot
Bij de gemeente Castricum is een verzoek inge-
diend ter vaststelling van een hogere waarde voor 
de nieuwbouw van 14 appartementen op het per-
ceel Martin Luther Kingstraat 17-18 te Akersloot. De 
geprojecteerde woningen zijn gelegen binnen de ge-
luidzone van de Geesterweg.
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat, als gevolg van 
het wegverkeer op de Geesterweg, een hogere ge-
luidbelasting optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder. 
De geluidbelasting op de voorgevels van de apparte-
menten is echter lager dan de in de Wet geluidhinder 
aangegeven maximale ontheffingswaarde.
Burgemeester en wethouders zijn van plan om voor 
de appartementen, op grond van artikel 83 jo 110a 
van de Wet geluidhinder, een hogere waarde vast te 
stellen van 52 dB.

Ter inzage: Beide ontwerpbesluiten liggen van 14 april 
tot en met 25 mei 2011 ter inzage bij de gemeente-
lijke locatie aan de Zonnedauw 4 in Limmen en in de 
bibliotheek van Akersloot aan de Rembrandtsingel 1 
in Akersloot. Tevens zijn de ontwerpbesluiten te raad-
plegen op www.castricum.nl.

Zienswijze: Gedurende de inzagetermijn kunnen be-
langhebbenden mondeling of schriftelijk zienswijzen 
indienen bij het college van burgemeester en wet-
houders van gemeente Castricum (Postbus 1301, 
1900 BH Castricum). Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze (op afspraak) en voor meer 
informatie: mw. Goverde-Bruins, team Bouwen, Wo-
nen en Bedrijven, tel (0251) 661 153. 

VOOrlOpige VOOrziening
Wie tegen een besluit een bezwaar- of beroepschrift 
indient, kan bij de rechtbank om een voorlopige 
voorziening vragen. Het indienen van een bezwaar- 
of beroepschrift schorst namelijk de werking van het 
betreffende besluit niet op en soms is dat wel wen-
selijk. Op grond van artikel 8:81 Algemene wet be-
stuursrecht kan daarvoor, indien onverwijlde spoed 
dat gelet op de betrokken belangen vereist, een zgn. 
verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 BG 
Alkmaar); voorwaarde is dat tevens een bezwaar- of 
beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van 
zo’n verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Castricum, 13 april 2011




