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Het carnaval breekt los!
Uitgeest - Op zaterdag 21 fe-
bruari organiseert speeltuinver-
eniging Kindervreugd een car-
navalsfeest voor alle kinderen 

van vier tot en met twaalf jaar. 
De kinderen komen natuurlijk 
allemaal verkleed naar  de Mid-
delweg 108-110.  Voor leden van 

Kindervreugd is de toegang gra-
tis, niet-leden betalen twee euro. 
Aanvang 10.00 uur en het duurt 
tot 12.00 uur.  

Bewonersavond horecaover-
last en uitslag politie-enquête
Uitgeest - Op dinsdagavond 3 
maart begint om 19.30 uur een 
bewonersavond in het Dorps-
huis De Zwaan. Hierbij worden 
de resultaten van de politie-en-
quête over horecagerelateerde 
overlast bekendgemaakt. Ook 
het laatste nieuws over maatre-
gelen tegen de overlast komen 
aan bod. Tot slot is er een forum-
discussie. De AVBU heeft al een 
bijdrage geleverd aan de discus-
sie en vraagt zich in een brief 
aan het college af waarom het 
horecaplatform niet meer func-
tioneert. Daarnaast wil de AVBU 
weten of het college van plan is 
in de Toekomstvisie 2020 de ho-
recaoverlast door categorisatie 
in te dammen, De AVBU is van 
mening dat naarmate andere ge-
meenten maatregelen nemen te-
gen de nachthoreca, de proble-
men in Uitgeest zullen toene-

men. Ook de kosten voor toe-
zicht, bewaking, procedures ko-
men aan de orde. AVBU: “Het is 
niet meer vol te houden dat het 
verlengen van de sluitingstijden 
geen financiële gevolgen heeft 
voor de gemeente.” De vereni-
ging wil bovendien dat het col-
lege zijn verantwoordelijkheid 
neemt voor de volksgezondheid 
van de jongeren door het terug-
draaien van de verlengde slui-
tingstijden om zodoende het in-
drinken te voorkomen. “Men 
kan zich niet eeuwig blijven ver-
schuilen achter de centrale over-
heid en de ogen sluiten voor de 
schadelijke gevolgen van over-
matig alcoholgebruik.” 
Vóór 24 februari kunnen bezoe-
kers zich aanmelden voor de bij-
eenkomst en vragen kenbaar 
maken via n.zuurbier@uitgeest.
nl of telefonisch: 0251-361110.

Lezing over monsterfietstocht
Hoe fietst het in Mongolië 
en hoe zijn ze in Siberië?
Uitgeest - Hoe fietst dat nou in 
Mongolië en hoe zijn de mensen 
in Siberië? In 2008 reed oud-Uit-
geester John van Steijn met elf 
andere politiecollega’s onder de 
naam ‘Bike2Play’ op zijn fiets van 
Amsterdam naar Beijing. Daar 
kwamen zij vlak voor de start van 
de Olympische Spelen aan. Tij-
dens deze monsterfietstocht van 
11.000 kilometer doorkruisten zij 
in bijna vier maanden acht lan-
den. De groep fietsers trotseer-

de regen, sneeuw, zandstormen 
en grote hitte en reden vele kilo-
meters op uiterst slecht wegdek. 
Op vrijdag 20 februari komt John 
over zijn ervaringen  vertellen en 
ook over  hoe zij 100.000,- euro 
bij elkaar fietsten voor ‘RightTo-
Play’. Zijn verhaal wordt onder-
steund door vele foto’s en kor-
te filmpjes. De lezing vindt plaats 
in Dorpshuis De Zwaan, Mid-
delweg 5 te Uitgeest. Aanvang 
20.00 uur. 

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
05-02-2009: Jurre, zoon van B. 
Breggeman en I. Janssen, gebo-
ren te Limmen.
Wonende te Castricum:
04-02-2009: Pien, dochter van 
M.J.T. Beerkens en M. Smit, ge-
boren te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
06-02-2009: Bart, zoon van D. 
Torenstra en E.H.G. Bart, gebo-
ren te Akersloot.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
09-02-2009: Hansmann, Eric R. 

en Kersten, Tjitske A., beiden 
wonende te Castricum. 12-02-
2009: de Ruijter, Maarten C.T. en 
Rietveld, Marrigje A., beiden wo-
nende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Akersloot:
06-02-2009: Bouman, Anto-
nia, oud 79 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
A. Goossens.
Wonende te Heemskerk:
05-02-2009: Pabbruwee, Corne-
lia D., oud 86 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd geweest met 
P. Bakker.

Expositie Els Klaasse Bos
Limmen - Vanaf februari tot en met mei zijn schilderijen van Els Klaas-
se Bos te bewonderen. Zij heeft een meerjarige beroepsopleiding aan 
de Vrije Academie in Haarlem afgesloten. De schilderijen laten een 
diep emotioneel spel zien, uitdagend in materie en kleur. Veel onder-
werpen hebben haar vele reizen als inspiratiebron. De expositie is te 
bezichtigen tijdens openingsuren van Johwin Slaapcomfort van dins-
dag tot en met zaterdag van 9.30 uur tot 16.30 uur, Rijksweg 127 te 
Limmen.

The Cast wint het 
CAL Korenfestival
Castricum - Musicalgroep The 
Cast uit Castricum heeft vori-
ge week het CAL Korenfestival 
gewonnen. Aan het festival op 
de Brink namen zaterdag 7 fe-
bruari koren deel uit Castricum, 
Akersloot en Limmen. Het reper-
toire van de koren varieerde van 
pop, shanty tot musical. De over-
winning is een opmaat naar de 
nieuwe productie van The Cast, 
de musical THE WIZ.
Met twee optredens van twintig 
minuten liet The Cast zien wat ze 
allemaal in huis heeft. Enthousi-
asme, goede dansers en solis-
ten en bovenal koorzang van de 
hoogste kwaliteit. Het roezemoe-
zende publiek viel helemaal stil 
bij een indrukwekkend duet van 
Renate Rouwen en Harry Mooij 
die een staande ovatie kregen.
The Cast stak er op alle vlakken 
met kop en schouders boven uit, 

aldus de jury. “The Cast heeft de 
perfecte combinatie van disci-
pline en losheid. Wij wisten niet 
dat er in onze regio zo veel ta-
lent is.’’
Dirigent Patrice van Opstal en 
pianist Ruud Luttikhuizen namen 
met trots de beker in ontvangst 
waarmee The Cast zich een jaar 
lang het beste koor van Castri-
cum mag noemen. 

Musicalgroep The Cast staat in 
juni in het Kennemer Theater 
met The Wiz. De kaartverkoop is 
inmiddels gestart voor de voor-
stellingen op 18, 19 en 20 juni. 
Voor de kinderen is er een ma-
tinee op zaterdagmiddag 20 juni 
om 14.00 uur Voor actuele infor-
matie: www.thecast.nl of www.
kennemertheater.nl. Bestellen 
kan via kaartverkoop@thecast.nl 
of 0251 654 893/06-15150036.

Dirigent Patrice van Opstal van musicalgroep The Cast ontvangt de 
wisselbokaal als winnaar van het CAL korenfestival in Castricum. 

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden dieren: 
0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. Knaagdierencen-
trum: 072-5090234. Inspectie: 
0900-2021210. Vogelasiel: 075-
6213737. 
Dierenambulance: 0251-215454. 
Dierenasiel: 072-5114861. Stich-

Gevonden en
vermiste dieren

ting Zwerfdier: 072-5612482. 

Gevonden:
Prof. v.d. Scheerlaan Bakkum: 
langharige cyperse ‘boskat’, on-
gecastreerde kater. 
Tijm Castricum: cyperse schild-
padpoes met veel rode vlekjes, 
klein met korte pluimstaart. Dui-
nenboschweg Bakkum: zwart 
met wit poesje, witte bef, staart-
punt en sokjes.

Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
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 af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
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.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
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.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, 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, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
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.
algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Het wordt steeds mooier 
bij Bergers Eten en Drinken!
Castricum - Het is een van de 
gezelligste restaurants in Cas-
tricum en het terras is alom be-
kend vanwege zijn uitsteken-
de ligging. Na een interne ver-
bouwing is er meer ruimte ge-
creëerd, maar de knusse sfeer is 
gebleven. Bergers Eten en Drin-
ken heeft nu bovendien de be-
schikking over een professionele 
keuken en de toiletten zijn gron-
dig aangepakt.   
“Na een maand lang hard ploe-
teren zijn de deuren weer ge-
opend”, vertelt Henk Berger. “We 
hebben een nieuwe spoelkeu-
ken en de keuken is nu op een 
professionele wijze ingericht. 
Dat werkt stukken prettiger. De 
toiletten hebben een fris, eigen-
tijds uiterlijk gekregen.” En Kim 
vult aan: “In het restaurant zelf is 
vrijwel niks veranderd; de sfeer is 
nog steeds knus en gezellig.” 
 
Midden in het centrum van Cas-
tricum is Bergers Eten en Drin-
ken te vinden. De menukaart is 
gevarieerd en buiten de kaart 
om wordt een wisselend menu 

aangeboden met seizoenspeci-
aliteiten. De kaart laat een rui-
me keuze vlees- en visgerechten 
zien en ook aan vegetariërs en 
kinderen is gedacht. De vlees-
gerechten worden bereid op een 
lavagrill en alle hoofdgerechten 
worden geserveerd met frites, 
salade en verse groenten. Daar-
naast kunnen de gasten kiezen 
uit een aantal maaltijdsalades. 
Henk: “Maar ook voor een lunch 
of kopje koffie binnen of buiten 
op het terras is Berger’s een uit-
stekend adres. Dankzij de lig-
ging is er veel zon op het terras 
en omdat het een stukje van de 
Dorpsstraat af ligt, kunnen gas-
ten genieten van de gezelligheid 
van het dorp, zonder gestoord te 
worden door het langsrijdende 
verkeer.” Bergers Eten en Drin-
ken is geopend van woensdag 
tot en met zondag vanaf 12.00 
uur en op maandag vanaf 14.00 
uur. Het adres is Dorpsstraat 35b 
in Castricum, tel.: 0251-659774. 
Kijk voor het uitgebreide me-
nu op www.bergersetenendrin-
ken.nl. 

Romantisch Caos Clama
Pietro Paladini is een succesvolle 
directeur, gelukkig getrouwd en 
vader van een tienjarige dochter 
Claudia. Als zijn vrouw plotseling 
overlijdt, verandert zijn leven ri-
goureus. Wanneer hij zijn doch-
ter naar school brengt, besluit hij 
spontaan op haar te wachten tot 
de lessen weer voorbij zijn. Hij 
zit in zijn auto, wandelt door het 
park en drinkt een kop koffie bij 
het café in de buurt. Dit doet hij 
iedere dag, wachtend op de pijn 
die komen zal. In zijn naaste om-
geving lijkt niemand zijn kalmte 

te begrijpen. Ze beginnen hun 
eigen pijn en moeilijkheden aan 
hem te vertellen. Langzaam ziet 
Pietro de wereld met een nieuwe 
blik, maar het is de liefde voor 
zijn dochter waardoor hij uit-
eindelijk ook weer van het leven 
gaat houden. 
Caos Calmo is een verfilming 
van het gelijknamige succes-
volle boek van Sandro Verone-
si. Hoofdrolspeler Nanni Moret-
ti, zelf een begenadigd regisseur 
van films als La stanza del figlio, 
schreef mee aan het filmscript. 

Programma 19 feb t/m 25 feb 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag, maandag, dinsdag &

woensdag 20.00 uur 
“Benjamin Button”

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag, maandag &

woensdag 20.00 uur 
“Spion van Oranje”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

dinsdag 20.00 uur 
“Caos Calmo”

donderdag, vrijdag & 
zaterdag 14.00 uur
zondag 14.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Kikkerdril”

donderdag 14.00 uur 
vrijdag & zaterdag 14.00 & 18.30 uur

zondag 14.30 uur 
woensdag 14.00 uur 

“BOLT (NL)”

Lachen met Spion van Oranje

Spion van Oranje, met onder 
meer Paul de Leeuw, Nelly Frijda 
en Najib Amhali, is een actieko-
medie van Tim Oliehoek. 
Paul de Leeuw speelt couturier 
François die een terroristische 
aanval van zijn tweelingbroer 

Bruno moet verijdelen. Als Ne-
derland wordt bedreigd door de 
terroristische tweelingbroer van 
de onhandige couturier, is Fran-
çois de enige die het land kan 
redden. 
François moet de plaats van zijn 

broer, Bruno, innemen om hem 
te stoppen. Hij wordt in deze 
missie bijgestaan door geheim-
agenten Mustafa en Lena. Het 
is echter nog maar de vraag of 
François zelf niet meer schade 
aanricht dan zijn broer. 

Verhuizing en verandering na fusie
Akersloot – Medewerkers van 
de woningstichtingen Kennemer 
Wonen en De Wonerij zijn deze 
week verhuisd naar een nieuw 
hoofdkantoor in Alkmaar. Vanaf 
dinsdag 24 februari is het hoofd-
kantoor gevestigd aan de Her-
tog Aalbrechtweg 18. De oude 
kantoren aan de Raadhuisweg 
in Akersloot en aan de Einstein-
straat in Alkmaar worden hier-
mee opgeheven. De informatie-

punten in Castricum, Bergen en 
Heiloo blijven gehandhaafd. 
Behalve het adres wijzigen ook 
de telefoonnummers. Het nieu-
we algemene nummer is (072) 
8222900. 
Huurders die reparatieverzoeken 
hebben, bellen met de Reparatie-
lijn op (072) 8222888. Tot slot is 
er de Wonenlijn: (072) 8222800. 
Hier kan iedereen terecht met 
vragen over wonen, over de be-

taling van de huur, meldingen 
van overlast of met vragen over 
een verhuizing.

Huurders ontvangen dit week-
end een verhuiskrant waarin een  
overzicht staat van alle nieuwe 
openingstijden, adres- en tele-
foongegevens. Deze krant is te-
vens op te halen bij alle informa-
tiepunten en te downloaden via 
www.kennemerwonen.nl.

Akersloot - Op zondagmiddag 1 
maart wordt het traditionele con-
cert ‘Akersloot voor Akersloot’ in 
de NH-Kerk gehouden. Het pro-
gramma van het concert is heel 
divers: van populair-klassiek tot 
aan evergreens, musicals en 
zelfs chanti’s. Als vanouds wordt 
het concert, dat in samenwer-
king met de Stichting Welzijn 
Ouderen Akersloot wordt geor-

Gevarieerd concert in de kerk

Castricum - Zaterdag 7 februa-
ri organiseerde jongerencentrum 
Discovery een Proud to be Fout 
Party. Vele jongeren kwamen 
met trots in de meest foute out-
fits naar Discovery en gingen uit 
hun dak op de speciaal samen-
gestelde foute top 40. Op 28 fe-
bruari komt de band Wave Zero 

samen met Dirty Chocolate Pants 
het Discovery podium onveilig 
maken. Op 7 maart spelen Bird 
of Joy en Black Apple in Disco-
very. Na een week klusen opent 
Discovery haar deuren weer op 
dinsdag 24 februari. Discovery is 
te vinden aan de Dorpsstraat 2a, 
tel: 0251-675302. 

Discovery druk bezocht met live  
muziekavonden en themafeesten

ganiseerd, gehouden in de NH-
Kerk aan het Dielofslaantje. Aan 
het concert werken onder meer 
mee het ensemble Phonation en 
diverse veelbelovende jonge mu-
zikale talenten uit Akersloot, zo-
als Ester Krom op piano en Mar-
leen Berkhout en Francis Hollen-
berg, zang. Het concert begint 
om 14.30 uur. De toegangsprijs 
bedraagt 6,00 euro.
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Beter voorkomen dan niet genezen
Er ligt momenteel een uitgebreid plan in de inspraak over nieuwbouw 
door Inbreiding op een groot aantal plaatsen binnen onze gemeente-
grenzen. Daarnaast staan er regelmatig stukken in de lokale kranten 
over blijkbare gemeentelijk missers in de afhandeling van lopende pro-
jecten zoals De Gouden Stulp en Nieuw Geesterhage. In het Masterplan 
Inbreidingen/Lokale woonvisie blijkt nergens dat de gemeente leert van 
de inmiddels elders gerezen problemen.
Het is daarom gewenst om, bij de uitgangspunten in het masterplan, 
uitdrukkelijk op te nemen dat de gemeente de eerste verantwoordelijke 
en aansprakelijke is voor alle schade in welke vorm dan ook door de 
uitvoering van deze plannen. Door dit op te nemen in de uitgangspunten 
is het voor alle omwonenden duidelijk dat de gemeente zich bewust is 
van haar rol en kan het risico van ‘wegkijken’, zoals bij de Gouden Stulp 
het geval lijkt, worden voorkomen. De gemeente is de (solvabele) partij 
die vergunningen verstrekt en bouwbegeleiding doet. Hierdoor heeft zij 
grote invloed op het hele proces inclusief eventuele planschade en/of 
schade tijdens de bouw. Bovendien is de gemeente een krachtiger partij 
tegenover de projectontwikkelaar en/of bouwer dan de individuele om-
wonenden. De gemeente kan door goede voorbereiding, degelijke ver-
gunning vestrekking en goede bouwbegeleiding haar risico beperken. 
Om discussie achteraf over planschade te voorkomen is het verstandig 
pas vergunningen te verlenen als alle planschades naar tevredenheid, 
ook financieel, zijn afgewikkeld tussen alle partijen. Ik zal een tekst als 
deze, als reactie op het masterplan, aan het gemeentebestuur zenden 
(de inspraak hierover loopt tot en met 11 maart) in de hoop daarmee 
problemen als elders te kunnen voorkomen.
A. Meijboom, Castricum. 

Hulde en dank
Voor de zoveelste keer kijk ik met plezier naar buiten. Daarover moet 
iets naar De Castricumme! In de afgelopen twee weken is de plantsoe-
nendienst actief geweest op het gerenoveerde deel bij het postkantoor 
van de C.F. Smeetslaan. De niet bestrate delen van het parkeergedeelte 
zijn voorzien van zwarte aarde. Daarmee is het project renovatie Soo-
merwegh en C.F. Smeetslaan afgerond. Vanuit ons keukenraam heb ik 
in het afgelopen jaar dikwijls gekeken naar de omvangrijke werkzaam-
heden van dit hele project. Er werd gewerkt in weer en wind, niet al-
leen  met grote en kleine machines, maar ook met ‘de blote hand’. Mijn 
respect voor die werkers in het veld. Het resultaat mag gezien worden; 
niet alleen verkeerstechnisch een verbetering maar ook een verfraaiing. 
Er wordt wel eens negatief geschreven -al of niet terecht- over beslissin-
gen van het gemeentebestuur. Nu mag zeker wel met nadruk een pluim 
worden uitgereikt aan allen die aan het resultaat hebben bijgedragen. 
Ben Gerits, Castricum. 

Castricum - Voor wie meer wil 
weten wat de Vrije School pre-
cies inhoudt wordt een informa-
tieavond georganiseerd op don-
derdag 5 maart vanaf 19.45 uur 
en tijdens inloopochtenden op 
12 en 19 maart van 9.00-10.15 
uur. 
De Adriaan Roland Holstschool 
is te vinden aan de Prins Hen-
driklaan 56-58 in Bergen. 

De Vrije School 
houdt open huis

Zaterdag hiphop-event in 
danscentrum Luut Griffioen
Castricum - BumrushRadio, de 
wekelijkse hiphop-radioshow 
van Castricum105, organiseert 
zaterdag een hiphop-event in 
danscentrum Luut Griffioen. The 
Gmc and Erc komen, La Melo-
dia en drummer Pablito. Samen 
met dj Midnight maken zij er een 
groot feest van.

The Gmc and Erc vullen elkaar 
goed aan. Vanuit de Fusion Deal 
Productions studio brachten ze 
in 2006 hun debuut ‘Dedica-
ted’ uit. De heren zijn nu druk 
bezig met nieuw materiaal voor 
het aankomende album ‘As Usu-
al’. Met het uitbrengen van ‘Dou-

gh’ was La Melodia geboren. Het 
duo staat bekend om zijn warme, 
soulvolle maar ook zeker rauwe 
hiphop. Verder zijn er die avond 
optredens van drummer Pablito 
van K-oZ Collective/Plastic en dj 
Midnight van BumrushRadio. 

Verschillende street- en break-
dancers zijn aanwezig en ie-
dereen kan meedoen. Het feest  
gaat om 21.30 uur van start en 
de entreekosten zijn 7,00 euro. 
Minimum leeftijd is 16 jaar. Door 
een mail te sturen naar info@
bumrushradio.com maakt kans 
op gratis entree. (Foto: Floor 
Knapen). 

Internationale vossen 
in centrum Castricum
Castricum - De Augustinus-
school had donderdag 12 fe-
bruari een vossenjacht geor-
ganiseerd in het teken van het 
schoolproject ‘Landen’. 

De kinderen gingen in 26 groe-
pen op zoek naar de vossen, die 

zich in het centrum van Castri-
cum schuil hielden. 

De negen vossen waren inter-
nationaal vermomd. Als Indiaase 
schoonheid bijvoorbeeld, Chine-
se draak, Spaanse danseres en 
Amerikaanse toerist. 

Verbijstering om onverschilligheid
Hondenpoep even belangrijk 
als aanpakken criminaliteit?
Castricum - Erik de Lange is 
nog steeds verbijsterd. Twee we-
ken geleden betrapte hij twee 
mannen die bezig waren een 
portemonnee te stelen uit een 
tas die in een winkelwagen lag. 
Hij greep in en vroeg medewer-
kers van de supermarkt de poli-
tie te bellen. Dat werd tot Eriks 
ontsteltenis niet gedaan, omdat 
de politie toch niet zou komen. 
En daar bleef het niet bij. 

“Ik heb mijn verhaal gedaan op 
het politiebureau, bij Ahold en 
bij het gemeentebestuur, maar 
eigenlijk reageert iedereen on-
verschillig. Een dame uit de 
raad vond het onterecht dat ik 
de mannen rode loper crimine-
len noemde en zij nam het zelfs 
voor ze op. De mannen waren 
volgens haar al genoeg gestraft, 
omdat ze voor paal stonden toen 
ze werden betrapt. De burge-
meester zei wel geschokt te zijn 
en zij wilde een afspraak met mij 
maken, maar daar heb ik niets 
meer van gehoord. Ook een poli-
tiewoordvoerder beloofde mij te-
rug te bellen, maar heeft dat tot 
nu nagelaten.” 

Erik de Lange deed boodschap-
pen bij Albert Heijn toen hij zag 
dat twee mannen zich opvallend 

gedroegen. “Ik hield hen in de 
gaten en zag op een gegeven 
moment dat een van de mannen 
iets uit een tas probeerde pak-
ken. Toen ik riep dat hij dat moest 
laten, hield de man  het voor ge-
zien. De caissière en bedrijfslei-
der waren niet bereid de poli-
tie te bellen en later bevestigde 
een woordvoerder van Ahold dat 
de politie niet komt bij dergelijke 
incidenten. Ik ben naar het po-
litiebureau gestapt en mijn ver-
haal gedaan waar vervolgens 
niets mee werd gedaan. Ik zocht 
het hogerop en pas nadat ik er 
op had aangedrongen wilde de 
politie het signalement van de 
mannen wel noteren.” 
Erik stapte daarna naar het ge-
meentebestuur. “Ik ben donder-
dagavond naar de vergadering 
gegaan waar de gemeenteraad 
integrale handhaving en de al-
gemene plaatselijke verordening 
behandelde. Daar kwam ik er 
achter dat hondenpoep in Cas-
tricum net zo hoog op de agen-
da staat als dit soort criminaliteit! 
Ik ben nog steeds verbijsterd dat 
dit soort praktijken door de po-
litie en het gemeentebestuur op 
zo’n wijze worden afgedaan, ter-
wijl veiligheid toch hoog op hun 
prioriteitenlijstje zou moeten 
staan.”  

Aanhouding na 
heling fiets
Heemskerk - Tijdens een fiets-
controle op de Jan van Kuikweg 
vorige week woensdag hielden 
politieagenten omstreeks 8.45 
uur een 12-jarige Castricummer 
aan. Hij reed op een fiets met ge-
forceerd slot en erkende de fiets 
kort geleden voor een bedrag 
van 35 euro te hebben gekocht. 
De fiets is in beslag genomen en 
de jongen na verhoor heenge-
zonden. Hij wordt doorverwezen 
naar bureau HALT.

Bakkum - Op zondagmiddag 
22 februari spelen de jaren twin-
tig, oftewel ‘the roaring twenties’ 
de hoofdrol bij Jazz in Bakkum. 
De Hot Jazz Ambassadors, met 
plaatsgenoot Rien Brus als saxo-
fonist, spelen composities van 
onder meer Duke Ellington, Char-
lie Johnson, Andy Kirk en Don 
Redman. Rien Brus: “Muziek die 
bekend staat als Hot Jazz, oud 
zwart in goed Nederlands. Ge-
raffineerde, door bandleider Dirk 
Tober geschreven arrangemen-
ten voor de drie blazers afgewis-
seld met korte felle soli van alle 
musici vormen het stramien van 
deze vroege,  maar o zo fascine-
rende, jazzvorm. Tijdens de Roa-
ring Twenties zijn er tientallen 
dansvormen ontwikkeld en voor-
al het orkest van Duke Ellington 
speelde daar op in. Zo raakten in 
de beroemde Cotton Club dans-
vormen als de Voom Voom ,de 
Charleston, de Black Bottom en 
de Lindy Hop in zwang. Ze ko-
men allemaal voor in het reper-
toire van de Ambassadors.” Jazz 
in Bakkum vindt plaats bij Borst 
in Bakkum. Aanvang 16.00 uur, 
de toegang is gratis. 

Jazz in Bakkum
en de jaren ‘20
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Sporen 
uit het verleden
Castricum - Op 21 februari is 
er een wandeling onder leiding 
van een boswachter in het Bak-
kummerduin. De wandeling start 
om 14.00 uur en duurt ongeveer 
twee uur. Gestart wordt vanaf 
parkeerplaats Noorderstraat, ge-
legen aan de Heerenweg te Bak-
kum. Deelnamekosten: 3,50 eu-
ro, kinderen tot twaalf jaar gra-
tis. Aanmelden: 0900-7966288 of 
www.pwn.nl/activiteiten.

Limmen- De Zonnebloem, af-
deling Limmen, organiseert voor 
ouderen op vrijdagmiddag 27 fe-
bruari een snertmiddag in de 
Burgerij in samenwerking met 
stichting Oud Limmen. De snert-
middag begint om 14.00 uur. De 
muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door de heren Bolten, 
Burgmeijer en Kroone. Men kan 
zich vooraf opgeven bij mevr. 
Hooijboer, tel. 072-5052235.

Snertmiddag 
in de Burgerij

Castricum - Marianne Huijben 
woont pas sinds september 2008 
in Castricum en is nu al te gast 
in de 100 van Castricum, de se-
rie radio-portretten van de loka-
le omroep. Marianne (43 jaar) 
is sinds jonge leeftijd blind en 
werkt bij het ministerie van VWS 
voor de Raad voor Volksgezond-
heid en Zorg. Interviewer San-
der Egas gaat met haar in ge-
sprek op 19 februari van 21.00 
tot 22.00 uur op Radio Castricum 
105. De herhaling is op 22 febru-
ari van 12.00 tot 13.00 uur. (foto: 
Combi Loek Anderson).

Marianne Huijben in 
de 100 van Castricum

Castricum - Toonbeeld orga-
niseert samen met de biblio-
theek vestiging Castricum tij-
dens de boekenweek een ludie-
ke happening voor iedere inwo-
ner. Het thema van boekenweek 
2009 is ‘Dieren’ en de inwoners 
wordt gevraagd om op te treden 
als voorlezer bij de ‘Voorleeses-
tafette’. Tijdens de ‘Voorleeses-
tafette’ krijgt de deelnemer twee 
minuten de tijd om een gedicht 
of een verhaal over een dier voor 
te dragen.  
Wie op 14 maart vanaf 12.00 uur 
mee wil doen kan zich uiterlijk 
tot en met 7 maart opgeven bij 
de bibliotheek aan de balie of te-
lefonisch 0251-653762. 

Boekenweek

Optreden van de
Ot Azoj Klezmerband
Castricum - Op 22 februa-
ri is er een optreden van de Ot 
Azoj Klezmerband in de aula van 
Toonbeeld. Het optreden begint 
om 11.30 uur. 
Het Jiddische gezegde ‘Ot Azoj, 
Git Azoj’ betekent zoveel als: ‘Zo 
is het en zo is het goed’. Het was 
een van de eerste nummers die 
de nieuwe formatie van klarinet, 
saxofoon, viool, accordeon en 
tuba instudeerde en vervolgens 
koos als naam voor de band. In-
middels spelen de zes bandle-
den gezamenlijk 23 verschillen-
de instrumenten. De toegang be-
draagt 9,50 euro, CJP/65+ 8,00 
euro. Kaarten zijn aan de zaal 
van Toonbeeld verkrijgbaar. Re-
serveren kan via www.toonbeeld.
tv of 0251-659012 en bij muziek-
handel Borstlap, The Readshop, 
en boekhandel Laan.

Kunst op zondag-
middag bij Toonbeeld

Castricum - Door het jaar heen 
zullen er bij Toonbeeld een aan-
tal verrassingsworkshop op de 
zondagmiddag worden geor-
ganiseerd met als uitgangspunt 
een middag bezig zijn met kunst 
met de hele familie. 
De eerste middag op 1 maart 
van 14.00-16.30 uur staat in het 
teken van gedichten en gezich-
ten. Tijdens deze middag kan 
men zich opgeven voor de nieu-
we kennismakingcursus die op 7 
maart van start gaat of de work-
shop groot tekenen op 14 maart. 
De korte kennismakingcursus 
laat de deelnemers in zes les-
sen ruiken aan diverse teken- 
en schildertechnieken. De les-
tijden zijn zaterdagmiddag van 
13.30-15.30 uur. Op 15 maart 
is er een workshop levensgroot 
formaat tekenen naar aanleiding 
van zwart-witfoto’s. 
Voor informatie of opgave: tel. 
0251-659012.

Regio -  Stichting Ouderenwerk 
Heiloo organiseert weer een 
Kunstzesdaagse van 23 tot en 
met 28 juni in het Trefpunt. Wie 
exposeert geeft in ruil daarvoor 
een workshop of lezing. Ook 
worden er dit jaar diverse de-
monstraties, een kunstboeken-
markt, open podium, en nog veel 
meer activiteiten op kunstgebied 
georganiseerd. 
In het afsluitende weekend van 
de Kunstzesdaagse, op 27 en 28 
juni, zal er door heel Heiloo een 
grote kunstroute plaatsvinden. 
Wie niet in Heiloo woont en wil 
deelnemen aan de kunstroute 
kan toch meedoen. Kosten voor 
deelname: 30,00 euro per kun-
stenaar. Voor opgave en infor-
matie Stichting Ouderenwerk 
Heiloo, tel: 072-5331297 of www.
kunstzesdaagseheiloo.nl.

Kunst gezocht

Castricum - Voor vrijwillige me-
dewerkers in de horeca wordt  
een cursus Sociale Hygiëne  ge-
organiseerd door het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk van Welzijn 
Castricum in samenwerking met 
het Horizon College. Er zijn geen 
kosten verbonden aan de lessen 
wanneer men de uitvoering van 
(horeca)taken voor een vrijwilli-
gersorganisatie verricht. Voor het 
examen wordt een bijdrage in de 
kosten van 50,00 euro gevraagd. 
Aanvang donderdag 26 februari, 
19.00 uur in Geesterhage. Meer 
informatie: tel.: 0251-656562. 

Cursus Sociale Hygië-
ne voor vrijwilligers

De computer, iets 
voor elke leeftijd
Castricum - Stichting Welzijn en 
Gilde Castricum bieden ouderen, 
die geen ervaring met de com-
puter hebben, de gelegenheid 
in een rustig tempo hiermee om 
te leren gaan op maandag- of 
woensdagmiddag in maart, april 
of mei. 
De bijeenkomsten vinden plaats 
op de bovenverdieping van de 
bibliotheek van 14.15 – 16.15 
uur. De totale kosten zijn 11,50 
euro. Meer informatie: tel. 0251-
656562. 

Castricum - De Stichting Wel-
zijn heeft van 16 t/m 20 febru-
ari andere openingstijden. De 
balie is geopend van 9.00 tot 
12.30 uur. Men kan wel berich-
ten inspreken op het antwoord-
apparaat. Informatie: tel. 0251- 
656562.

Gewijzigde openings-
tijden Welzijn

Castricum - Het is tegenwoor-
dig zo gemakkelijk om contact 
op te nemen met zeevarenden. 
Vroeger was dit zeer moeilijk.
Enige jaren geleden is daar meer 
inzicht in gekomen door  het vin-
den van brieven aan en van zee-
varenden uit de tijd van Michiel 
de Ruyter in de jaren 1664/1665. 
Daaruit is mee te beleven hoe 
men in het ongewisse leefde, zo-
wel zeeman als het thuisfront. 
Het duurde vaak maanden voor-
dat de brief aankwam, wanneer 
deze tenminste niet door een ka-
ping voor eeuwen verborgen is 
gebleven. 
De lezing wordt gegeven door 
de heer Dekker uit Castricum in 
de Kern  van 10.00 tot 12.00 uur 
op maandag 23 februari. De toe-
gang voor leden van VVC is gra-
tis en niet-leden betalen 4,00 eu-
ro.

Nieuws aan 
de zeevarenden

Limmen - Vrijdagavond 20 fe-
bruari is het al zover, dan barst 
het knotsgekke griezelcarnaval 
los in Club Xtra (12 tot 16 jaar). 
Verkleden mag, maar hoeft niet. 
Kom in carnavalsoutfit en grie-
zel mee! Zaterdagochtend 21 fe-
bruari worden er bij Conquis-
ta Kids (4 t/m 9 jaar) kleurrijke 
carnavalsmaskers geknutseld. 
De één na de andere carnavals-
klassieker zal in Conquista uit de 
boxen schallen, Polonaise dus. 
De entree voor deze activiteit is 
1,00 euro, inclusief limonade en 
feestgarantie. Zaterdagavond is 
het in Club Xtra weer tijd voor 
een open inloop met Janneke.
De Conquista Kidsclub is ge-
opend op zaterdagochtend van 
10.30 tot 12.00 uur en Club – Xtra 
zowel vrijdag als zaterdagavond 
van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Jongerencentrum Conquista be-
vindt zich op de Kerkweg 50 te 
Limmen, kijk voor meer informa-
tie en alle komende activiteiten 
op www.conquista.nl.

Griezelcarnaval
in Conquista

Castricum - Stichting Welzijn 
biedt hulp aan mensen die niet 
bij andere organisaties terecht 
kunnen en niet mobiel genoeg 
zijn om naar het belastingkan-
toor in Alkmaar gaan. Dit kan tot 
een inkomensgrens van maxi-
maal 25.000 euro per jaar. 
Mensen die van deze ondersteu-
ning gebruik willen maken, kun-
nen zich telefonisch aanmelden, 
tel. 0251-656562 of langskomen 
bij de balie in Geesterhage. De-
ze is geopend van 9.00 – 12.30 
en van 13.30 – 15.30 uur, met uit-
zondering van de vrijdagmiddag. 

Hulp ouderen bij 
invullen belasting

Castricum - Op woensdag 25 
februari van 14.15-16.15 uur is 
er op de bovenverdieping van 
de bibliotheek een themamiddag 
‘Open Office’. Tijdens de informa-
tiemiddag wordt aandacht be-
steed aan het programma Open 
Office en aan de diverse onder-
delen en de vergelijking met Mi-
crosoft Office. De deelnamekos-
ten zijn 5,00 euro.
Belangstellenden kunnen zich 
hiervoor opgeven in de biblio-
theek, Geesterduinweg 1, tel. 
0251-653762. 

Themamiddag 
‘Open Office’

Alkmaar - Dinsdag 24 februari 
is er om 10.00 uur creatief dag-
boekschrijven. Dinsdagavond 24 
februari is Talk2gether. Wie een 
ouder heeft die kanker heeft of 
aan kanker is overleden en leef-
tijdgenoten wil ontmoeten komt 
19.15 uur naar ’t Praethuys, Wes-
terweg 50, Alkmaar, tel. 072-
5113644. 

Activiteiten 
in ’t Praethuys

Alkmaar - Zondag 22 februa-
ri van 10.00 tot 16.00 uur is het 
Sportpaleis, Terborchlaan 200 in 
Alkmaar weer geopend voor de 
rommelmarkt liefhebbers. 
Ongeveer 200 standhouders zul-
len hun kramen en grondplaat-
sen weer gaan inrichten. Voor 
meer informatie: 06 20114461 of 
via www.st-re.nl.

Rommelmarkt
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Lifestyle Centrum IJmond

Afvallen en bewegen 
onder begeleiding 
Heemskerk - Sinds Erica Terp-
stra veelvuldig in het nieuws is 
om haar succesverhaal te ver-
tellen over hoe zij is afgevallen, 
hoor je veel mensen denken: 
,,Zij kan makkelijk praten want 
ze heeft heel veel hulp om haar 
heen om haar doel te bereiken”. 
Dat deze begeleiding voor heel 
veel mensen binnen handbe-
reik ligt, blijkt bij Lifestyle Cen-
trum IJmond. Sinds de start van 
dit kleinschalige voeding- en be-
wegingscentrum zo’n 5 jaar ge-
leden, streven de eigenaren Ir-
ma en Anita er naar alle klan-
ten, jong/oud, gezond of met een 
medische indicatie, te coachen 
in voeding en beweging. Voordat 
klanten bij LCIJ beginnen wordt 
er een intake gedaan, waarna 
een persoonlijk voedings- en/of 
bewegingsprogramma wordt op-
gesteld. De intake is gratis even-
als de begeleiding. Klanten ko-
men iedere week voor een li-
chaamsanalyse om de fitheid tij-
dens het afvallen te kunnen mo-
nitoren en te kijken wat de ge-

wichtsafname is. Irma en Anita 
hebben naast de diverse oplei-
dingen veel praktijkervaring om-
dat ze zelf een verleden hebben 
waarin het ene dieet het ande-
re opvolgde. Zij weten dus heel 
goed waar de valkuilen zitten en 
proberen de klanten daarmee te 
helpen. Het sporten bij LCIJ ge-
beurt onder begeleiding, in klei-
ne groepjes, op afspraak en is 
geschikt voor iedereen: dik/dun, 
jong/oud, wel/geen medische in-
dicatie of een verstandelijke c.q. 
lichamelijke beperking en men-
sen die het gewoon prettig vin-
den in een kleinschalig en sfeer-
vol centrum te sporten waar je 
geen nummer bent. LCIJ werkt 
samen met stichting MEE, Har-
teheem en de Meergroep. Wil je 
weten of LCIJ voor jou wat kan 
betekenen dan kun je een af-
spraak maken voor een gesprek 
of een gratis proefles voor het 
sporten. 
LCIJ is te vinden in het Piet Blom 
gebouw aan de Merel in Heems-
kerk, tel. 0251-233783.

Allround vakman Ab Jansen 
niet achter de geraniums!
Heemskerk - Na bijna 35 jaar 
in loondienst te zijn geweest 
als bouwvakker en onderhoud-
stimmerman besloot Ab Jan-
sen het heft in eigen handen te 
nemen. Op 1 maart is het zover 
dat hij zijn eigen klusbedrijf start 
en vanaf die datum is hij als De 
Klussenier Ab Jansen beschik-
baar voor alle verbouwingen, in-
novatie en renovatie. 
Ab is ervaren en deskundig op 
nagenoeg alle gebied van bou-
wen, verbouwen, elektra, instal-
latiewerk, badkamers, keukens, 
stuken en nog veel meer dat bij-
na geen klus te gek is voor hem! 
Enige tijd geleden kwam de fran-
chiseformule De Klussenier bij 
Ab op zijn pad en dat bleek net 
het zetje in de rug te zijn dat hij 
nodig had om zijn bedrijf echt te 
beginnen. “De Klussenier is lan-
delijk al de organisatie met de 
grootste naamsbekendheid. Ik 

wil daar in deze regio een bijdra-
ge aan leveren. De beste reclame 
is nog steeds je afspraken nako-
men en een perfect stuk werk 
afleveren. De klanten krijgen ga-
rantie en wij zijn aangesloten bij 
het VLOK, een brancheorganisa-
tie met een onafhankelijke ge-
schillencommissie.” Het werkge-
bied heeft hij al afgebakend. Hij 
richt zich op particulieren maar 
ook bedrijven kunnen bij hem 
terecht. Als pluspunt telt dat Ab 
ook de inkoop voor klanten kan 
verzorgen door hen bijvoorbeeld 
mee te nemen naar toonzalen. 
Qua inkoop is dat ook zeer aan-
trekkelijk voor de klant omdat ze 
profiteren van de inkoopvuist die 
de ruim 200 Klusseniers geza-
menlijk vertegenwoordigen. Het 
uurtarief van Ab is bovendien 
laag. “Ik sta te popelen om te be-
ginnen.” Ab werkt vanuit zijn huis 
aan de Marie Jungiusstraat 22 

in Heemskerk. Hij is bereikbaar 
onder telefoonnummer  0251-
242017 en mobiel 06-41129645, 
mail naar a.jansen@klussenier.nl 
of kijk op  www.klussenier.nl. 

Praktijk Kees Rootjes is 
nieuwe therapie rijker
Castricum - De praktijk Kees 
Rootjes Fysiotherapie kan een 
nieuwe vorm van therapie aan-
bieden. Naast de reguliere fy-
siotherapie kan nu ook Shiatsu 
massagetherapie worden gege-
ven. 
Sinds zomer 2008 heeft Hans 
van Amersfoort, na een drie-ja-
rige studie, het diploma Shiatsu-
therapeut behaald aan de aca-
demie Qing–Bai. In tegenstelling 
tot de bekende Westers georiën-
teerde fysiotherapie is Shiatsu 
drukpuntmassage gebaseerd op 
de traditionele Chinese genees-
kunde. 
In deze geneeskunde gaat men 
er vanuit dat alles wordt geregeld 
door een goede energiestroom. 
Stagneert deze of stroomt er te 

weinig energie, dan ontwikkelen 
er zich klachten; men wordt ziek 
en/of gaat slecht functioneren.
In de Chinese geneeskunde ziet 
men zulke vage klachten passen 
in een syndroom. 

Er wordt binnen de therapie ge-
zocht naar de oorzaak waar-
om de energiestroom niet op-
timaal functioneert. Bij de Shi-
atsu-massage activeert men de 
meridianen en acupunctuurpun-
ten in het lichaam om zodoende 
de energiestroom in het lichaam 
te herstellen. Daarnaast kan het 
ook een manier zijn om tot zeer 
diepe ontspanning te komen. 
Voor meer informatie biedt de 
website www.keesrootjes.nl uit-
komst. 

Nick is zorgverhuizer
Castricum - Nick Schrier van 
Mondial Aad de Wit Verhuizin-
gen verstaat niet alleen verhuis-
technisch zijn vak, hij is ook een 
expert in de omgang met cliën-
ten van zorginstellingen. De ver-
huizer behoort tot de eerste lich-
ting zorgverhuizers van Neder-
land. 

Samen met vakgenoten uit heel 
Nederland heeft Nick de nieu-
we opleiding Zorgverhuizer af-
gerond, onlangs officieel gelan-
ceerd. De verhuizer van Mondi-
al Aad de Wit Verhuizingen ont-
ving uit handen van Tom Stuij, 
algemeen directeur van Mondi-
al Movers, het certificaat Zorg-
verhuizer.  

De opleiding is een initiatief van 
Unit De Zorg, de speciale afde-
ling voor zorgverhuizingen van 
Mondial Movers, en het ROC 
Horizon College in Alkmaar. Do-
cent Margreet Zetsma en actrice 
Annemarie Hoenderdos  brach-
ten de verhuizers in het Van der 
Valk Hotel in Akersloot kennis bij 
over de zorginstellingen, hun be-
woners en het gedrag van de cli-
enten. Tijdens het praktijkge-
deelte speelde een actrice op 
enerverende wijze concrete si-
tuaties na. 

Een filmpje over de opleidings-
dag is te vinden op YouTube: 
www.youtube.com/mondialmo-
vers. 

Nick Schrier ontvangt het certifcaat Zorgverhuizer uit handen van Tom 
Stuij, directeur Mondial Movers. Foto: Mondial Movers.  

Egmond- Op donderdag 26 fe-
bruari organiseert de Gezel-
schapsbank in het Trefpunt in 
Heiloo een ontmoetingsmiddag. 
Deze keer zal Peter Lassooy, 
schrijver van het boek het Mon-
nikenpad een lezing verzorgen. 
Deze middag staat in het teken 
van het ontstaan van Noord-Hol-
land onder invloed van de abdij 
van Egmond. De lezing begint 
om 14.00 uur. Het adres is  Abra-
ham du Boishof 2 in Heiloo.

Lezing over 
Monnikenpad

Bakkum - Van 4 maart tot en 
met 2 juni exposeert in Bezoe-
kerscentrum De Hoep de lan-
delijke groep natuurfotografen 
‘Camera Natura’. Alle onderwer-
pen met betrekking tot natuur-
fotografie komen aan bod: land-
schappen, structuren, abstrac-
ties, zoogdieren, planten, ma-
cro, ritme, vogels, et cetera. Ca-
mera Natura is in 1982 opgericht 
en bestaat uit een groep van zo’n 
veertig enthousiaste natuurfoto-
grafen die vier maal per jaar bij 
elkaar komen om over hun werk 
te discussiëren. Hierbij ligt de 
nadruk op fotografische kwali-
teiten, de visie van de fotograaf 
en zijn of haar persoonlijke stijl. 

Camera Natura

Bakkum - PWN is op zoek naar 
oude toegangskaartjes voor het 
duin, van voor 1950 voor de jubi-
leumtentoonstelling: ‘Mien! Waar 
is mijn duinkaart? Bel met Han-
neke Mesters 0251-661066 of 
stuur een email: hanneke.mes-
ters @ pwn.nl. 

Duinkaartjes?
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Griezelig gezellig carnaval
Limmen - Dit jaar hebben de 
carnavalsvereniging De Uylen-
spieghels als thema ‘griezelig ge-
zellig’ gekozen. Op zaterdag 21 
februari barst het groot carna-
valsweekend los in Gorteldonk. 
In de middag wordt er meegere-
den in de optocht van Pieperduin 
en hierna is er om 19.00 in de H. 
Corneliuskerk een gezinsviering 
in carnavalssfeer. 
De kinderen worden uitgenodigd 
om verkleed te komen. Dan gaan 
de Uylenspieghels naar Leutbun-
ker de Burgerij, waar om 21.00 
uur de deuren open gaan voor 
een griezelig gezellige avond. De 
muziek wordt verzorgd door de 
Real Time Showband, een dyna-
mische band met een veelzijdig 
repertoire. 
Dan start op zondag om 13.30 
uur de optocht vanaf de Vuur-
baak.  De kinderkarren zijn be-
stemd zijn voor de kinderen tot 
10 jaar. Kinderen die ouder zijn 
mogen mee lopen en rollen op 

eigen gebouwde karren/fiet-
sen. Voor de mooist gebouwde 
rollers zijn er prijzen te winnen.  
De route van de optocht is van-
af de Vuurbaak,  d’Enterij, Rijks-
straatweg, Hogeweg, Molenweg, 
Burgemeester Nieuwehuiysen-
straat, Rijksstraatweg, Nachtor-
chis, Rietorchis, Zonnedauw, La-
ge Weide, Meidoornlaan, Vrede-
burglaan, Dusseldorperweg. Na 
afloop is er groot feest in de Bur-
gerij voor groot en klein met dj. 
Harold. Om 20.30 uur begint de 
disco met dj Harold. Kaarten zijn 
te verkrijgen op de Burgemees-
ter Nieuwenhuysenstraat 97 en 
Vredeburglaan 2. 
Maandag is er het bezoek aan 
Camerdonk.  Dan is er als afslui-
ting traditioneel op dinsdag 24 
februari de Boerenkielenavond 
in de Burgerij. 
Om 21.00 uur gaan de deuren 
open. De muziek wordt deze 
avond verzorgd door de Limmer-
se band de Garlics. 

Voorjaarsconcerten
Castricum - Iskra luidt het voor-
jaar in met prachtige klassie-
ke kamermuziekjuweeltjes door 
jong talent van hoog niveau. De 
serie Castricum Klassieke Con-
certen brengt pianosolo, strijk-
kwartet, gitaarsolo en variabele 
strijkers. Zaterdag 7 maart opent 
de temperamentvolle pianist 
Serg van Gennip de concertse-
rie. Deze jonge Nederlandse Rus 
speelt werken van Rachmaninov, 
Moussorgsky, Schubert, Chopin 
en Beethoven. Zaterdag 14 maart 
Jurriaan van Eerten en Johannes 

Möller, twee keer klassiek solo-
gitaar. Zaterdag 21 maart komt 
het Matangi Quartet. Dit eigen-
zinnige strijkkwartet brengt het 
wervelende programma Latino. 
Zaterdag 28 maart besluit violis-
te Lisanne Soeterbroek met haar 
ensemble The Hague String Va-
riations deze voorjaarsconcert-
serie. Alle informatie is te vinden 
op www.iskra.nl. telefonische in-
formatie op 0251 674379. De 
concerten worden gegeven in de 
Dorpskerk, Kerkpad 1 in Castri-
cum; aanvang 20.15 uur.

Nieuwe cursussen van start 
en cultureel reisje met Vucas
Castricum - De Volksuniversi-
teit Castricum heeft in het voor-
jaar weer een aantal cursussen 
op het programma staan. Op 2 
maart om 20.00 uur start in het 
Clusius College de workshop  
Opruimen met kinderen. Deze 
workshop duurt twee uur en kost 
15,00 euro. Docent is A. Dekker, 
tel 0251-651353.
Op 3 maart om 19.30 uur be-
gint een extra cursus Digita-
le Fotobewerking met docent E. 
van Hoek in het Clusius College. 
Kosten lesmateriaal en program-
ma 10,00 euro te betalen aan de 
docent. Zes lessen van 1,5 uur 
kosten 75,00 euro.
Op 19 maart om 19.00 uur be-
gint op het Vucas-kantoor start 
de cursus Franse conversatie: 
Direction la France. Docent is M. 
Gerritsen.
De cursus omvat de cultuur, de 
gewoonten, de levensstijl. Hier-
voor is het belangrijk enige ken-
nis te hebben van de geschiede-

nis en de actualiteit. De cursus 
vereist wel een redelijk niveau 
van beheersing van de Franse 
taal. Dat wil zeggen dat men mi-
nimaal vier jaar Frans op de mid-
delbare school heeft gevolgd, of 
van een leermethode het eerste 
boek heeft gehad. Vanuit deze 
basis wordt gewerkt aan uitbrei-
ding van de woordenschat en 
het aanreiken van zinnen en uit-
drukkingen die men direct kan 
toepassen. Zes lessen van twee 
uur kosten 90,00 euro.

Bij voldoende belangstelling or-
ganiseert de Volksuniversiteit 
Castricum een vierdaagse cul-
turele busreis naar Nancy, stad 
van de Art Nouveau van 4 tot en 
met 7 juni.
Voor  informatie en inschrijving 
kan men terecht op de websi-
te www.vucas.nl of telefonisch 
0251-670048 elke vrijdagoch-
tend van 09.30-11.30 uur. Bezoe-
kadres Kooiplein 24a, zelfde tijd.

Spullen gezocht voor 
rommelmarkt Boogaert
Castricum - Bij woonzorgcen-
trum De Boogaert wordt op za-
terdag 6 juni een rommelmarkt 
gehouden. Op 10 februari was 
de officiële kick-off van de or-
ganisatie met de opening van 
de website. De opbrengst van de 
rommelmarkt en fancy fair komt 
ten goede aan de bewoners 
van De Boogaert. De geplande 
nieuwbouw start in 2009 en na 
afronding daarvan zal de bewo-
ners een passend geschenk aan-
bieden in hun vernieuwde woon-

omgeving. Een geschenk dat 
past bij de wensen van de bewo-
ners en geen deel uitmaakt van 
de aangeboden standaardfacili-
teiten. De dag wordt afgesloten 
met een loterij. Wie spullen be-
schikbaar heeft voor de rommel-
markt, kan dat melden bij Frank 
Bruggeling 06-22298258 of bij 
de receptie van de Boogaert 
088-9957550. Nadere informatie 
over de inzameling kan men vin-
den op www.rommelmarktcastri-
cum.nl. 

Castricum - Maandagavond 9 
februari heeft de brandweer een 
man bevrijd uit de lift van de Of-
fenbachflat. Omdat de bewoners 
in eerste instantie wachtten op 
de liftmonteur, duurde het alle-
maal wat langer dan noodzake-
lijk. 
Nadat de brandweer was ge-
waarschuwd kon de inmiddels 
verkleumde man worden bevrijd. 
Omdat hij weer naar de vierde 
verdieping moest worden ge-
bracht en de lift buiten werking 
was, is hij door de brandweer 
met een tilstoel naar zijn woning 
gebracht. 

Vast in lift, met
tilstoel omhoog 

Limmen - Op zaterdagmorgen 
omstreeks 2.10 uur werd een 18-
jarige jongen uit Castricum mis-
handeld op de Uitgeesterweg in 
Limmen. De jongen was eerder 
die avond uit geweest. In het ca-
fé had een vriend van het slacht-
offer ruzie gekregen met een 
groep jongens. Nadat zijn vriend 
uit het café was gezet, kreeg 
ook het slachtoffer ruzie met de 
groep. 
Het slachtoffer verliet daarop 
het café en ging op de fiets naar 
huis. Op de Uitgeesterweg werd 
hij opgewacht door een grote 
groep jongens die hem van zijn 
fiets trokken, schopten en sloe-
gen. 
Het slachtoffer kon wegkomen 
en het erf van een woning op-
rennen. De groep jongens ver-
trok vervolgens. De fiets van het 
slachtoffer bleek in een sloot te 
zijn gegooid. Het slachtoffer liep 
verschillende kneuzingen en 
schaafwonden op.

Mishandeling

Voordracht Nico Schoof 
als voorzitter van CROS
Regio - Nico Schoof is bij de mi-
nister van Verkeer & Waterstaat 
voorgedragen als nieuwe voor-
zitter van de CROS. Eind vorig 
jaar besloot de CROS dat het nut 
van de CROS als overlegplatform 
bewezen is. Aanscherping van 
haar taak was echter gewenst. 
De focus wordt daarom de ko-
mende tijd gelegd op het advise-
ren van de ministers van Verkeer 
& Waterstaat en van VROM over 
de hinderbeperking rond Schip-
hol. Het gaat daarbij om lopen-
de en nieuwe experimenten met 
hinderbeperkende maatregelen 
die voortkomen uit het conve-
nant Hinderbeperkende maat-
regelen van de Alderstafel, zo-
als het geconcentreerder vol-
gen van de vliegroutes waardoor 
woonkernen zoveel mogelijk ver-
meden worden. 
 De uit de leden van de CROS 
samengestelde selectiecommis-
sie meende dat ‘Nico Schoof de 
meest geschikte combinatie van 

kwaliteiten, motivatie, persoon-
lijkheid en stijl heeft om de func-
tie van voorzitter op zich te ne-
men en invulling te geven aan de 
hernieuwde taakopvatting.’ Nico 
Schoof dankte de vergadering 
voor het vertrouwen dat uit de 
unanieme voordracht spreekt en 
gaf zijn ambitie weer: “De CROS 
moet binnen twee jaar weer een 
positie hebben waar de minister 
niet om heen kan en zoveel ver-
trouwen hebben herwonnen dat 
de Alderstafel zijn taken aan de 
CROS wil overdragen.” 
 Nico Schoof is van 1964 tot 1982 
is bij diverse gemeenten werk-
zaam geweest in beleidsadvi-
serende en/of leidinggevende 
functies op het terrein van ruim-
telijke ordening, volkshuisves-
ting, milieu en economische za-
ken. Van 1982 tot 2008 heeft hij 
de functie van burgemeester be-
kleed in de gemeenten Limmen, 
Akersloot, Heiloo en Alphen aan 
den Rijn. 

Real Time Showband treedt zaterdagavond op in De Burgerij.

Regio - Weidevogelbescher-
mingsgroep Alkmaar  is op zoek 
naar vrijwilligers die minstens 
één dagdeel per week, van half 
maart tot in juni, mee willen hel-
pen met de bescherming van 
weidevogels. Deze werkzaamhe-
den gebeuren meestal niet in het 
weekend. In totaal werken er 30 
boerenbedrijven mee in de om-
geving van Alkmaar. Voor nieu-
we vrijwilligers is het wel ver-
plicht een cursus weidevogelbe-
scherming van twee avonden te 
volgen. Voor meer informatie of 
aanmelding Floris Parlevliet, tel.: 
072-5315168 of florisparlevliet@
hotmail.com. (Foto Wim Tijsen). 

Ook weidevogels 
beschermen?
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Feest met Booming Piano’s
Uitgeest - Club Planet Live is 
een nieuw partyconcept voor uit-
gaanspubliek dat van een goed 
stukje live-muziek houdt. Zater-
dag 21 februari is Booming Pia-
no’s te gast voor de start van het 
concept. Booming Piano’s be-
staat uit twee pianisten en een 
drummer die samen zorgen voor 
een gezellige avond vol muziek. 
Met een uitgebreid repertoire 

spelen deze rasentertainers vrij-
wel ieder nummer dat aange-
vraagd wordt. 
De volgende Club Planet Live is  
op zaterdag 14 maart met de Co-
rona’s. Club Planet gaat open om 
21.00 uur. Aansluitend vindt er 
een swingende afterparty plaats 
tot 5.00 uur. De entree bedraagt 
10,00 euro en de minimum leef-
tijd is 18 jaar.  

Uitgeest - Zaterdag 21 febru-
ari staat de ‘master of eclectic’ 
dj Hardwell achter Bobs draai-
tafels. De 21-jarige DJ Hardwell  
heeft de afgelopen jaren al een 
droom van een carrière neerge-
zet. Hardwell staat bekend om 
zijn vlotte mixstijl in heel veel ver-
schillende muziekstijlen.  Bobs is 
vanaf 23.00 uur open voor het 
publiek van 16 jaar en ouder. 

Hardwell in Bobs

Uitgeest - De jaarlijkse rom-
melmarkt van musicalvereni-
ging Time Square vindt plaats 
op zondag 1 maart. Dorpshuis 
De Zwaan zal weer bol staan 
van de koopjes en kopers. Be-
langstellenden kunnen terecht 
tussen 10.00 en 16.00 uur en 
de entree is gratis. Time Square 
houdt zich  ondertussen aan-
bevolen voor verkoopbare spul-
len. Ook kleding wordt geaccep-
teerd en met name kinderkle-
ding is welkom. Meubels kun-
nen niet worden aangenomen, 
aangezien de ruimte beperkt is. 
Om spullen aan te bieden kan 
contact worden opgenomen met 
Time Square: 312687, liefst tus-
sen 19.00 en 20.00 uur op werk-
dagen. De aangeboden spullen 
zullen op zaterdag 28 februari 
worden opgehaald. 

Rommelmarkt

Stemmen op klas van Bart
Uitgeest - Bart Dijkstra is naast 
Uitgeester ook meester aan ba-
sisschool WormerWieken in 
Wormer. Meester Bart verzorg-
de in de herfstvakantie nog les-
sen Algemene Muzikale Vorming 
bij de naschoolseopvang van De 
Regenboog in Uitgeest. Met het 
lied ‘De Schooltuin’ hoopt hij 
nu met zijn groep 7c in de fina-
le van het Kids4trees Songfesti-

val terecht te komen. En die kans 
is best groot geworden: het lied 
is bij de vijftien beste liedjes ge-
nomineerd door de jury. Op de 
website www.kids4trees.nl wordt 
de eindstrijd uitgevochten. Op 
18 maart moet duidelijk zijn wel-
ke beste vijf nummers meedoen 
aan een echte tv-show met Jo-
chem van Gelder. Stemmen kan 
nog tot  tot en met 20 februari. 

Koor Puur Sangh is op zoek 
naar nieuwe tenoren en bassen
Uitgeest - Iedere maandag-
avond van 20.00 uur tot 22.00 
uur wordt met veel enthousias-
me onder de bezielende leiding 
van  Tida Binkhorst gezongen   
in de recreatiezaal van het Prin-
cenhoff aan de Bollenhof. Puur 
Sangh heet het koor en de naam 
zegt het al: het gaat puur om het 

gezamenlijke zingen. De vijftien 
dames en vijf heren zijn nu op 
zoek naar tenoren en bassen, 
met name heren. Opgeven kan 
bij Tida Binkhorst, Westergeest 
59a in Uitgeest, telefoon: 0251-
311471. Natuurlijk kan men ook 
even langskomen om de sfeer te 
proeven.  

Regina Albrink en Klaas Hofstra 
spelen in Beethovenvoorstelling
Uitgeest - De bekende acteur 
Klaas Hofstra en pianiste Regina 
Albrink, woonachtig in Uitgeest, 
schetsen op zaterdag 7 maart 
vanaf 20.30 uur het boeiende le-
vensverhaal van de Duitse com-
ponist Ludwig von Beethoven in 

de Rabozaal van het Kennemer 
Theater. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.kennemertheater.nl of 
0251-221453. Wie voor 22 febru-
ari bestelt, krijgt een korting van 
5,00 euro.

‘Achter deuren verborgen’
Uitgeest - “Wat doe je als de 
vrouw die jou heeft opgevoed in-
eens een kind van je lijkt te wor-
den? Dan luister je naar diege-
ne die pretenderen er verstand 
van te hebben. Je laat haar ter 
observatie opnemen in een psy-
chiatrische instelling. Opgelucht 
dat je een beslissing hebt geno-
men, die het beste lijkt op dat 
moment. Niet wetende, dat la-
ter zal blijken dat dit de grootste 
vergissing  is die je ooit had kun-
nen maken.” 

Na het vrolijke jeugdboek ‘Een 
nerd op een dromedaris’ komt 
Inge Platzek uit Uitgeest dit keer 
met een boek van een heel an-
der genre. Het boek omvat een 
autobiografie van de periode die 
zij heeft beleefd na de opname 
van haar moeder in een psychia-
trische instelling. Inge: “Dit boek 
geeft je een kijkje achter de deu-
ren van een psychiatrische in-
stelling en de gebeurtenissen 
die daar plaatsvinden. Die zijn te 
krankzinnig voor woorden, maar 
bovenal pure realiteit. Het is een 
constant en bijna kansloos ge-
vecht tussen de zogenaamde 
nietwetende mens en de speci-
alisten van de instelling.”

Het boek draagt een duidelij-
ke boodschap met zich mee. De 
boodschap dat het wel degelijk 
zin heeft om op te komen voor 
de medemens. Het boek ‘Achter 

deuren verborgen’ is te koop via 
www.freemusketeers.nl of bij de 
AKO boekwinkels. 

Uitgeest - Dinsdag 3 maart van-
af 19.30 uur houdt de afdeling 
Uitgeest van het Rode Kruis haar 
algemene ledenvergadering. De 
ze vindt plaats in De Slimp aan 
de Dr. Brugmanstraat. Aan de 
orde komen onder andere het 
landelijke fusieproces, de huldi-
ging van jubilarissen en er is een 
presentatie van het project Kyr-
gyzstan. 

Ledenvergade-
ring Rode Kruis

Uitgeest - Surveillerende agen-
ten werden vrijdagnacht rond 
3.30 uur op De Krijgsman aan-
gesproken door twee jongens 
die lopend onderweg waren 
naar Beverwijk. Ze vroegen de 
weg. Even later zagen de agen-
ten het duo op een fiets rijden. 
Ze beweerden de fiets te hebben 
gevonden, maar het slot was ge-
forceerd. 
De verdachten, een 14-jarige 
Amsterdammer en een evenou-
de jongen uit Hoenderloo, zijn 
aangehouden. Daar bekenden 
ze de fiets te hebben gestolen. 
Tegen de verdachten wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt. 

Fietsendieven

Huphter in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 21 februa-
ri  treedt de band Huphter op in 
De Balken. Huphter is een vijf-
koppige rock-coverband uit het 
oosten des lands. De band houdt 
van stevig en van oud én nieuw, 

dus het publiek kan van alles 
verwachten. Van Kings of Leon 
tot Nirvana en van Metallica tot 
Thin Lizzy. Zaterdag is het ook 
feest in café De Apotheker met 
een ‘after-krokus-party’.

Dj Jean komt naar Uitgeest!
Uitgeest - Vrijdag 27 februari is 
er weer een nieuwe editie van 
‘Bouncing Friday’ in Buona Se-
ra Uitgeest met dj Jean. Deze dj 
is een van de grondleggers van 

de dance-feesten in Nederland 
en met vele tophits staat hij re-
gelmatig in de Top 40. De deuren 
gaan open vanaf 20.00 uur en de 
entree is 5,00 euro. 

Politie zoekt geweldplegers
Uitgeest - De politie zoekt vier 
verdachten die zaterdagnacht 
een 20-jarige Heemskerker heb-
ben mishandeld in de Zientun-
nel. 
Het slachtoffer fietste rond 3.00 
uur door de tunnel en werd daar 
van zijn fiets geduwd. Hij viel op 
de grond en kreeg een vuistslag 
in het gezicht. Het gevolg was 

een gebroken tand en opge-
zwollen oog. De man heeft aan-
gifte gedaan en de politie stelt 
een onderzoek in. Omdat er op 
dat tijdstip nogal wat passanten 
waren zijn er mogelijk getuigen 
van de mishandeling. Die wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie in Beverwijk, 
tel. 0900-8844.
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Open avond Aqua Plus
Akersloot - Zondag 22 februari 
houdt duikvereniging Aqua Plus 
een open avond in het zwem-
bad van Motel van der Valk in 
Akersloot. Altijd al willen leren 
duiken? Of het duiken in ver-
enigingsverband weer op wil-
len pakken? Kom zonder kosten 
en verplichtingen eens kijken op 
de open avond. Door zelf te wa-
ter te gaan, te snorkelen en het 
uitproberen van een perslucht-

set, wordt de basis gelegd voor 
duikervaringen in Nederland en 
daarbuiten. Belangstellenden 
zijn welkom om 20.30 uur in het 
zwembad. Om teleurstelling voor 
jeugdige enthousiastelingen te 
voorkomen vermeldt men dat de 
minimum leeftijd voor deelname 
aan de vereniging zestien jaar is.
Voor meer informatie: Arjan 
Heijne, tel. 0251-319300 of Hans 
v.d. Vooren, tel. 658824.

Castricum - Michel Butter en 
Hilda Kibet zijn gekozen tot 
sportkampioenen 2008 van de 
gemeente Castricum. 

Michel Butter en Hilda Kibet geko-
zen tot sportkampioenen van 2008

Het succes werd compleet toen 
Lentine Klaassen werd beloond 
met de titel van sporttalent van 
het jaar.

Colts voor tweede maal sportploeg van het jaar

Twee CAS ladies geselecteerd voor Oranje
Castricum - Hoewel er op het 
rugbyveld afgelopen weekend 
maar matig werd gepresteerd, 
werden bij CAS RC toch de eer-
ste prijzen van het seizoen bin-
nengesleept. Vrijdagavond wer-
den de Colts verkozen tot sport-
ploeg van 2008 met in het jury-
rapport dik onderstreept dat het 
prolongeren van een landskam-
pioenschap heel bijzonder is. Za-
terdag werd tijdens de laatste tri-
al in Amsterdam bekend dat Jits-
ke van Bruggen en Martine Mooij 
zijn geselecteerd voor het Ne-
derlands XV-tal. Zondag waren 
de prestaties helaas beneden de 
maat. De Colts verloren kansloos 
van rivaal Den Haag, het eerste 
team won weer net niet in Leiden 
en de Castricumse eer werd ge-
red door de Shadows, die op ei-
gen terrein gelijkspeelden tegen 
concurrent Obelix.
In Leiden ontspon zich een aardi-
ge strijd tussen Diok en CAS RC. 
De Leidenaren hebben zich voor 
het eerst definitief in het linker-
rijtje genesteld en lijken nu zelf 
aanspraak te gaan maken op de 
play-offs. Diok was in de jaren 
80 liefst tienmaal kampioen van 
Nederland en zakte daarna te-
rug. Met eigen opgeleide jeugd 
nadert nu weer een toppositie 
en dat is precies het streven van 
de Castricummers. Dat de jonge 

ploeg van trainers Des Tuiavii en 
Mats Marcker er steeds net niet 
in slaagt om de volle winst bin-
nen te halen is domweg te wijten 
aan pech en onervarenheid. Na 
dit opbouwjaar zal dat komend 
seizoen allemaal beter worden, 
maar het blijft frustrerend als er 
wel kansen zijn die telkenmale 
onbenut blijven. Zo ook in Lei-
den zondagmiddag waar een 7–
0 voorsprong uiteindelijk leidde 
tot een 19–12 overwinning voor 
de thuisploeg. En dat was weer 
net tekort voor een verliezers-
bonuspunt voor de Castricum-
mers. Er blijft nog steeds kans op 
de play-offs, want ook de con-
currentie lijdt verlies. Voorals-
nog lijken echter de ploegen van 
’t Gooi, Hilversum, Diok, HRC en 
de Dukes te gaan uitmaken wie 
zich bij de bovenste vier vestigt.
De meiden van de Cas Ladies la-
ten steeds meer van zich horen. 
Vier van hen werden gevraagd 
deel te nemen aan de trials voor 
de selectie van Oranje. Na vele 
weken hard trainen werden Jits-
ke van Bruggen (2e rij) en Mar-
tine Mooij (scrumhalf) geselec-
teerd bij de laatste groep van 26 
dames, die zaterdag 28 februa-
ri vriendschappelijk spelen te-
gen Frankrijk in Amsterdam. De 
andere dames blijven echter in 
beeld en zo kan het zomaar zijn 

dat Sarah Hiddleston en Lizette 
Herrewijnen alsnog aan de se-
lectie worden toegevoegd. Voor-
lopig kunnen zij hun opgedane 
ervaring echter wel delen met het 
damesteam van CAS RC. Zij wa-
ren zondag vrij, omdat het team 
van Oemoemenoe vorige week 
betrokken raakte bij een ernstig 
verkeersongeval en voorlopig de 
wedstrijden heeft uitgesteld. 
Vrijdagavond heerste er een 
mooie overwinningsroes bij de 
Castricumse Rugby Club. In de 
kantine van FC Castricum werd 
tijdens een geanimeerde avond 
bekend dat de Colts van CAS RC 
wederom tot sportploeg van het 
jaar waren verkozen. In de live-
uitzending van Radio Castricum 
105 viel de keuze van sporttalent 
helaas niet op Roy Schermer. De 
dove rugbyer zorgde echter wel 
voor een spraakmakend inter-
view met hulp van ploeggenoot 
Kees Beentjes als tolk. Komend 
weekend zijn er niet veel wed-
strijden door de schoolvakan-
ties, het carnaval en een distric-
tenweekend. Toch komen veel 
Castricumse rugbyers in ac-
tie. Onder andere bij de distric-
ten, Nederland onder 19 en ook 
op Wouterland. De Ladies spelen 
om 12.30 uur tegen Eemland en 
de Shadows ontvangen om 14.30 
de tegenstanders uit Groningen.

Spek winterkampioen ’t Steegie
Castricum - Donderdag 5 fe-
bruari streden de eerste acht van 

de reguliere competitie om het 
winterkampioenschap binnen 

biljartvereniging ’t Steegie. Zel-
den zullen de gevestigde namen 
en potentiële titelkandidaten na 
afloop zo verbaasd hebben ge-
keken als afgelopen donderdag. 
Een volstrekte outsider te weten 
Jaap Spek wist zijn twee partijen 
te winnen en daarnaast de ge-
doodverfde winnaar Toon Stuif-
bergen in een bloedstollende fi-
nale te verslaan. De doorslagge-
vende factoren waren uiteinde-
lijk de concentratie en het om-
gaan met de spanning. Jaap was 
op beide vlakken die avond te 
sterk voor Toon. 

De einduitslag was als volgt: 1. 
Jaap Spek, 2. Toon Stuifbergen, 
3. Gerard Borst, 4. Jan van Zilt, 5. 
Martin Res, 6. Hans Oudejans, 7. 
Giel de Reus en 8. Ton Res. Foto: 
Giel de Reus.

Castricummers kans op de 
halve finale NK heren turnen
Castricum - De heren turners 
van SV Pax Haarlemmermeer, 
Misha Schram en Mats van Bur-
gel, beiden uit Castricum, heb-
ben prima turnresultaten be-
haald. Mats die uitkomt in de 
klasse pupil NTS 8, behaalde tij-
dens de districtsfinale, die 1 fe-
bruari op Texel werd gehouden, 
de gouden medaille. 
Op 7 februari hebben Misha 
en Mats deelgenomen aan de 
kwartfinale van het Nederlands-
kampioenschap herenturnen in 
Zuid Scharwoude. Misha die uit-
komt in de klasse pupil NTS 9, 
is met een sterke opmars bezig. 
Met een zesde plaats heeft Mi-
sha de weg naar de top gevon-
den. Mats wist zijn vorm van de 
vorige week goed vast te hou-
den. Met weer een gouden me-
daille voor Mats, was de sco-
re tijdens deze twee wedstrijden 

maximaal. Door de goede resul-
taten van deze twee turners komt 
een plaats in de halve finale van 
het NK nu binnen handbereik. 
Door een foute puntentelling 
mocht Mats zijn gouden medail-
le niet in ontvangst nemen. De 
medaille zal nu worden toege-
stuurd, maar dat is toch iets an-
ders dan hem uitgereikt krijgen 
door zo’n internationale toptur-
ner als Jeffrey Wammes. 
De goede turnresultaten van 
Mats van Burgel gedurende de 
afgelopen jaren, zijn voor dorps-
genoot Fred Mekken niet on-
opgemerkt gebleven. Naast het 
sponsoren van het damesturn-
team van VIOS uit Castricum, 
heeft Fred Mekken nu ook Mats 
sponsoring aangeboden.
Op de foto Fred Mekken en Mats 
van Burgel in zijn geheel nieuwe 
gesponsorde trainingsoutfit.

Biljartvereniging WIK
Kooijman met winst naar huis
Castricum - In tegenstelling tot 
de meeste andere spelers, was 
het alleen Hans Kooijman die 
door zijn trefzekerheid twee ex-
tra punten verdiende.
Slachtoffer in deze partij was op-
nieuw Siem Bakkum die de laat-
ste tijd niet in goede doen is. 
Maar hij was vanavond niet de 
enige die tegen zes punten aan 
moest kijken. Ook Piet van Leur, 
Wim van Duin, Hein Kitsz en Pe-
ter Groenendal ondergingen het-

zelfde lot. Enige troost putte Pe-
ter uit een eerder gespeelde par-
tij tegen Wim Baltus, waarin hij 
wel met een knappe zege van 
3.08 eruit kwam en er 12 pun-
ten uit sleepte. Wim liet het met 
zeven punten voor zijn magere 
moyenne van 2.91 ook afweten.
De meest constante partij was 
die tussen Kees Baars en Jan 
van der Zon, allebei goed voor 
de 10 basispunten.
Kees kwam eruit met 3.35 en Jan 

met 1.46. Jan smaakte het ge-
noegen van de overwinning.
Een en ander houdt in dat kop-
loper Cor Stroet, die zelf ook 
niet tot grote daden kwam, dat 
de schade enigszins beperkt 
bleef ten opzichte van de con-
currentie. Alleen Kees Baars en 
Jan Martens liepen drie punten 
op hem in. Jörgen Bolten die de 
laatste weken wat zijn moyenne 
betreft aan een inhaalrace be-
zig is, moest er met negen pun-
ten eentje prijsgeven. De eer ven 
de partij tegen Jan Kamp was 
wel voor hem. Ferry van Gennip 
eveneens zijn partij tegen Wim 
van Duin met negen punten. 
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Nieuwe fietsroutes door Noord-Holland 
Recreatieschap op de Fiets- en Wandelbeurs 
Uitgeest - Op zaterdag 28 febru-
ari en zondag 1 maart wordt de 
Fiets- en Wandelbeurs in de RAI 
in Amsterdam georganiseerd. 
Op deze beurs presenteren de 
recreatieschappen Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer, zich ook. 
Speciaal voor deze beurs is er de 
fietskaart ‘Fietsen in Noord-Hol-
land; 13 fietsroutes in 6 recrea-
tiegebieden’ ontwikkeld. 

Op de fietskaart staan leuke en 
afwisselende routes die variëren 
van 5 tot 45 km. 

Op deze kaart staat onder ande-
re de aantrekkelijke Pontjesrou-
te die is uitgezet door het Recre-
atieschap Alkmaarder- en Uit-
geestermeer. In deze route zijn 
vijf pontjes opgenomen. Bij twee 
pontjes moet men zelf overvaren 

Proramma van Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Donderdag 19 februari om 20.00 
uur dartcompetitie.  Vrijdag 20 
februari om 20.00 uur dartcom-
petitie; de RZVV SNS Regio-
bank Beker Competitie met om 
19.30 uur Haazz.nl-Autoscha-
de Zonneveld, 20.00 uur Patina 
Valbeveiliging-Piet Putter Bouw, 
20.30 uur Autobedrijf Uitgeest-
De Bonte Vivant 2, 21.00 uur Ro-
tho Houten Vloer-Bouw en Fun-
deringstechniek, 21.30 uur Vlag-

genkoning-TD-Support, 22.00 
uur Sporthal de Zien-De Buur-
vrouw, 22.30 uur Bellus Bouw-
kosten–Tesselaar, 23.00 uur De 
Groot Verzekering-Grafico. Za-
terdag 21 februari om 14.00 uur 
basketbalcompetitie, 20.00 uur 
tennistoernooi Sebastiaan Ad-
miraal. Zondag 22 februari om 
10.00 uur jeugddarten. Maandag 
23 februari 20.30 uur KNVB zaal-
voetbal De Zien. 

Heemskerk - Voor alle kinderen 
die hun voetbalplaatjes verzame-
ling nog niet helemaal compleet 
hebben, organiseert buurtcen-
trum d’Evelaer op zondag 22 fe-
bruari van 12.30 uur tot 14.00 uur 
een voetbalplaatjes-ruilbeurs. 
De beurs is uitsluitend bedoeld 
voor kinderen. Buurtcentrum 
d’Evelaer ligt aan de Luttik Cie 
35 in Heemskerk.

Voetbalplaatjes
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woensdag tot woensdag:
Pakje Taai-Taai-Hartjes  2, 50 !!
dit weekend:
Mini Bossche Bollen, 9 stuks  3, 95 !!
Broodje van de Maand:
ruwe Bolster (donker broodje
met cranberry + bitterkoekjes)  3, 50 !!

FC Uitgeest voor 45+
Uitgeest - De KNVB start bin-
nenkort met een toernooi voor 
voetballers van boven de 45 jaar. 
Fc Uitgeest is ook van de partij. 
Secretaris Ben Vredenburg, heel 
enthousiast: “Zag je de kalk op-
stuiven toen Johan Neeskens zijn 
strafschop erin schoot? Herinner 
je je de bal op de paal van Rob 
Rensenbrink? En droeg jij ook 
gewoon zwarte voetbalschoenen 
en een kort strak voetbalbroek-
je? Dan zoeken we jou! Schrijf je 
nu in voor de 45+ 7 tegen 7 toer-
nooien!” 

Vanaf deze week is de inschrij-
ving gestart voor de 45+ 7 tegen 
7 toernooien van de KNVB. Le-
den en niet-leden kunnen zich 
inschrijven voor deze toernooien 
die vanaf medio april gaan star-
ten. Vredenburg: “Door heel het 

land worden de toernooien geor-
ganiseerd. Voor leden is inschrij-
ven mogelijk door het team aan 
te melden bij de secretaris van 
de betreffende vereniging. Bij-
zonder is dat ook niet-leden mo-
gen deelnemen. Dit zal éénmalig 
zijn. De KNVB wil hiermee trach-
ten oud-voetballers weer in aan-
raking te laten komen met het 
spelletje en de vereniging. De-
ze groep kan zich aanmelden 
via www.knvb.nl/45plus.” De in-
schrijvingperiode duurt tot 1 
maart. 
De winnaars van de toernooien 
plaatsen zich voor een districts-
finale en tijdens deze finale kun-
nen teams zich verzekeren van 
een plaatsingsbewijs voor de Se-
nior Games, die op 7 tot en met 
12 september in Zeeland plaats-
vinden. 

door het draaien aan een lier. De 
route loopt langs natuurgebie-
den, dijken, molens, gemalen en 
dorpen waar men even kan pau-
zeren. De route is ongeveer 44 
km lang en kan tot 29 km inge-
kort worden. Een uitgebreide be-
schrijving van de route staat in 
de fietskaart ‘Rondom het Alk-
maarder- en Uitgeestermeer’ die 
bij de VVV’s verkrijgbaar is.

Koppel van de Sjoel-
schijf haalt eerste prijs
Heemskerk - Koppelsjoelen 
wordt in iedere regio van Ne-
derland wel een keer georgani-
seerd. Afgelopen zaterdag was 
er een toernooi in Kuddelstaart. 
Zes koppels van de Sjoelschijf 
uit Heemskerk deden hieraan 
mee. 
Bij koppelsjoelen wordt samen 

gespeeld. De eerste persoon 
gooit een beurt en de ande-
re maakt de beurt af, de punten 
worden opgeteld. Samen speelt 
men 30 bakken. 
Gré de Graaf uit Castricum en 
Jan Lippinkhof uit Heemskerk 
stonden na 20 bakken al op de 
eerste plaats. Ze speelden rustig 

Heemskerk - Als de zoon van 
oorlogsveteraan Hank Deerfield 
en zijn vrouw Joan op mysterieu-
ze wijze verdwijnt, staat hun we-
reld op zijn kop. Samen met de-
tective Emily Sanders besluiten 
beide ouders een zoektocht te 
beginnen. 
De film draait zondag 22 febru-
ari om 20.00 uur in het Cultu-
reel Centrum de Cirkel, Cirkel 1  
in Heemskerk. De toegangsprijs 
bedraagt 5,00 euro, CJP/65+ 
4,00 euro. 

Film ‘in the 
Valley of Elah’

Uitgeest - Bij basisschool De 
Hoop in Uitgeest werd vrijdag-
ochtend even gedacht dat er 
brand was. De brandweer is ge-
alarmeerd om met de autolad-
der uit te rukken voor een bin-
nenbrand. Bij aankomst bleek de 
rook veroorzaakt te zijn door een 
rookbom. Voor de brandweer 
was er niets te doen. 

Rookbom

hun eigen spel en dit duo haal-
de in klasse G de eerste prijs 
met een gemiddelde van 92.87. 
Martin v.d. Heuvel en Jan Drent 
haalden in klasse A de eerste 
prijs met gem. 131.87 binnen. 
Geïnteresseerden in het sjoe-
len zijn welkom op woensdag-
avond vanaf 1945 uur in de kan-
tine van Odin ‘59 aan de Hoflaan 
1 in Heemskerk. 
Op 3 april is er een kienavond bij 
de Sjoelschijf. Voor meer infor-
matie kijk op de nieuwe websi-
te of mail voor vragen. 

Heemskerk tekent ook voor verwijsindex

Nauwere samenwerking 
hulp aan risicojongeren
Heemskerk – De gemeen-
te Heemskerk tekent net als 
vele andere Noord-Holland-
se gemeenten een akkoord 
met de provincie Noord-Hol-
land over de invoering van de 
verwijsindex risicojongeren. 
Het college heeft hiertoe be-
sloten.

De verwijsindex voor risicojon-
geren is een informatiesysteem 
dat risicomeldingen van hulpver-
leners over jongeren tot 23 jaar 
registreert. Het doel is jongeren 
met problemen in de persoonlij-
ke ontwikkeling in beeld te bren-
gen. Organisaties en hulpver-
lenende instanties die zich met 

kinderen bezighouden, blijken 
soms te weinig informatie met 
elkaar te delen en onvoldoende 
samen te werken. Dit komt on-
der meer omdat zij niet van el-
kaar weten dat zij met hetzelfde 
kind te maken hebben. 

De verwijsindex draagt eraan bij 
dat hulpverleners eenvoudig en 
in een vroegtijdig stadium con-
tact met elkaar opnemen voor 
afstemming en betere hulp aan 
het kind. De kracht van de ver-
wijsindex is de koppeling van 
de vier belangrijke ketens in het 
jeugdbeleid: onderwijs, zorg, jus-
titie en werk en inkomen.

De gemeenten in Noord-Hol-
land en provincie werken nauw 
samen aan de invoering van de 
verwijsindex. Hiertoe is een be-
stuurlijk akkoord tussen pro-
vincie en gemeenten opgesteld 
waarin een aantal samenwer-
kingsafspraken zijn vastgelegd. 

De provincie verzorgt de aanbe-
steding van één systeem voor al-
le gemeenten en ondersteunt 
gemeenten bij de invoering. 

De gemeenten krijgen vanaf vol-
gend jaar de verantwoordelijk-
heden overgedragen en betalen 
de kosten voor de lokale uitvoe-
ring.
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Jeugdscheidsrechter-
cursus Croonenburg
Castricum - Vele volleybalver-
enigingen in Noord-Holland 

kampen met een gebrek aan 
scheidsrechters. Bij de meeste 

NK zilver en brons voor Stel
Castricum - Dit weekend wer-
den voor de vierentwintigste 
keer door LZ 1886de Speedo 
Jaargangwedstrijden georgani-
seerd. 
Voor Oeza uit Heemskerk kwam 
de in Castricum wonende Sere-
na Stel actie. De eerste afstand 
waarop Serena uitkwam was de 
100 vrij. Met een tijd van 1.11.21 
werd ze tiende en zwom ze een 
klein pr. Haar tweede afstand 
van deze dag was de 200 vrij. 
Dit werd een spannende finale 
waarbij Serena als derde aantik-
te in 2.31.42 een pr van zes se-

conden en tevens een clubre-
cord. 
Zondag stond voor Serena de 
400 vrij op het programma. Er 
waren twee series. Met een 
tijd van 5.21.41 won Serena zil-
ver. Deze tijd was 19 seconden 
sneller dan haar oude pr. Tevens 
goed voor een nieuw clubrecord. 
Een belangrijk detail is dat Se-
rena zich met haar tijden op de 
200 en 400 vrij heeft geplaatst 
voor het NJK (Nederlands juni-
oren kampioenschap) dat vol-
gend jaar januari gezwommen 
gaat worden. 

Limmen - Vrijdag 13 februa-
ri speelde Vredeburg ronde 17. 
Hafkamp werd op eigen terrein 
het Siciliaans met tegengestelde 
rokade bestreden door Ebels. In 
een scherpe strijd liet Hafkamp 
direct stukwinst liggen waarna 
Ebels de koningspionnen ver-
scheurde en genadeloos toe-
sloeg. Aafjes maakte het de pas-
sief spelende Admiraal knap las-
tig, maar verzuimde om door te 

Ebels slaat ge-
nadeloos toe

Schaakclub Bakkum na onfor- 
tuinlijke nederlaag gedegradeerd
Bakkum - Bij Schaakclub Bak-
kum zijn ze er inmiddels aan ge-
wend. Na promotie volgt direct 
weer degradatie, om vervolgens 
weer kampioen te worden. Im-
mers, zo gaat het al een aantal 
seizoenen. Na de nederlaag te-
gen Waagtoren uit Alkmaar is 
degradatie een feit en mag Bak-
kum hopen dat het de eer nog 
kan redden tegen Castricum of 
Haarlem. 
Ton Morcus kwam met zwart pri-
ma uit de opening. In het eind-
spel met zware stukken kon zijn 
tegenstander echter enkele pi-
onnen buit maken en daarmee 
de winst binnenhalen. 
Henk van der Eng speelde met 
wit weer zijn geliefde Engelse 
opening en ontstond een span-
nend middenspel met weder-
zijdse kansen. Met een gecom-
bineerde aanval in het centrum 
en op de damevleugel wist Van 
der Eng een stuk te winnen. De 
zwarte koning werd daarna op-
gejaagd naar gevaarlijk open 
terrein en even later mat gezet. 
Peter Siekerman zag met zwart 

na veel theoretische openings-
zetten een nieuwtje op het bord 
verschijnen. Het bleek zijn te-
genstander echter alleen een 
slechte loper op te leveren. In 
het eindspel kwam wit sterk te-
rug met een over het hele bord 
wandelende koning. Dit kost-
te echter zoveel tijd dat Sieker-
man een vrijpion kon creëren en 
wit niets anders meer restte dan 
eeuwig schaak te geven. 
Fons Vermeulen speelde met wit 
de Oostenrijkse aanval tegen de 
Pirc-verdediging. Vermeulen be-
sloot direct zwart onder druk te 
zetten met een opmars van zijn 
centrum-pion waarop de spe-
ler van Waagtoren niet adequaat 
reageerde. Na een ruil van een 
licht stuk en de beide dames kon 
Vermeulen al snel toeslaan en 
won een zwarte loper. Ondanks 
meer materiaalverlies hoopte 
zijn tegenstander nog met truc-
jes iets te bereiken, maar na af-
ruil van zijn laatste toren besloot 
hij toch maar op te geven. 
Arno Schlosser kon met zwart in 
een Konings-Indische partij na 

sportclubs is dit een probleem. 
Volleybal vereniging Croonen-
burg is daar geen uitzondering 
op. Het bestuur zoekt al jaren 
naar mogelijkheden om dat pro-
bleem aan te pakken. De jeugd-
commissie heeft het initiatief ge-
nomen en is in gesprek geraakt 
met de NEVOBO (volleybalbond)  
Het een en ander heeft geresul-
teerd in drie jeugdscheidsrech-
tersbijeenkomsten, speciaal ont-
wikkeld voor de jeugdleden. Af-
gelopen vrijdag was de eerste 
bijeenkomst.
Onder leiding van toparbiter Wil-
lem Looze hebben de jeugdle-
den kennisgemaakt met de ach-
tergronden van de spelregels. 
Ook al zullen niet alle jeugdle-
den morgen in de scheidsrech-
tersstoel klimmen, ze zullen ze-
ker meer begrip hebben voor de 
positie van de scheidsrechter. 

De volgende bijeenkomst zullen 
de jeugdleden ook praktisch aan 
de slag gaan.  

een mindere zet kwaliteitsverlies 
niet meer voorkomen. Met een 
geforceerde afruil dacht Schlos-
ser het tij nog te kunnen keren, 
maar na stukverlies kon hij op-
geven. 
Invaller Gren Noteboom speelde 
een verdienstelijke remise. Na 
een lange strijd was dat voor bei-
de spelers een terechte uitslag. 
Adri Twisk kwam na een geslo-
ten opening in het middenspel 
iets beter te staan maar wist hier 
geen voordeel uit te halen. In het 
eindspel werd met wederzijdse 
tijdnood tot remise besloten. 
Jacob Bleijendaal kwam direct 
in complexe verwikkelingen te-
recht, inherent aan het scher-
pe Koningsgambiet. Het lastige 
spel kostte beide spelers zoveel 
bedenktijd dat het beide spelers 
in heftige tijdnood bracht. In de-
ze hectische fase liet Bleijendaal 
zich in een goede stelling par-
does mat zetten. Eindstand: 3.5-
4.5. Op vrijdag 13 maart de der-
by in en tegen Castricum, dat 
nog meedraait om het kampi-
oenschap.

drukken, waarna Admiraal het 
initiatief overnam, profiteer-
de van een blunder en de dame 
won. Rommel had weinig moei-
te met de te aanvallend spelen-
de Wellink. J. Levering verloor 
al snel de dame tegen Hage-
man waarna het rustig uitscha-
ken werd. De talentvolle de Vries 
begint weer serieus te schaken 
en zijn stukken goed te laten sa-
menwerken, Heckers maakte 
geen schijn van kans. 
In de B-groep herwon Allard de 
Vries de leiding door te winnen 
van Remi Aafjes.

Piet Groentjes senioren 
kampioen driebanden
Akersloot - Piet Groentjes is af-
gelopen week er in geslaagd om 
het senioren kampioenschap 
driebanden van Akersloot op z’n 
naam te brengen.
Met maar liefst acht gewon-
nen partijen van de negen die 
zij moeten spelen pakte hij over-
tuigend de titel in Akersloot. Piet 
Groentjes kwam tot 69 punten.
Op de tweede plaats kwam Ni-

co Timmer met slechts één punt 
minder en op de derde plaats 
eindigde Arie Groentjes met 52 
punten.
Dit senioren kampioenschap 
is een voorproefje op het gro-
te kampioenschap dat voor de 
twintigste keer in Akersloot 
wordt gehouden.
De eerste pouleuitslagen zijn 
daar ondertussen bekend, in 

Onverwacht verlies Helios
Castricum - De lijstaanvoer-
der en kampioenskandidaat He-
lios heeft afgelopen zondag een 
gevoelige 12-15 nederlaag ge-
leden tegen Aurora, een team 
uit de onderste regionen van 
de derde klasse K. Helios kon 
in de afgelopen wedstrijden tel-
kens een nederlaag voorkomen, 
maar dit lukte niet tegen Aurora. 
De Haarlemmers gingen daad-
krachtig  van start en stonden 
snel met 3-0 voor. Vanaf dat mo-
ment liep Helios achter de feiten 
aan. Met de rust was het verschil 
nog een punt: 5-6. 
Na rust liep Aurora uit. De korf-

ballers uit Castricum misten te-
veel kansen. Een groot aantal af-
standschoten en doorloopballen 
gingen er net niet in. Coach Mi-
chiel van Halderen was na afloop 
net als alle spelers erg teleurge-
steld. Maar hij blijft optimistisch. 
“We hebben nog alle kans om 
kampioen te worden. Over twee 
weken, 8 maart, kunnen we het 
kampioenschap binnen halen 
als we thuis winnen van num-
mer twee Badhoevedorp.” Alle 
supporters van Helios worden bij 
deze belangrijkste wedstrijd van 
het seizoen verwacht in sporthal 
de Bloemen.

poule B werd Lau van Roon eer-
ste met 63 punten met als goede 
tweede Hans Putter met 61 pun-
ten en op de derde plaats ein-
digde Jan Pepping met 59 pun-
ten. 
De andere poules spelen hun 
wedstrijden eind februari en be-
gin maart en dan zijn van de-
ze poules ook de resultaten be-
kend.
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Vitesse ’22 verspeelt 
winst in de slotfase
Castricum – Na een eerdere af-
gelasting kon eindelijk de wed-
strijd tussen Vitesse ’22 en EDO 
doorgang vinden. Vooraf een 
mooi affiche, waarbij de num-
mers twee en drie van de com-
petitie het tegen elkaar opna-
men. In een aantrekkelijk duel 
sleepten de Haarlemmers er in 
de ‘dying seconds’ nog een punt 
uit; eindstand 2-2. 

De openingsfase was zeer aan-
trekkelijk. EDO was duidelijk niet 
gekomen om te verdedigen en 
probeerde met vier aanvallers de 
thuisploeg onder druk te zetten. 
Die aanvalsdrift had wel tot ge-
volg dat de ruimtes op het veld 
groter werden en Vitesse via on-
derscheppingen gevaarlijk kon 
worden voor het Haarlemse doel. 

Dit resulteerde al snel in de 1-0, 
nadat een lange bal via Tom Spil 
bij Lennert Beentjes kwam en 
deze koelbloedig afrondde. 
Ook na de openingstreffer bleef 
het spel op en neer golven. Zo 
werd het een aantal keren ge-
vaarlijk voor het doel van Mar-
cel Koekkoek, maar de ervaren 
sluitpost redde meerdere malen 
bekwaam. Vitesse had ook mo-
gelijkheden, maar de juiste eind-
pass ontbrak, waardoor men 
ging rusten met 1-0.

Het eerste kwartier van de twee-
de helft was duidelijk voor de 
thuisploeg. Dit veldoverwicht 
zorgde al vroeg voor de tweede 
treffer. Het was Beentjes die de 
bal goed vasthield, waarna Spil 
met een diagonale schuiver de 

2-0 kon aantekenen. Deze tref-
fer was aanleiding voor EDO om 
alles of niets te gaan spelen en 
mede door talloos onrustig bal-
verlies van Vitesse, speelde het 
laatste halfuur zich vooral af op 
de Castricumse helft. 
Met nog vijf minuten op de klok 
leek de winst Vitesse niet meer 
te kunnen ontgaan, maar na een 
goede actie van een EDO-inval-
ler, werd de bal hard in de tou-
wen geschoten uit een moeilij-
ke hoek: 2-1. De opportunisti-
sche slotfase bleef voor gevaar-
lijke momenten bij het doel van 
Koekkoek zorgen, waarbij in de 
93e minuut de 2-2 werd binnen 
gekopt. Een grote teleurstelling 
voor de Vitessenaren, maar uit-
eindelijk wel een eindstand die 
de verhoudingen goed weergaf.

VV Limmen moppert 
niet over het gelijkspel 
Limmen - Limmen 1 heeft na 
precies twee maanden de com-
petitie in de derde klasse A her-
vat met een verdienstelijk gelijk-
spel tegen Vrone: 1-1. Zoals ver-
moed liep het bij de thuisploeg 
allemaal nog wat stroef, maar ze-
ker in de eerste helft leverde het 
spel genoeg aanknopingspunten 
op om het restant van de com-
petitie met vertrouwen tegemoet 
te zien. 
Zonder de geblesseerden Cris 
Zomerdijk en Rik Seignette en 
zonder Ramon Tabois had Lim-
men een kwartier nodig om in 
het ritme te komen. In de rom-
melige eerste vijftien minuten 
lag het initiatief bij Vrone, hoewel 
het overwicht niet tot levensgro-
te kansen leidde. Naarmate de 
tijd wegtikte kreeg Limmen meer 
grip op het duel en wist het wel 
enkele malen gevaarlijk voor het 
doel van de formatie uit Sint Pan-
cras op te duiken. Via een waar-
lijk prachtige aanval - waarbij al-
le drie de aanvallers van Limmen 
nadrukkelijk waren betrokken - 
kwam het team op 1-0. Ron van 
Stralen maakte de bal in een mê-
lée van spelers goed en vrij en 
leverde vervolgens een piekfijne 
voorzet af. René Hof behield het 
overzicht en kopte de bal precies 
voor de voeten van Jeroen Veldt. 
Die was zoals wel vaker haan-
tje de voorste bij dit soort bui-
tenkansjes, was de aanstormen-
de Vrone-doelman te slim af. Een 
welkome opsteker, waarna Veldt 
ook de tweede treffer voor Lim-
men op zijn schoen had. Na een 
prachtige solo had de Pancrasser 
goalie dit keer wel een antwoord 
op het verdekte schot van Jeroen 

in de korte hoek. Enkele minuten 
voor de pauze stond een speler 
van Vrone plotseling wel heel erg 
vrij. Doelman Edwin den Breejen, 
die kon terugblikken op een pri-
ma wedstrijd, moest zich dit keer 
wel gewonnen geven: 1-1. 
De tweede helft mondde uit in 
een slijtageslag op een lood-
zware, maar prima bespeelba-
re grasmat. Hoewel de spelpa-
tronen logischerwijs wel eens te 
wensen overlieten hield Limmen 
zich in verdedigend opzicht pri-
ma staande. Vooral in de achter-
ste linie werden veel persoon-
lijke duels in het voordeel van 
Limmen afgesloten en daardoor 
bleef het aantal kansen binnen 
de perken. 
In de de laatste tien minuten 
kreeg Limmen nog een prima 
mogelijkheid toen Veldt er over 
de linkerflank tussenuit kneep. 
De uithaal van Gido Meijer was 
vervolgens fraai, maar jammerlijk 
genoeg voor de fans kreeg een 
speler van Vrone nog het hoofd 
tegen de bal. 
Met het gelijke spel kon Limmen 
na afloop niettemin goed leven, 
ook al omdat Vrone in 2009 in 
tegenstelling tot Limmen al de 
nodige competitieminuten in de 
benen had. 
Deze week gaat Limmen er op 
het trainingsveld weer onverdro-
ten tegen aan om de vertrouwde 
aanvalsopzetjes er in te slijten, 
want carnavalszondag wacht 
een lastige klus in Hoorn tegen 
Always Forward. Als het team 
met dezelfde bezieling speelt als 
tegen Vrone, dan liggen er de 
komende weken nog mooie din-
gen in het verschiet. 

Contract met Kranendonk, 
Adema en Snip verlengd
Castricum - Tijdens de jaarlijkse sportverkiezing van de gemeen-
te Castricum, gehouden vrijdagavond 13 februari in de eigen kantine 
heeft FC Castricum het contract verlengd met de trainers van de zater-
dagselectie. De ondertekening van de contracten met Ton Snip, Marco 
Adema en hoofdtrainer Mark Kranendonk gebeurde aan het begin van 
de live uitzending op Radio Castricum. Zowel de trainers als het be-
stuur van de club spraken daarmee hun tevredenheid uit over de sa-
menwerking en blikken vol vertrouwen vooruit.

Sem Wokke vertrekt naar ZAP
Limmen - De huidige hoofdtrai-
ner van VV Limmen,  Sem Wok-
ke is volgend seizoen de nieuwe 
oefenmeester van ZAP. De am-
bitieuze en stabiele vereniging 
uit Breezand heeft dat eind vo-
rige week bekendgemaakt. Con-
ditietrainer Bertus Zwart zal 
Wokke vergezellen om bij ZAP 
de loopscholing te verzorgen. Dit 
seizoen zijn Limmen en ZAP te-
genstanders in de derde klasse 
A. Beide ploegen troffen elkaar 
eind november op Dampegheest 
(2-4). 
De afgelopen vier en half jaar 
was Wokke onafgebroken als 
trainer aan VV Limmen verbon-

den. In die jaren regen de door 
hem getrainde elftallen de prij-
zen als parels aan een snoer 
aaneen met een kampioenschap 
(Limmen 1), promoties (Limmen 
1 naar derde klasse, Limmen C1 
naar derde divisie), periodetitels 
(drie stuks) en – ook heel fraai 
- een plaats in de achtste fina-
les van de districtsbeker West I 
(Spakenburg-uit) en niemand 
weet natuurlijk wat de komen-
de maanden onder leiding van 
Wokke nog gaan brengen.
Ambities, een getalenteerde spe-
lersgroep, de organisatie van de 
club en de fraaie accommodatie 
gaven de doorslag bij Wokke’s 

keuze voor ZAP. Hij wordt in de 
Noordkop de opvolger van Klaas 
Bijl, ook al een voormalig prof-
voetballer. Bij ZAP komt Wokke 
sowieso in een illuster rijtje trai-
nersnamen terecht. De KNVB-
docenten Rob Kramer en Ger-
rit Boerman, SVW’27-trainer Pim 
Kaagman, Mart Nooij (huidige 
bondscoach Mozambique), Job 
Dragtsma (landskampioen met 
het Finse Inter Turku), Hans de 
Koning (heel even voordat hij als 
hoofdtrainer naar Fortuna Sittard 
vertrok) en oud-ADO’20, -Tel-
star en -Hollandia-trainer Cees 
Glas gingen de VV Limmen trai-
ner voor.

GEEN KRANT GEHAD? BEL 0251-674433
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Techniektraining Cock 
van Dijk bij VV Limmen
Limmen - Maandagavond 2 fe-
bruari was er een demonstratie 
van een techniektraining door 
Cock van Dijk, die druk bezocht 
werd. Er waren 40 belangstellen-
den waaronder veel jeugdtrai-
ners en jeugdleiders. Cock is op 
dit moment techniektrainer bij de 
AZ-jeugd. Hiervoor is hij hoofd 

van de jeugdopleiding geweest 
bij V.V. Barendrecht. Verder geeft 
hij nu clinics en cursussen voor 
amateurverenigingen.
De trainers waren zeer enthousi-
ast over deze boeiende avond en 
hebben inspiratie opgedaan om 
de jeugdspelers verder te ont-
wikkelen op de groene mat.

In de jeugdopleiding van V.V. 
Limmen gaat men techniektrai-
ning verder verbeteren en ont-
wikkelen. Maandag 2 maart om 
20.00 uur is er een demo voor de 
jeugdtrainers. Deze avond wordt 
verzorgd door de hoofdtrainers 
waarbij de techniek weer  cen-
traal zal staan.

Meervogels 60
Heren senioren 1 omzeilt lastige 
klip in doelpuntrijke uitwedstrijd
Akersloot - Na een week rust 
toog Meervogels naar Anna Pau-
lowna om de lastige uitwedstrijd 
tegen BKC 1 te spelen. Een ploeg 
die thuis moeilijk te verslaan is 
en zonder zorgen in de midden-
moot verblijft. 
Zonder Richard Krom, Rik San-
der, Jim Krom, Jelle Olgers en 
Wouter Valkering begonnen de 
Akersloters met slechts acht fitte 
spelers aan de wedstrijd.
BKC nam een voorsprong die 
echter al gauw door de geel-

zwarten werd omgezet in een 
kleine voorsprong. Met bij tijd en 
wijlen beheerst en sterk handbal 
bleef de uitploeg op voorsprong. 
De soms zeer rommelig spelen-
de tegenstander keek bij rust te-
gen een 15-20 achterstand aan.
Na rust bleef lange tijd de marge 
van vier doelpunten in het voor-
deel van Meervogels. Geen mo-
ment kwam Meervogels echt in 
problemen, ondanks de kleine 
spelersgroep. Aan het einde van 
de wedstrijd onderscheidde We-

vers zich nog met een paar su-
blieme reddingen, waarna Jel-
le Putter en William Kerssens de 
wedstrijd definitief beslisten in 
het voordeel van de sterke Aker-
sloters 30-34. 

Daarmee blijft Meervogels in de 
race voor de belangrijke tweede 
plaats met thuiswedstrijden te-
gen concurrenten Schagen en 
VZV in maart op komst. Zater-
dagavond spelen de heren thuis 
tegen middenmoter Excelsior 53.

Meervogels fors onderuit
Akersloot - De zondag 1 van 
Meervogels is tegen ZTS met 0-
3 onderuit gegaan. Het krachts-
verschil tussen beide teams was 
dit keer gewoon te groot. 
De Akersloters probeerden het 
wel in het eerste bedrijf maar 
kwamen niet tot scoren. En om-
dat ZTS dat via Bultuk en Jurts-
ever wel deed was het duel met 
rust al beslist. 
Na de pauze had de thuisploeg 
pech dat twee goede mogelijk-
heden niet werden benut. Ilguy 

kon de eindstand op 0-3 bepa-
len. 
Meervogels moet het zondag op-
nemen tegen Sporting Kromme-
nie. En tegen dit team dat een na 
laatste op de ranglijkst staat zijn 
er wel degelijk mogelijkheden. 

De zaterdag 1 van Meervog-
les won fraai met 1-0 van AFC 
‘34. 21 februari wacht de zwa-
re thuiswedstrijd tegen de num-
mer twee van de ranglijst, Me-
demblik.

FC Castricum geeft niets weg 
Castricum - Castricum had van-
af het begin de wedstrijd in han-
den en behalve een korte peri-
ode halverwege de eerste helft 
bleef Castricum de bovenliggen-
de partij. De openingsgoal liet 
niet lang op zich wachten. Bin-
nen het kwartier scoorde Martijn 
van Duivenvoorde op fraaie wij-
ze. Castricum liet zich na de goal 
wat inzakken en Jong Holland 
trachtte via aanvallen over de zij-
kanten de Castricum backs on-
der druk te zetten. Behalve twee 
kansjes voor spits Raoul van der 
Wel kon de thuisploeg geen vuist 
maken. Castricum verdedigde 
geconcentreerd en was voortdu-
rend dreigend vanuit de counter. 
Na de rust had Castricum zo mo-
gelijk nog meer grip op de wed-
strijd dan in de eerste helft. Pas 

in de slotfase maakte Maarten 
van Duivenvoorde, ingevallen 
voor zijn één jaar oudere broer, 
aan alle onzekerheid een eind. 
Raoul van der Wel werd op snel-
heid geklopt, waarna de rechter-
middenvelder geen moeite had 
om Tessensohn te passeren, 0- 
2. Niels Popping maakte er nog 
0- 3 van na een knappe actie van 
zijn maatje Duco de Koning. 
De wedstrijd tussen de num-
mers twee en drie van de rang-
lijst kreeg daarmee met FC Cas-
tricum een terechte winnaar. 
Zaterdag 21 februari is de wed-
strijd tussen de nummers een en 
twee van de ranglijst, BOL en 
FC Castricum. De wedstrijd be-
gint om 14.30 uur aan de Prinses 
Margrietstraat in Broek op Lan-
gedijk. 

FC Castricum MB2 in het nieuw
Castricum - Het talentvolle team van FC Castricum is door bouw-
markt Multi-Mate voorzien van nieuwe shirtjes en lopen er weer keurig 
bij. Op dit moment doet MB2 het erg goed in de competitie, staat der-
de in de tweede klasse C. Met nog enkele wedstrijden in te halen doet 
MB2 nog volop mee voor het kampioenschap. Als de weergoden het 
toelaten speelt, op zaterdag 21 februari, Mb2 op sportpark Noord-End 
de heuse derby tegen ADO’20 Mb1, aanvang 11.00 uur.

Tafteltennis
Castricum komt net te kort
Castricum - Na de winst van vo-
rige week toog Castricum 1 in de 
tweede wedstrijd van de voor-
jaarscompetitie vol goede moed 
naar Purmerend voor het tafel-
tennistreffen met Nootwheer 2.
Victor Tchernov verloor zijn eer-
ste twee partijen vrij simpel. Pas 
in zijn derde partij liet Tchernov 
weer het betere van zijn spel 
zien. Met veel aanvallende druk 
wist hij keer op keer Purmeren-
der Leo Zandbergen van de tafel 
af te drukken. Die gaf zich echter 
niet zomaar gewonnen en scoor-
de van ver achter de tafel pun-
ten met spinballen. De beslis-
sing viel pas in de vijfde game 

toch in het voordeel van Zand-
bergen. Paul Walbeek moest in 
zijn eerste partij op zoek naar 
het goede antwoord op het spel 
van Ron van Leeuwen. Dat luk-
te aanvankelijk waardoor hij 1-1 
gelijk maakte. Vervolgens werd 
hij iets te overmoedig, wat door 
Van Leeuwen direct werd afge-
straft. Ook zijn laatste partij ver-
loor hij, maar niet nadat hij de 
tweede, tegen Zandbergen, met 
goed spel gewonnen had.
Tim Visser pakte met degelijk 
spel de winst in zijn eerste par-
tij, maar verloor zijn twee andere 
partijen. Vooral de tweede partij, 
tegen Wilco Roes, werd een zeer 

spannende strijd van twee aan 
elkaar gewaagde spelers. Na 
het winnen van de eerste game 
wist Visser ook de vierde game 
te winnen. De beslissende vijfde 
game ging echter naar de Noot-
wheerspeler. Tchernov en Visser 
speelden geweldig in het dubbel 
tegen het Purmerendse duo Van 
Leeuwen en Zandbergen. De 
spinballen van Tchernov gevolgd 
door de afmaakslagen van Vis-
ser dreven de tegenstanders zo 
nu en dan tot wanhoop. De winst 
ging in drie games vrij eenvou-
dig naar Castricum. De eind-
stand, 7-3 voor Nootwheer, was 
enigszins teleurstellend. Gezien 
het kleine verschil in sterkte aan 
de tafel had deze wedstrijd met 
iets meer fortuin ook gelijk kun-
nen eindigen.

Begin winterstage verloopt 
goed voor MX Team Akersloot
Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus en Koen Gouwenberg uit MX 
Team Akersloot volgen momen-
teel een trainingsstage in Spanje 
onder leiding van Carlo Hulsen. 
Zaterdag werd er op het Grand 
Prix circuit van Bellpuig getraind 
en op zondag trok het team naar 
het circuit van Moia. Het rijden 
ging op beide circuits goed en de 

rijders voelen zich al thuis op de 
harde circuits. Afgelopen maan-
dag werd begonnen met ander-
half uur conditietraining in Lloret 
de Mar en de middag stonden er 
vier sessies van 45 minuten rij-
den op het programma. Onder 
de perfecte weersomstandighe-
den kan er prima getraind wor-
den in Spanje.
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ADO wint met hakken 
over de sloot van DWV
Heemskerk - Het was een be-
nauwde overwinning die ADO 
afgelopen zondag boekte op 
DWV, de tegenstander die eerder 
dit seizoen op een 4-0 thuisne-
derlaag werd getrakteerd. Maar 
één doelpunt was, net als twee 
weken eerder tegen Westlandia, 
voldoende voor de volle winst. 
ADO nam daarmee afscheid van 
het rechterrijtje en kan weer om-
hoog kijken. 
De omstandigheden waren om 
chagrijnig van te worden. Een 
druilerige zondagmiddag, maar 
er werd eindelijk weer eens ge-
voetbald. In tegenstelling tot de 
sportparken van enkele andere 
hoofdklassers werd het hoofd-
veld van de Vlotter nu eens wél 
geschikt geacht voor bespeling. 
En dat werd hoog tijd. ADO was 
een van de verenigingen met het 
minste aantal gespeelde wed-
strijden. Deze zondag kwam de 
Heemskerkse hoofdmacht in ac-
tie terwijl AFC en Hollandia hun 
thuiswedstrijden, respectievelijk 
tegen VUC en Türkiyemspor af-
gelast zagen. 
ADO-DWV werd een heel moei-
zaam duel. Er werd heel wat ver-
wacht van de thuisploeg, ze-
ker na de ruime zege die eer-
der tegen de opponent uit Am-
sterdam-Noord werd geboekt. 
De score werd al na een kwar-
tier geopend. Een listig steek-
pasje van Wesley Weeber bracht 
Patrick Krop in scoringspositie. 
Krop maakte het koelbloedig af 

met een wippertje over de inglij-
dende DWV-keeper Okechukwu 
Achonu. Zijn nauwelijks uit te 
spreken naam werd, toen hij in 
2002 bij ADO het doel verdedig-
de, ook al beperkt tot Okey (“zeg 
maar Okki”). Maar dat terzijde. 
ADO bleef het doel van de gas-
ten opzoeken. De verwachting 
was dat ADO de voorsprong ver-
der zou uitbouwen. DWV bleek 
echter een taaie tegenstander. 
Het team van Dick Jan Ente zag 
geen kans om de gasten zijn 
wil op te leggen. Zelfs niet toen 
DWV door een domme overtre-
ding met 10 man kwam te staan. 
Een donderspeech van trainer 
Ton Pronk, die na dit seizoen 
mag vertrekken van de clublei-
ding, bracht na de rust een ge-
motiveerd tiental in het veld, dat 
in niets onderdeed voor de elf 
tegenspelers. Eén keer werd het 
echt gevaarlijk voor het doel van 
Serge van der Ban, die sinds kort 
de plaats onder de lat inneemt in 
ADO’s hoofdmacht. Met een fe-
nomenale redding werkte hij een 
inzet weg uit de bovenhoek van 
zijn doel. Deze actie zal er ook 
toe hebben bijgedragen dat hij 
later de bloemen mocht ontvan-
gen van Man Of The Match. ADO 
kwam vlak voor tijd ook met tien 
man te staan toen Weeber te-
gen een tweede gele kaart aan-
liep. De Heemskerkse suppor-
ters slaakten dan ook een zucht 
van verlichting toen de scheids-
rechter affloot. Drie punten wa-

ren in de tas. 
Daarmee verruilt ADO het rech-
ter- voor het linkerrijtje en staat 
het op gelijke hoogte met Hilver-
sum, dat in een tumultueus duel 
met aartsvijand Haaglandia aan 
het kortste eind trok (3-2). Trai-
ner Karel Bonsink heeft zich een 
tijdlang mogen schurken aan het 
idee dat zijn ploeg dit seizoen 
zou meestrijden om een toppo-
sitie in hoofdklasse A. Het is aan 
ADO om Hilversum a.s. zondag 
een illusie armer te maken. 

ADO-FC Hilversum zondag 22 
februari 14.30 uur op sportpark 
de Vlotter.

Wesley Weeber, belangrijk steek-
passje.  

Sloop oude gebouw in april
Verhuizing Kennemer 
College in volle gang
Heemskerk - De nieuwbouw 
van het Kennemer College aan 
de Van Riemsdijklaan is bijna af. 
Vanaf maandag krijgen de leer-
lingen van de voormalige Maer-
ten van Heemskerckschool les 
in het nieuwe gebouw. Het oude 
gebouw aan de Jan van Kuikweg 
wordt gesloopt.

Het totale sloopproces vergt 
ongeveer dertien weken. Met 
de voorbereiding van de sloop, 
in de school zelf, wordt begin 
maart gestart, zodat vanaf be-
gin april daadwerkelijk gesloopt 
kan worden. De sloop duurt on-
geveer zes weken: half mei zijn 
alle sloopwerkzaamheden afge-
rond. De slooptijden zijn dage-
lijks tussen 7.00 uur en 18.00 uur. 

De omwonenden wordt dringend 
verzocht niet te parkeren aan de 
zijde van de school.
Voor zover mogelijk wordt al-
les in het werk gesteld om over-
last te voorkomen. Er wordt ge-
faseerd gesloopt zodat de over-
last beperkt kan blijven. Daar 
waar mogelijk worden geluids-
beperkende maatregelen getrof-
fen en wordt er gesproeid om de 
stofoverlast te beperken. Na de 
sloop wordt de buitenruimte ver-
der ingericht. 
Deze werkzaamheden zijn naar 
verwachting voor het nieuwe 
schooljaar afgerond. De leerlin-
gen zwaaiden vorige week hun 
school al uit door met verf hun 
handafdrukken op de ramen te 
maken. 

Corus nog enkele weken 
in Museum Kennemerland

In Rode Kruis ziekenhuis
Informatieavond over 
darmaandoeningen
Beverwijk - In het Rode Kruis 
Ziekenhuis wordt op maandag 
16 maart een informatieavond 
georganiseerd over de darmaan-
doeningen ‘Ziekte van Crohn en 
Colitis Ulcerosa’. Deze avond is 
in samenwerking met de Crohn 
en Colitis Ulcerosa Vereniging 
Nederland tot stand gekomen. 

Op de bijeenkomst wordt uitleg 
gegeven over nieuwe ontwikke-
lingen bij het onderzoek en de 
behandeling van deze ziekten. 
Maag-, darm- en leverartsen dr. 
G.H. de Groot en dr. V. Jarband-
han en chirurg dr. H. Cense, allen 
werkzaam in het RKZ, zullen de-
ze avond spreken. 

Het onderzoek naar de ziekte 
van Crohn en Colitis Ulcerosa is 
de laatste jaren sterk verbeterd. 
De ontwikkelingen in de tech-
nologie hebben ervoor gezorgd 
dat onder andere door middel 
van een videocameraonderzoek 

in de dunne darm de diagnose 
makkelijker gesteld kan worden. 
Nieuwe scantechnieken worden 
eveneens besproken. Daarnaast 
zijn er nieuwe medicijnen ont-
wikkeld die nader besproken en 
toegelicht zullen worden.

Aanmelding 
De informatieavond wordt ge-
houden in het restaurant van 
het Rode Kruis ziekenhuis op 
de tweede etage van 19.30 tot 
22.00 uur. De zaal is vanaf 19.00 
uur open. Aanmelden kan bij het 
Patiëntenservicebureau van het 
Rode Kruis Ziekenhuis. 

Dit bureau is geopend op maan-
dag t/m vrijdag van 09.00 tot 
16.00 uur. Telefonisch aanmel-
den kan via 0251-2654111 of 
via e-mail onder vermelding van 
naam en adres. Het e-mail is: 
patientenservicebureau@rkz.nl. 
De toegang tot de avond is ge-
heel gratis. 

Heemskerk - De Protestant-
se Kerk Heemskerk houdt on-
der het motto Buurten in de Kerk 
op zondagavond 22 februari een 
speciale activiteit over ‘Werken 
aan een betere ik’. 
Tijdens de bijeenkomst in de 
Dorpskerk zijn mensen uitgeno-
digd die op een bijzondere ma-
nier met de vragen van het le-
ven aan de slag zijn: op zoek 
naar zichzelf, op zoek naar God. 
Kenmerkend voor Buurten in de 
Kerk is het gesprek over het the-
ma door korte interviews en re-

Buurten in kerk

Jurjen Beumer, pastor-directeur 
van Stem in de Stad in Haarlem,
is één van de geïnterviewden 

Beverwijk - Het einde nadert 
van de tentoonstelling Man-
nen van IJzer en Staal. De ten-
toonstelling is nog tot en met 29 
maart te zien in Museum Kenne-
merland. Tot nu toe hebben ruim 
1.000 belangstellenden de ten-
toonstelling bezocht en heeft het 
Museum vele positieve reacties 
ontvangen.

De inrichting van een deel van 
de tentoonstelling roept herin-
neringen op: herkenbare unifor-
men en kledingkasten. Ook heb-
ben mensen uit heel het land 
(onder andere iemand uit Delf-
zijl) spullen in bruikleen gege-
ven. Al met al blijkt dit voor de 

vele bezoekers een heel bijzon-
dere tentoonstelling te zijn. De 
reacties in het bezoekersboek 
zijn zeer enthousiast. Bijvoor-
beeld van een familie die tijdens 
een reünie het Museum heeft 
bezocht en hun eigen vader op 
de foto’s herkende. 
Onder de bezoekers bevonden 
zich diverse scholen, waaronder 
basisschool De Vrijheit de school 
van Heliomare uit Wijk aan Zee. 
De leerlingen hebben gewerkt 
aan het project Vuur en IJzer, 
dat verband hield met het 90-ja-
rig bestaan van Corus. Ze heb-
ben onder andere kunstwerken 
gemaakt, die het Museum op-
nam in de tentoonstelling.  Na 29 
maart wordt er plaats gemaakt 
voor de volgende tentoonstel-
ling: etsen van historisch be-
langrijke plaatsen in deze regio 
van de hand van F.J. IJserinkhuij-
sen (startdatum 23 april). 

Het museum aan het Wester-
houtplein 1 is open op zaterdag 
en zondag van 14.00 tot 17.00 
uur. 

acties uit het publiek. Belang-
stellenden zijn van harte wel-
kom op zondag 22 februari in 
de Dorpskerk in Heemskerk aan 
het Kerkplein om 19.45 uur. De 
toegang is gratis. Voor informa-
tie: Gert Dammer tel. 241139 of 
g.dammer@innova.nl. Zie ook 
www.pknheemskerk.nl.



G  E M E E N T E  U I T G E E S T

I n f o b u l l e t i n
18 februari 2009

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.

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
G. Nijkamp, weduwe van Wiebes, 
83 jaar
M.A.F. Spaan, 54 jaar

Informatieavond 
‘Jeugdoverlast’
De uitkomsten van de tussen september en november vorig jaar ge-
houden enquête over jeugdoverlast staan centraal op een informatie-
avond in dorpshuis De Zwaan op dinsdagavond 3 maart. Het gaat om 
overlast die te maken heeft met horecabezoek in Uitgeest. De enquête 
werd gehouden door de politie Kennemerland. Politie en gemeente 
Uitgeest geven op de informatieavond ook toelichting op een nieuwe 
aanpak ter beteugeling van de overlast. Na de pauze is er gelegen-
heid tot het stellen van vragen. De avond in het dorpshuis aan de 
Middelweg 5 wordt geopend door burgemeester Mieke Baltus en staat 
onder voorzitterschap van Jan Baaij. De bijeenkomst is openbaar toe-
gankelijk en begint om 19.30 uur.

Op 1 september vorig jaar startte de 
politie met een enquête onder inwo-
ners van Uitgeest, wonend in de om-
geving van horecagelegenheden en 
de routes daarheen. De bedoeling was 
een beeld te krijgen van de jeugdover-
last die inwoners daar al dan niet erva-
ren. Tegelijk wilde de politie meningen 
horen over het functioneren van de po-
litie en over de aanpak van specifieke 
problemen in de buurten.
De politie heeft de deelnemers aan de 
enquête vorige week per brief op de 
hoogte gebracht van de belangrijkste 
uitkomsten. In totaal werkten 146 in-
woners mee aan de enquête. De politie 
enquêteerde  91 Uitgeesters thuis en 
36 vulden de enquête in op internet. 
Nog eens 19 inwoners gaven zich na 

Kijk op Uitgeest
Goed voorbereid
Ook al krijg ik veel leuke reacties 
op al mijn geschrijf over onze ver-
huizing, deze week maar even 
geen stukje hierover. We wonen in-
middels aan Aan de Kromme Sloot 
en het huis is redelijk bewoonbaar 
(op een flink aantal onuitgepakte 
dozen op zolder na).

Omdat ik in mijn column ook al 
enkele keren heb geschreven over 
de voorbereiding op rampen en an-
dere calamiteiten, kreeg ik laatst 
de vraag of dat vele oefenen wel 
nut heeft. ‘Je weet dan dat het niet 
echt is en dan heeft het toch eigen-
lijk geen zin’, was de reactie. En 
bovendien ‘zonde van alle tijd en 
energie’. Ik heb toen uitgelegd dat 
veel oefenen uiteindelijk leidt tot 
een bepaalde routine. En als je in 
een panieksituatie moet handelen 
is het goed dat je op routine er er-
varing kunt handelen, zodat er toch 
een zekere rust bewaard blijft. 

Maar oefenen blijft oefenen. En 
gelukkig ook dat we niet zo vaak 

in de praktijk een echte calamiteit 
meemaken. Zo niet bij basisschool 
de Wissel afgelopen vrijdag. Op 
enig moment werd rookontwik-
keling geconstateerd. Onduidelijk 
was op dat moment waar het van-
daan kwam. In een mum van tijd 
stonden de kinderen en juffen en 
meesters buiten. En dat alles vol-
gens een geoefend patroon en een 
goed ontruimingsplan. Gelukkig 
viel de calamiteit achteraf mee. 
Een rookbommetje gaf de enorme 
rookontwikkeling. Maar was het 
een echte brand geweest, dan wa-
ren de kinderen snel in veiligheid 
geweest. Complimenten aan de 
schoolleiding.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

het lezen van een krantenbericht op 
voor deelname en kregen vervolgens 
thuis bezoek van de politie.

Uitkomsten
De politiesystemen geven het beeld 
dat horecagerelateerde overlast van 
jongeren in Uitgeest afneemt. Meer 
dan de helft van de geënquêteerden 
geeft echter aan dat zij een zekere 
mate van overlast ervaren. De enquête 
wijst uit dat hoe negatiever men staat 
tegenover de overlast, hoe negatiever 
men is over het effect van de door de 
politie genomen maatregelen. Indien 
men meer overlast ervaart, neemt de 
kennis over die maatregelen toe. Een 
zeer groot deel van de respondenten 
heeft echter geen wetenschap van ac-

ties die de politie heeft ondernomen 
om de overlast tegen te gaan.
Volgens de politie Kennemerland is het 
weliswaar wenselijk de overlast geheel 
weg te nemen, maar is dat geen rea-
listische doelstelling. Maatregelen die 
leiden tot het terugdringen van over-
last en daarmee bijdragen aan het ver-
hogen van het veiligheidsgevoel zul-
len het meest succesvol zijn als deze 
maatregelen integraal worden gedra-
gen. Dat wil zeggen door alle betrok-
ken partners: gemeente, politie, plaat-
selijke horeca, publiek, veroorzakers 
van overlast én ouders/verzorgers.

‘Wakkere Ouders’
De handhavingacties van de politie 
in het kader van ‘Wakkere Ouders’ 
vonden vooral plaats in de nachte-
lijke uren van de uitgaansavonden. 
De politie surveilleerde dan meestal 
in burger. Jongeren die tijdens deze 
acties werden aangehouden, werden 
veelal betrapt op het drinken van al-
cohol op de openbare weg. Dat is vol-
gens de door het gemeentebestuur 
vastgestelde Algemene Plaatselijke 
Verordening van Uitgeest niet toege-
staan. Een succesfactor van ‘Wakkere 
Ouders’, is dat ouders/verzorgers van 
overlastgevende jongeren er steevast 
bij worden betrokken wanneer het ge-
drag van hun kinderen heeft geleid tot 
een aanhouding met strafrechtelijke 
gevolgen. De politie denkt dat dit suc-
ces zou kunnen worden vergroot als 
er een manier wordt gevonden om de 
ouders/verzorgers er ook bij te be-
trekken wanneer het gedrag van hun 
kinderen op straat niet direct leidt tot 
een aanhouding.

Bericht uit B&W 
van 17 februari
Burgemeester en wethouders van 
Uitgeest vergaderen elke dinsdag-
ochtend. Hieronder lichten we een 
van de onderwerpen toe waarover 
het college heeft besloten:
- Bestrijding armoede. Het col-
lege maakt gebruik van het aan-
bod van een uitgeverij om een 
jaarabonnement op een educa-
tief tijdschrift aan te bieden aan 
kinderen uit huishoudens met 
een inkomen beneden de 120% 
van het sociale minimum. Nadere 
uitwerking en bekendmaking van 
de regeling volgen binnenkort.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op 
donderdag 26 februari 2009 in de raadzaal van het gemeentehuis, 
Middelweg 28, Uitgeest. De vergadering begint om 20.00 uur en op 
de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
  Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).
- Lening aan stichting Dorpshuis de Zwaan voor berging/fietsenstalling.
- Vestiging voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht 
  gemeenten op gronden in gebied ‘Tolvaart’.
- Realisatieplan EGEM-i programma.
- Projectbesluit Haverkamplaan 40.

Vergadering Welstandscommissie
De Welstandscommissie behandelt op maandag 23 februari 2009 om 
14.00 uur een aantal bouwplannen voor de gemeente Heemskerk, Ber-
gen en Uitgeest. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen 
in het gemeentehuis van Heemskerk. De agenda van de bouwplan-
nen van de gemeente Uitgeest kan vanaf donderdag 19 februari 2009 
worden ingezien bij de balie van Publiekszaken in het gemeentehuis 
van Uitgeest. U kunt daarover contact opnemen met mevr. K. Dekker, 
tel. 0251 - 36 11 69.

Terrasvergunningen
De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat voor het jaar 2009 
o.g.v. artikel 2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
terrasvergunningen zijn verleend aan:
Bierencafé Thijs, Langebuurt 7; Cafébedrijf Buona Sera, Langebuurt 14 
/ Boekdrukkerspad 2; Restaurant De Eetkamer van Uitgeest, Hogeweg 
107; Restaurant / Pizzeria Le Mimose, Burgemeester van Roosmalen-
straat 1; Restaurant ‘t Schippersrijk, Lagendijk 3; Kledingreparatie / 
stomerij van de heer S. Colak, hoek Middelweg / Verzetstraat 1940-
1945 nr.1; Eetablissement ‘t Stokpaardje, Sluisbuurt 47a; VOF ‘t Por-
tiertje, op het terrein tegenover het Cafébedrijf ‘t Portiertje, gevestigd 
in het pand Langebuurt 16; Cafébedrijf De Bonte Vivant, Middelweg 
180; Jeugd- en Jongerencentrum Mill House, Molenwerf 6; Restaurant 
‘t Havenrijk, Lagendijk 41; Kantine van Tennis Club Uitgeest, Waldijk 1; 
Kantine van de Mixed Hockey Club Uitgeest, Niesvenstraat 6.

De vergunningen zijn geldig voor het jaar 2009, gedurende de periode 
1 maart t/m 31 oktober.
Aan deze vergunningen zijn voorwaarden verbonden.

Vergunning motorshow
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat toe-
stemming is verleend aan MC Compañeros voor het houden van ‘Ame-
rican Day Uitgeest’, te weten een motorshow met levende muziek, een 
onderdelenmarkt en de verkoop van snacks aan de Molenwerf op Ko-
ninginnedag, 30 april 2009 tussen 12.00 en 18.00 uur. De Molenwerf 
(aan de noordzijde vanaf de aansluiting met de Westerwerf, aan de 
zuidzijde ten noorden van de Woonschepenhaven en aan de westzijde 
vanaf de westelijke aansluiting Molenstraat - Molenwerf) en het deel 
van de Molenstraat vanaf de westelijke aansluiting met de Molenwerf 
zijn op 30 april afgesloten van 07.00 uur tot 20.00 uur.

Vergunning collectes
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vergunning is ver-
leend voor het houden van een collecte in 2009 aan de onderstaande 

instanties:

Periode    Instantie
13 t/m 19 september  Prinses Beatrix Fonds
11 t/m 19 oktober  Nederlandse
    Brandwonden Stichting
9 t/m 14 november  Alzheimer Nederland
16 t/m 21 november  Nederlandse Stichting voor   
    het Gehandicapte Kind

Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift tegen verleende vergunningen zijn 
verkrijgbaar bij het Stafbureau. Een bezwaarschrift dient binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit tot vergunningverlening te 
worden ingediend en gericht te worden aan de burgemeester.

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN
BL 2009-007   Emmerzeelstraat 6 

            Plaatsen volière 
BL 2009-010   Middelweg 139a 

            Wijzigen gevels en plaatsen dakkapel
BR 2009-013   Molenwerf 13 

Plaatsen luchtbehandelinginstallatie incl. constructie 
BR 2009-014 Kruiskamplaan 97 

            Plaatsen steiger 
BR 2009-015 Kruiskamplaan 101 

            Plaatsen steiger 

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden 
verleend.

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNINGEN
Verzenddatum
16-02-2009     De Wilgen 14 

            Plaatsen dakkapel    
16-02-2009     Kruiskamplaan 107 

            Plaatsen steiger     

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift tegen (een van) deze besluiten zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Publiekszaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na ver-
zenddatum van het besluit te worden ingediend en gericht te worden 
aan burgemeester en wethouders. 

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNING MET ONTHEFFING 
BESTEMMINGSPLAN
Verzenddatum
16-02-2009     Prinses Irenelaan 85 

            Plaatsen dakopbouw

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een beroep-
schrift tegen dit besluit zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publieksza-
ken. Een beroepschrift dient binnen zes weken na verzenddatum van 
het besluit te worden ingediend en gericht te worden aan de Arron-
dissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem.

Indien onverwijlde spoed dat vereist, bestaat tevens de mogelijkheid 
een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank.

Fietsenhinder op het voetpad
Het voetpad langs de Ziendervaart tussen de Prinses Beatrixlaan en 
de Melis Stokelaan is populair bij fietsers en zelfs bromfietsers. Som-
migen van hen gebruiken het pad als een vaste doorgaande route. 
Voor veel omwonenden levert dit overlast op. Op een drietal punten 
zijn dubbele hekken geplaatst om de wielrijders te ontmoedigen. De 
politie zal handhavend gaan optreden.

Op sommige plaatsen langs het voet-
pad is niet alleen sprake van overlast 
maar zelfs van onveilige situaties. 
Bewoners van de Dillenburg bij voor-
beeld komen vanuit hun voortuinen 
direct op het voetpad uit. Geconfron-
teerd worden met fietsverkeer draagt 
niet echt bij tot hun woongenot. De 
gemeente heeft geprobeerd door het 
plaatsen van dubbele hekjes op drie 
strategische punten het fietsverkeer 
in te dammen. De hekjes zijn zo ge-
plaatst dat rolstoelen en kinderwa-
gens er nog goed tussendoor kunnen. 

In de praktijk blijkt het (brom)fietsers 
echter nauwelijks af te schrikken. 
Sommige buurtbewoners hebben 
daarom de gemeente verzocht om 
de hekjes met nog een derde deel uit 
te breiden. De gemeente ziet dit niet 
als een goede oplossing, onder meer 
omdat de doorgang voor rolstoelge-
bruikers en hulpdiensten dan ern-
stig wordt belemmerd. De gemeente 
heeft nu met de politie afgesproken 
dat deze zonder pardon zal optreden 
tegen (brom)fietsers die van het voet-
pad gebruikmaken. 

WOZ-beschikkingen op komst 
In de laatste week van februari worden zoals elk jaar de WOZ-beschikkingen 
verstuurd naar eigenaren en gebruikers van woningen en bedrijfspanden. Op 
basis van de WOZ-waarde wordt het tarief van de onroerendezaakbelasting 
(OZB) vastgesteld. De systematiek van het bepalen van de WOZ-waarde is zoda-
nig dat die wordt vastgesteld per 1 januari van het voorgaande jaar. De waarde 
die inwoners van Uitgeest in de komende beschikking zullen aantreffen is dus 
die van de peildatum 1 januari 2008. De gemiddelde stijging van de OZB voor 
woningen in Uitgeest zal uitkomen op 3,6%. Dat heeft de gemeenteraad afgelo-
pen november besloten bij het vaststellen van de begroting 2009. 

Klachten over milieu?
Bedrijven moeten voldoen aan milieuregels. De Milieudienst IJmond contro-
leert op naleving van deze regels. Toch kan het voorkomen dat men hinder 
ondervindt van een bedrijf. Het kan gaan om overlast van stof, geluid, geur of 
afval. Op de website van de Milieudienst IJmond, www.milieudienst-ijmond.
nl staat een lijst van instanties en van de klachten die daar kunnen worden 
gemeld. Is het een klacht voor de Milieudienst IJmond, dan kan op de website 
meteen een klachtenformulier worden ingevuld. Klachten kan men ook telefo-
nisch melden aan de Milieudienst IJmond op nummer  0251 - 26 38 63.


