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En dan gaan we naar de speeltuin...

Uitgeest - Op donderdag 1 april 
opent speeltuinvereniging Kin-
dervreugd de deuren voor een 
nieuw speelseizoen. De speel-
tuin is geopend tot en met de 
herfstvakantie. Om te spelen kan 
er een kaartje worden gekocht 

bij de toezichthouder voor 1,00 
euro per dagdeel. Willen kin-
deren vaker komen spelen, dan 
kunnen zij het beste lid worden 
van de vereniging. Voor 22 eu-
ro per jaar kan het gehele gezin 
een jaar lang gratis naar binnen. 

Daarnaast kunnen zij meedoen 
aan alle activiteiten van Kinder-
vreugd, zoals de workshops, kin-
derdisco en het carnaval. De ope-
ningstijden zijn maandag, dins-
dag, donderdag, vrijdag: 15.30-
17.30 uur, woensdag: 13.30-17.00 
uur, zaterdag: 10.00-12.00 en 
13.30-17.00 uur. Elke donderdag 
wordt vanaf 10.00 uur de speci-
ale peuter- en dreumesochtend 
georganiseerd. Bij slecht weer 
gaat iedereen naar binnen. Tij-
dens de schoolvakanties gelden 
andere openingstijden en vervalt 
de peuter- en dreumesochtend. 
Kijk hiervoor op www.speeltui-
nuitgeest.nl. Buiten de norma-
le openingtijden is het mogelijk 
om de speeltuin af te huren voor 
bijvoorbeeld een kinderfeestje of 
schoolreisje.  

Gewond na aanrijding
Busch en Dam - Vorige week dinsdag is een bestuurder van een 
scooter ‘s avonds achterop een auto gereden op de Busch en Dam 
tussen Uitgeest en Krommenie. De spoorbomen gingen dicht en de 
automobiliste besloot vervolgens om te keren. De scooterrijder zag dit 
te laat en reed achterop de wagen. De jongeman op de scooter raakte 
zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Foto: Leo Tillmans.
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Hiphop en rap in Mill House 

Uitgeest - Op zaterdag 3 april 
staat Mill House in het teken van 
hiphop. Rappers op het podi-
um, een dj met vinyl, een break-
danceshow en graffiti, deze vier 
elementen zullen niet ontbreken, 
want hiphop is meer dan muziek 

alleen. De  rap wordt door Bassa 
Klanka en Westerwind het jon-
gerencentrum ingeblazen. Aan-
vang 20.00 uur. De entree is gra-
tis, het feest is voor  iedereen tot 
16 jaar. Het adres is Molenwerf 6 
in Uitgeest.

tot ziens bij
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Paasfeesten in Bobs
Uitgeest - Gezellig uitgaan tij-
dens het paasweekend kan in 
Bobs. De Flirtnacht is op zater-
dag 3 april vanaf 23.00 uur. 
Wicked Jazz Sounds zijn zijn za-
terdag te beluisteren in Club Pla-
net vanaf 21.00 uur. Bij Wicked 
Jazz Sounds spelen dj’s en mu-
zikanten samen. De dj is daarbij 
de drummer van de band. Met 
beats en samples legt hij de ba-
sis van de muziek neer. De aan-
wezige muzikanten spelen daar 
overheen. Ze spelen niet alleen 
pure jazz, maar gebruiken het 
als uitgangspunt waar vanuit al-

lemaal muziek ontstaan is. Inspi-
ratie halen ze hierbij uit de aller-
nieuwste muziek maar ook van 
de oude helden. Dus van Herbie 
Hancock tot aan Amy Winehouse 
en van Earth, Wind & Fire tot the 
Neptunes of zoals Oor Magazi-
ne het zegt; “Eigentijdse jazz, ra-
re grooves, jazzdance, bossano-
va en meer…”.
De paaseditie van de Starbeach 
clubtour is op zondag 4 april 
vanaf 23.00 uur met dj’s Tony 
Cha Cha, Vato Gonzalez, Billy the 
Klit en Norman Soares. Er zijn 
veel prijzen te winnen.

Uitgeest - Op zondag 4 april is 
er tussen 9.00 en 15.30 uur weer 
een kofferbakmarkt op de par-
keerplaats bij Bob’s Party Pala-
ce. st. Deelnemers aan de Uit-
geester kofferbakmarkt betalen 
een bedrag om mee te doen, een 

Kofferbakmarkt gratis voor kinderen
kijkje nemen is gratis. Speciaal 
voor deze paaseditie van de kof-
ferbakmarkt mogen de kinderen
tót zestien jaar gratis hun spul-
len verkopen. Meer informatie 
is te vinden op www.kofferbak-
markt.com. 

Team Veilig op Weg 
geeft les op De Paltrok
Uitgeest - Een Veilig op Weg-
eam van Transport en Logis-
tiek Nederland (TLN) geeft les 
over vrachtauto’s en andere gro-
te voertuigen in het verkeer aan 
de kinderen van De Paltrok. Een 
speciale Veilig op Weg-demon-
stratievrachtauto komt daarvoor 
naar de school. 
Op dinsdag 6 april krijgen leer-
lingen van groep 8a/8b theorie-
les aan de hand van een dvd en 
een lesvel. Daarna gaan de kin-
deren naar buiten om een prak-
tijkles te volgen. Daar staat de 
Veilig op Weg-demonstratie-

vrachtauto klaar en kunnen de 
leerlingen ervaren wat ze zo-
juist tijdens de theorie hebben 
geleerd. Tijdens de lessen le-
ren de kinderen vuistregels van 
de transportondernemers. Zo-
dat ze veilig en bewust kunnen 
omgaan met vrachtauto’s in het 
verkeer en om hun verkeersvei-
ligheid voor nu en voor later te 
vergroten. 
De organisatie onderstreept dat 
het verbeteren van de verkeers-
veiligheid een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid is van alle ver-
keersdeelnemers.

Uitgeest - De politie heeft 
woensdagmiddag een snel-
heidscontrole gehouden op de 
Provincialeweg. Tussen 14.00 en 
15.45 uur zijn 1.345 voertuigen 

Snelheidscontrole gecontroleerd. Hiervan reden er 
65 sneller dan de toegestane 80 
km per uur. De hoogst gemeten 
snelheid was 104 km per uur. 
Alle betrokken bestuurders krij-
gen hun bekeuring thuisge-
stuurd.

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Donderdag 1 april: 
10:30 Damesgym. Vrijdag 2 april: 
17:30 Jeugdbasketbal, 20:00 
Competitiedarten, RZVV SNS 
Regiobank Competitie, 19:30 
Bouw en Funderingstechniek-

Piet Putter Bouw, 20:10 Snij-
der Stoffering- The Spirit of Wi-
ne, 20:50 De Buurvrouw-WEA 
accountants, 21:30 Unibet.com-
Autobedrijf Uitgeest, 22:10 Pa-
tina Valbeveiliging-Rotho Hou-

Uitgeest - Vrijdag 2 april wordt in 
het Filmhuis De Zwaan de Britse 
komedie The Boat that Rocked 

Filmhuis De Zwaan

ten Vloer, 22:50 SNS Regiobank-
Haazz.nl. 
Zaterdag 3 april: 20:00 Tennis-
toernooi Heere. Dinsdag 6 april: 
9:00–11:00 Damesgym, 18:00 
Jeugdbasketbal. 

Woensdag 7 april: 9:00 Ouder 
Kind Gym, 17:30 Jeugd en Cir-
culetievolleybal, 20:00 Recreatie 
Badminton en Volleybal, 20:00 
Competitiedarten.

vertoond. Beleef de jaren zestig 
in deze swingende, maar vooral 
ontzettend leuke feel good mo-
vie! Van de regisseur van Notting 
Hill, Four Weddings and a Fune-

ral en Love Actually. De film be-
gint om 20.15 uur. De toegangs-
kaarten zijn vijf euro, inclusief 
koffie/thee vooraf, en verkrijg-
baar bij boekhandel Schuyt.

Jaarlijkse onderlinge 
wedstrijden bij Unitas
Uitgeest - Zaterdag 27 maart 
lieten alle turnstertjes van selec-
tie, jong talent en recreatie van 
turnvereniging Unitas hun kun-
nen zien aan de ouders, ande-
re familieleden of geïnteresseer-
den.

Zij gingen de strijd aan met hun 
clubgenootjes in turnzaal De 
Meet en dat gaf soms hele ver-
rassende uitslagen. Af en toe la-
gen de medaillewinnaars heel 
dicht bij elkaar. Voor wie geen 
podiumplaats behaalde was er 
aan het einde van de wedstrijd 
een sleutelhanger als aanden-
ken en een diploma. 

De clubbeker ging dit jaar naar 
Laura Langendijk, voor haar gro-
te steun/motivatie naar de turn-
sters en betrokkenheid met de 
vereniging. Foto’s zijn te zien op 
www.unitasuitgeest.nl. daar is 
ook te lezen welke turnsters  een 
podiumplaats hebben behaald. 

Trainsters Ans Peters-Dekkers en 
Nicole, zo moeder zo dochter. 

  

Limmen, 
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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*Moscovische- en * Krententulbanden, *Paasbrood, *Duivekaters en *Broodhaantjes, 
*Crême-rol, *Duo-boltaartje, *Schuimkuikens,  *Paas-Advocaat Snit, 

*Advocaat Bitterkoekjes, *Luxe opgemaakt Spijsbrood (amandel of kaneel), 
*Paastaarten, * Petit-fours, *Paasbonbons, *Paashazen...

Onze Chocolade Paaseieren zijn handgemaakt en geen ei is hetzelfde....,
de prachtige kleurrijke verpakking is écht een lust voor het oog!

Wij wensen u Gezellige Paasdagen !!

www.bakkerijputter.nl

EEn vrolijk PasEn... bEGint 
mEt ‘n fEEstElijk Paasontbijt...!!
Met onze heerlijke oudhollandse Putter tulband én het 
verrukkelijke spijsbrood, maakt u het extra lekker  en compleet !
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Vrijdag 2 april in nieuw Strandhuis
Cupido Party Singlesfeest 
op strand van Wijk aan Zee
Wijk aan Zee - Uit as herrezen 
Strandhuis op 2 april decor voor 
feestende alleenstaanden
De twee grootste gratis datingsi-
tes van Nederland, RelatieKlik.nl 
en Knuz.nl, organiseren voor de 
zesde keer een singlesfeest op 
het strand van Wijk aan Zee. Het 
Strandhuis, dat vorig jaar jam-
merlijk tot op de grond afbrand-
de, staat weer als een huis en 
wordt de locatie van het feest. 
Initatiefnemers Koen en Sonja 
Kastermans zien er de symboli-
sche waarde wel van in. ,,Het is 
een persoonlijke ramp als je, zo-
als de eigenaren van het Strand-
huis, je bedrijf ziet afbranden, 
maar het geeft ook de kans om 
iets nieuws op te bouwen. Er 
staat nu een geheel vernieuwd 
Strandhuis, mooier dan ooit. Ook 
voor veel van onze leden geldt 
dat ze na een beëindigde rela-
tie zichelf weer moeten uitvin-
den en er op uit moeten als ze 
nieuwe mensen willen ontmoe-
ten. Elk einde geeft een nieuw 
begin. Ons lentefeest is een goe-
de aftrap.’’ 
Internetondernemers Koen en 
Sonja Kastermans en relatiepsy-
choloog Marcelino Lopez tim-
meren inmiddels al enkele ja-
ren aan de weg met hun dating-
sites Knuz.nl en RelatieKlik.nl en 
vinden de feesten een welkome 
aanvulling op de internetactivi-
teiten. Koen: ,,We krijgen steeds 
meer vragen van onze leden 
om ook buiten het World Wi-
de Web actief te worden. Veel 

mensen kennen elkaar van het 
chatten en het mailen en vinden 
het leuk elkaar eens te ontmoe-
ten. En daar zit verder helemaal 
geen druk op. Dat doen ze vooral 
voor de gezelligheid. En af en toe 
komt daar wat moois uit voort. 
Best vaak eigenlijk’’. Op de Cu-
pido-feesten is altijd plaats voor 
zo’n 400 man. 
Sonja: ,,De meeste bezoekers zijn 
tussen de 30 en 45 jaar oud. Dat 
is de meest actieve groep alleen-
staanden, maar we hebben ook 
altijd jongere en oudere feest-
gangers’’. Lopez voegt hieraan 
toe: ,,Juist die verscheidenheid 
aan leeftijden is erg leuk, geeft 
een ongedwongen sfeer en zorgt 
voor leuke gesprekken over het 
alleenstaande bestaan in de ver-
scheidene fasen van iemands le-
ven. Ik vind het leerzaam. Een 
ding blijft blijkbaar hetzelfde 
voor jong en oud: de behoefte 
aan leuk gezelschap.’’ 
Wie single is en ook wel eens de 
sfeer wil proeven op een Cupi-
do-feest? Op vrijdag 2 april van 
20.00 tot 02.00 uur is het volgen-
de feest in het Strandhuis op het 
strand van Wijk aan Zee. Hou 
voor meer informatie de websi-
te in de gaten: www.cupido-par-
ty.nl. Kaarten 12,50 euro in de 
voorverkoop via www.knuz.nl en 
15,00 euro aan de deur, inclusief 
twee gratis consumpties, gratis 
parkeren en een goede dj. Hou 
voor meer informatie de websi-
te in de gaten: www.cupido-par-
ty.nl.

Eerste paasdag, gratis entree 
Memphis in De Lantaarn
Limmen - Inmiddels is het tra-
ditie dat Memphis eerste Paas-
dag in café de Lantaarn speelt. 
Memphis is ontstaan begin jaren 
‘70 als coverband van de Stones. 
De muzikanten spelen ondertus-
sen nummers uit de jaren ‘60 en 
‘70, aangevuld met hedendaag-
se muziek die gerelateerd is aan 
deze periode. Hierdoor ontstaat 

Paaspop met Paperplane  

Uitgeest - Zondag 4 april, eer-
ste paasdag, treedt traditiege-
trouw de lokale topband Pa-
perplane op tijdens de jaarlijk-
se paaspop in De Balken. Paper-
plane speelt rock van bands als 
Status Quo, ZZ Top, Rolling Sto-
nes. Elk optreden van deze band 

loopt uit op een groot rock & roll 
feest. Zanger Arne Meintjes laat 
het publiek zingen, hossen en 
dansend hun dak op uit gaan. 
Hompen dus. De fanclub van de 
band heeft als naam Hompteam 
gekozen. De entree is gratis en 
het feest begint om 22.00 uur. 

een mix van Beatles, Rem, U2, 
Rolling Stones, Queen en Robbie 
Williams. Memphis is één van de 
meest gevraagde coverbands in 
de Noord-Hollandse zalencir-
cuit. 
De zaal van De Lantaarn gaat 
open om 20.00 uur en de entree 
is gratis. Op 8 mei vindt hier een 
groot darttoernooi plaats. 

Programma 1 april t/m 7 april 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 19.00 uur 

zaterdag 19.00 & 21.45 uur
zondag, maandag, dinsdag &

woensdag 20.00 uur
“Alice in Wonderland 3D (OV)”
zaterdag, zondag & maandag 16.00 uur
“Alice in Wonderland 3D (NL)”

vrijdag 21.30 uur 
“Avatar 3D”

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag 16.00 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Millennium 2”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 

“Invictus”
vrijdag 16.00 uur

zaterdag, zondag & maandag 13.00 uur
woensdag 14.00 uur 

“Hoe tem je een draak 3D”
zaterdag & maandag 13.00 uur 

“De Prinses en de Kikker”
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 13.00 uur 
maandag 16.00 uur 
woensdag 14.00 uur 

“IEP!”

Korte cursus Frans voor de vakantie
Regio - Het ROC Nova College 
start donderdag 8 april met een 
nieuwe cursus Frans op de Pla-
netenlaan 5 in Haarlem. Deze 
avondcursus is speciaal geschikt 
voor mensen die zich willen 
voorbereiden op een vakantie in 
Frankrijk. Het gaat om een mini-

cursus van twaalf lessen volgens 
de beproefde opSTAP metho-
de. De opSTAP minicursus Frans 
voor vakantie is bedoeld voor 
mensen die in een Franstalig ge-
bied over een ruimere vocabulai-
re willen beschikken dan slechts 
bonjour, au revoir en merci. De 

lessen zijn op donderdagavond 
van 19.30-21.00 uur bij het Vavo 
van het ROC Nova College op de 
Planetenlaan 5 in Haarlem. De 
cursus duurt twaalf avonden en 
kost 145 euro. Voor meer infor-
matie www.novacollege.nl/vavo 
en tel.:  (023) 530 26 00.

Millennium 2: De vrouw 
die met vuur speelde
Twee tegenpolen, Mikael Blom-
kvist en Lisbeth Salander. Hij is 
een charmante man en een kri-
tische journalist van middelbare 
leeftijd, uitgever van het beroem-
de en beruchte tijdschrift Millen-
nium. 
Zij is een jonge, gecompliceer-
de, uiterst intelligente vrouw met 
zwartgeverfd haar, piercings en 
tattoos én ze is een computer-
hacker van wereldklasse. Drie 
moorden, één avond. De slacht-
offers zijn twee journalisten die 
voor Millennium werkten aan 
een publicatie over mensen-
smokkel, en Nils Bjurman, de 

voogd van Lisbeth Salander. Op 
het moordwapen worden de vin-
gerafdrukken aangetroffen van 
Lisbeth. Het hele politieappa-
raat komt in beweging, maar Lis-
beth is onvindbaar. Blomkvist, 
overtuigd van Lisbeths onschuld, 
gaat langzamerhand een ver-
band zien tussen de drievoudige 
moord en het artikel in wording 
over vrouwenhandel. Dan wordt 
een vriendin van Lisbeth ont-
voerd door een motorbende. Sa-
lander laat het aankomen op een 
bloedige confrontatie met de on-
zichtbare bendeleider, Zala, een 
bekende uit haar verleden. 

Van de makers van Shrek, Mada-
gascar en Kung Fu Panda komt 
nu Hoe tem je een draak, een 
spannende avonturenfilm vol 
stoere Vikingen en wilde draken. 
De hoofdpersoon is een jonge 
Viking van het eiland Berk, waar 
drakengevechten aan de orde 

Hoe tem je een draak? In 3D
van de dag zijn. Tijdens een in-
wijdingsritueel moet hij bewijzen 
een waardig opvolger van zijn 
vader, het stamhoofd, te kun-
nen zijn. 
Maar als hij vriendschap sluit 
met een gewonde draak, zet dat 
zijn wereld op z’n kop.
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

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

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

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

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
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.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
17-03-2010: Merle Dori-
ne Maartje, dochter van M.A. 
Schaafsma en A. Sjardin, gebo-
ren te Alkmaar. 18-03-2010: Flo-
rian Huibert, zoon van A.M. Jon-
ker en M. Poot, geboren te Be-
verwijk.

Wonende te Akersloot:
22-03-2010: Kriss Kaja, dochter 
van G.O.J. Birringer en C. Dek-
ker, geboren te Zaanstad.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
24-03-2010: Kire, Lister en Post-
ma, Maria, beiden wonende te 
Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
23-03-2010: Omar, Ezim, wonen-
de te Castricum en Wusiman, 
Yipaerguli, wonende in China. 
24-03-2010: Wouda, Arjan D., 
wonende te Castricum en Cas-
tricum, Sabina M., wonende te 
Limmen. 

Overleden:
Wonende te Castricum:
16-03-2010: van Egmond, Mar-
garetha J., oud 69 jaar, overle-

den te Amsterdam, gehuwd met 
J.P. Duffels. 19-03-2010: van den 
Berg, Lydia Y., oud 69 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd met 
E.R. de Liser de Morsain. 24-03-
2010: van Leeuwen, Elisabeth 
E.M., oud 59 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met F. Son-
dorp. 24-03-2010: Koers, Jaapt-
je, oud 95 jaar, gehuwd geweest 
met F. Vos, overleden te Castri-
cum.

Wonende te Limmen:
25-03-2010: Valkering, Theresia 
C., oud 75 jaar, gehuwd met N.J. 
Krom, overleden te Limmen.

Wonende te Zaanstad:
18-03-2010: Weerstand, Evert, 
oud 83 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met H.S. Stangen-
berger.

Wonende te Bakkum:
18-03-2010: van Dijk, Jobje, oud 
78 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd geweest met E. Scho-
tanus.

Wonende te Heemskerk:
21-03-2010: van den Berg, Aart, 
oud 73 jaar, partner geweest van 
J.M. Benjamin, overleden te Bak-
kum.

Pasen in ’t Dierenduintje 
Castricum - Als eerste activiteit dit jaar kunnen er tijdens de paasda-
gen op zondag 4 en maandag 5 april van 12.00 uur tot 15.00 uur door 
de kinderen paaseieren gezocht worden op het terrein van ’t Dieren-
duintje. Van te voren aanmelden is niet nodig, dus maak er samen met 
de kinderen een leuke dag van. Eerst eieren zoeken en dan wacht een 
leuke attentie uitgereikt door de paashaas. Men vindt kinderboerderij 
’t Dierenduintje achter het NS-station van Castricum aan de Duinen-
boschweg. Meer informatie is ook te vinden op de website www.die-
renduintje.nl.

Castricum - Donderdagavond 
raakte een 62-jarige man uit 
Castricum onwel tijdens een par-
tijtje volleybal in de sporthal aan 
de Eerste Groenelaan in Castri-
cum. Het slachtoffer werd aan-

AED succesvol ingezet
gesloten op de AED die de man 
een schok gaf. 
De man kwam langzaam weer 
bij en werd voor onderzoek over-
gebracht naar het Medisch cen-
trum in Alkmaar.

Vogels kijken op en 
rond het Naardermeer
Castricum - Op  zaterdag 15 
mei neemt natuurfotograaf en 
vogelkenner Peter Zwitser be-
langstellenden mee op een wan-
deling rond het beroemde Naar-
dermeer, het eerste natuurmonu-
ment in Nederland.Wat begin vo-
rige eeuw de vuilstortplaats van 
Amsterdam had moeten worden, 
is door de inspanningen van on-
der andere  Jac. P. Thijsse, één 
der oprichter van de Vereniging 
tot behoud van Natuurmonu-
menten, behouden gebleven als 
uniek moeras-en plassengebied 
bijna onder de rook van Amster-
dam. Deze drie tot vier uur du-
rende rondwandeling, zal wor-
den onderbroken door een vaar-
tocht van ongeveer 2½ uur door 
dit moeras- en plassengebied 
met een bezoek aan de aalschol-
verkolonie. Hierbij kunnen de 

broedende vogels van zeer nabij 
op de nesten, waarvan vele met 
jongen, worden bekeken en ge-
fotografeerd. Ook zullen tijdens 
de wandeling en boottocht, de in 
Nederland zeldzame purperrei-
ger, zwarte stern en vele ande-
re soorten moeras- en rietvogels 
worden waargenomen. Meer in-
formatie: www.pbase.com/peter-
zwitser. In verband met de grote 
belangstelling voor de boottoch-
ten, moet voor 1 april gereser-
veerd worden. 
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Mevrouw Behrens-Bakker 
koninklijk onderscheiden
Castricum - Mevrouw Behrens-
Bakker is afgelopen zaterdag ko-
ninklijk onderscheiden. Uit han-
den van loco-burgemeester me-
vrouw Beens ontving zij de ver-
sierselen tijdens het traditionele 
voorjaarsconcert van de Bever-
wijkse-Castricumse Accordeon-
vereniging (BCAC) in de Vrede-
vorstkerk te Beverwijk. 

Mevrouw Behrens-Bakker is 
dit jaar 45 jaar lid bij de BCAC. 
Reeds dertig jaar maakt zij zich 
als secretaresse sterk voor de 
vereniging. Net na de fusie in 
1979 tussen de club uit Castri-
cum en de club uit Beverwijk is 
zij in deze functie van start ge-
gaan. Ze bezoekt samen met de 
voorzitter locaties om te kijken of 
ze geschikt zijn voor concerten 
en uitvoeringen. Muziek maken 
doet de Castricumse ook nog al-

tijd. In het 22-koppige orkest is 
zij een van de twee bassisten. 
Daarnaast werft ze sponsors, 
donateurs en leden. Ze bezoekt 
en schrijft muziekscholen aan 
om te zorgen dat de BCAC on-
der de aandacht blijft. Want óók 
daar bevinden zich potentiële le-
den. Tevens meldt zij de jubila-
rissen aan bij de NOVAM. Me-
de dankzij de inzet van mevrouw 
Behrens-Bakker is de Bever-
wijkse–Castricumse accordeon-
vereniging sinds de fusie weer 
een gezonde vereniging en is de 
BCAC een zeer gevraagde mu-
ziekclub in de regio. 
Voor haar jarenlange, belange-
loze inzet voor de BCAC is me-
vrouw Behrens-Bakker bij ko-
ninklijk besluit van 12 februari 
2010 benoemd tot lid in de orde 
van Oranje Nassau. 
Foto: Leo Tillmans.

Castricum - Bij Plusactiviteiten 
in het Bonhoeffercollege is de 
cursus ‘vogels in het voorjaar en 
de zomer’ te volgen. Er is een les 
op donderdag 20 mei van 19.00 
tot 21.30 uur en een excursie op 
zaterdag 22 mei voor 29,00 eu-
ro. Als tijdens het voorjaar het 
eerste groen begint te ontlui-
ken, komt ook de vogelwereld 
in beweging. Veel vogels die bij 
ons de winter doorbrengen trek-
ken weer weg. Daarvoor in de 
plaats komen onze zomervogels. 
Bovendien trekken veel vogel-
soorten uit het oosten en hoge 
noorden door ons land. De be-
ginnende vogelliefhebber duizelt 
het in deze tijd van de veelsoor-
tige zang die overal klinkt en het 
herkennen van deze vogels blijkt 
in de praktijk lastig te zijn. De-
ze cursus helpt belangstellen-
den op weg om meerdere soor-
ten vogels in de wijdere omge-
ving te gaan herkennen. De ex-
cursie is op zaterdag 22 mei van 
9.00–12.00 uur, fiets en verrekij-
ker meenemen. De cursusprijs is 
inclusief syllabus. Voor informa-
tie en inschrijving 0251-671837 
of www.plusactiviteiten.nl.

Vogels in het voor- 
jaar en de zomer

Hondenbeet na 
onrust op straat
Heiloo - Zaterdagnacht rond 
2.45 uur was er op de Heeren-
weg in Heiloo een opstootje tus-
sen zo’n 20 jongeren uit Castri-
cum en Heiloo. De politie greep 
in en agenten vormden een li-
nie om de groepen van elkaar te 
scheiden en uit elkaar te drijven. 
Hierbij werd een diensthond in-
gezet. Een 17-jarige jongen uit 
Heiloo liep daarbij een honden-
beet op omdat hij niet voldeed 
aan een bevel om weg te gaan. 
Hij werd kort behandeld in het 
ziekenhuis en werd later heen-
gezonden met een proces-ver-
baal op zak. 
Ook een agente liep in het tu-
mult een hondenbeet op in haar 
hand. Zij kreeg een tetanusprik 
en een antibioticakuur in het 
MCA. Toen de groep uit Castri-
cum was verdreven naar de Ken-
nemerstraatweg keerde de rust 
op straat terug.

Castricum - De eerstvolgen-
de open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum wordt in ver-
band met paaszondag niet ge-
houden op 4 april, maar een 
week later. 
Dan is opnieuw de expositie 
’65 jaar bevrijding Castricum en 
Bakkum’ te bezichtigen. Nieuw 
is de vertoning van de film ‘Ik 
wist niet wat oorlog was’, die ge-
maakt is door Pauline van Vliet 
en waarover in de krant van vol-
gende week meer is te lezen. 

Open dag Oud-
Castricum later

Drankrijder bijt van 
zich af na aanrijding
Castricum - Zaterdagavond is 
een 35-jarige automobilist uit 
Castricum aangehouden nadat 
hij onder invloed van drank een 
eenzijdig ongeval had veroor-
zaakt en zich bij zijn aanhouding 
met geweld tegen de politie ver-
zette. Een agente werd door hem 
in haar hand gebeten.
Rond 23.50 uur kwam de 35-jari-
ge man een agent en een agente 
op een mountainbike tegemoet 
op de Stationsweg. Nadat hij de 
agenten was gepasseerd bots-
te hij achter hen tegen een mid-
dengeleider waardoor zijn auto 
tot stilstand kwam en niet verder 
kon. Hij had meer op de bikers 
dan op de weg gelet, zo verklaar-
de hij later.
De agenten gingen er op af. 
De bestuurder probeerde nog 
weg te rijden maar moest van 
hen uitstappen. Hij bleek on-
der invloed van alcoholhouden-
de drank te zijn en sprak met 
dubbele tong. Hem werd verteld 
dat hij was aangehouden maar 

hij wilde niet mee. Hij probeer-
de weer in zijn auto te stappen. 
Toen de agenten dat verhinder-
den begon hij met hen te vech-
ten. De agente kreeg een klap in 
haar gezicht. Pepperspray hielp 
niet om de verdachte tot beda-
ren te brengen. Met behulp van 
omstanders werd hij overmees-
terd. Daarbij zag hij nog kans de 
agente in haar hand te bijten. Zij 
liep een verwonding op aan haar 
rechterduim en kreeg later een 
Tetanusinjectie. De agent liep 
een gekneusde pink en schaaf-
wonden aan zijn beide knieën 
op. De verdachte blies aan het 
bureau 360 ug/l (tot 220 toege-
staan). Tegen hem is een pro-
ces-verbaal opgemaakt wegens 
het veroorzaken van een aanrij-
ding onder invloed van drank en 
wegens het met geweld plegen 
van verzet tegen de agenten. Hij 
heeft de nacht in een politiecel 
moeten doorbrengen en is in de 
loop van zondagmiddag heenge-
zonden.

Presentatie graancirkels
Castricum - Theo Wierdsma 
uit Ruurlo verzorgt zaterdag-
avond 10 april een presentatie 
waarin hij vertelt over het mys-
terie graancirkels. Hij doet dat 
in Schulpstet 43a  te Castricum. 
Aanvang lezing: 19.30 uur. 
Wierdsma reist al enkele jaren 
iedere zomer naar de graan-
velden rond Avebury in het zui-
den van Engeland om er onder-
zoek te doen naar graancirkels 
die daar om onverklaarbare re-
denen al jaren verschijnen. De 
schoonheid, de complexiteit en 
de geometrie van deze graancir-
kels en de snelheid waarmee ze 

verschijnen maakt het volgens 
veel mensen onmogelijk dat ze 
door mensenhanden worden ge-
maakt. Wierdsma heeft als een 
van de weinigen het ontstaan 
van deze cirkels op film en fo-
to vastgelegd. Wie de presenta-
tie wil bijwonen en met Wierds-
ma in gesprek wil gaan, kan zich 
vooraf opgeven bij P. Westdorp, 
tel. 0251-658038 of via: westsi-
te@ziggo.nl. In het dagelijks le-
ven is Theo Wierdsma reeds drie 
decennia actief in het onderwijs, 
het merendeel als directeur in 
het basisonderwijs. Website Theo 
Wierdsma: www.adapa.nl.

Fietsendief aangehouden
Castricum - In een loods aan de 
Nes in Onderdijk werden dins-
dagmiddag meer dan 100 fietsen 
aangetroffen. 
De politie kwam de loods op het 
spoor doordat zij in Castricum 
maandagmiddag een 54-jarige 
man uit Enkhuizen had aange-
houden voor fietsendiefstal. De 
man gaf tijdens zijn verhoor aan 
de loods te huren en hier fiet-
sen te hebben gestald. De politie 
heeft de fietsen in beslag geno-
men en onderzoekt of deze alle-
maal van diefstal afkomstig zijn. 
De man is maandagmiddag rond 
12.00 uur aangehouden op de 

Van Speykkade. Een agent in 
vrije tijd zag dat de man een fiets 
had gestolen uit de fietsenstal-
ling van het NS-station en ach-
ter in zijn auto laadde. 
De agent volgde de man en bel-
de ondertussen de politie. De 
politie hield de man staande op 
de Van Speykkade. Hij had geen 
duidelijk verhaal over hoe hij aan 
de fiets kwam die achter in zijn 
auto stond. In het voertuig wer-
den nog twee fietsen aangetrof-
fen. 
De man werd aangehouden en 
overgebracht naar het politiebu-
reau. 

Kittens gedumpt in onder-
grondse kledingcontainer
Akersloot - Dinsdagmiddag rond 14:00 uur hoorden voorbijgangers 
gemiauw komen uit een ondergrondse kledingcontainer aan de Aker-
hof in Akersloot. Een kraanwagen van de gemeente Castricum heeft 
de container gelicht en voorzichtig leeggestort op het parkeerterrein. 
Brandweer en gemeentewerken hebben de hoop kleding doorgezocht 
en haalden daaruit vier kittens van nog geen dag oud. De dierenambu-
lance heeft zich over de onfortuinlijke dieren ontfermd. Wie voor deze 
laffe daad verantwoordelijk is, is niet bekend.
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Avondvierdaagse in aantocht
Uitgeest - Honderden wande-
laars staan op 20 april aan de 
start van de alweer 49e avond-
vierdaagse van Uitgeest. Vier da-
gen lang lopen zij door de mooi-
ste plekken in de omgeving. 
De inschrijving voor dit evene-
ment vindt plaats van dinsdag 
6 april tot en met vrijdag 9 april  
in het clubgebouw van Kinder-
vreugd. Van 15.30 uur tot 17.00 
uur kan men terecht bij de vrij-
willigers van de avondvierdaag-
se. Voor diegenen die ‘s middags 
geen gelegenheid hebben kan 
er ’s avonds van 19.00 uur tot 
20.00 uur nogmaals ingeschre-
ven worden. Op de scholen in 
Uitgeest worden inschrijfformu-
lieren uitgedeeld.
Net als voorgaande jaren is het 
mogelijk  twee verschillende af-
standen te lopen. Voor de klein-
sten (groep 1 tot en met 5) zijn 
er tochten van 5 km. uitgestip-
peld. Zij lopen verplicht onder 
begeleiding. Voor de grotere kin-

deren (vanaf groep 6) en de fa-
natieke volwassenen is er de 10 
km. Beide afstanden beginnen 
en eindigen bij speeltuinvereni-
ging Kindervreugd aan de Mid-
delweg 108-110 in Uitgeest. De 
5 kilometer start om 18.00 uur en 
om 18.15 uur vertrekt de 10 ki-
lometer.
Iedereen loopt op eigen risico en 
is verplicht om de aanwijzingen 
van de verkeersregelaars op te 
volgen. Het is verboden om de 
afstanden op skeelers of Nor-
dic Walking af te leggen. Tijdens 
de avondvierdaagse is een deel 
van het parkeerterrein voor de 
speeltuin afgezet. Hier kunnen 
de wandelaars zich verzamelen 
en hun fietsen stallen tegen de 
dranghekken.
De kosten voor het deelnemen 
aan de avondvierdaagse zijn bij 
voorinschrijving 3,00 euro per 
persoon (ook verplicht voor de 
begeleiding). Bij start is het al-
leen mogelijk in te schrijven voor 

de 10 km. De kosten bedragen 
dan 4,00 euro per persoon.
Op vrijdag worden de wande-
laars traditioneel opgewacht 
door familie en vrienden bij 
sporthal de Meet in Uitgeest. 
Verwacht wordt dat de wande-
laars hier tussen 19.15 uur en 
19.30 uur arriveren. Er is dan ook 
de gelegenheid tot het kopen 
van een bloemetje. Tussen 18.00 
en 20.00 uur staat er een bloe-
menstal van ’t Hoekje bij sport-
hal de Meet. Vanaf de sporthal 
wordt de wandeling voortgezet 
richting de speeltuin. De mu-
ziek wordt deze avond verzorgd 
door de Harmonie en de slag-
werkgroep Blast. Eenmaal aan-
gekomen in de speeltuin wor-
den de medailles uitgereikt. De 
organisatie doet een beroep op 
alle weggebruikers om deze vier 
dagen rekening te houden met 
dit evenement, waar vele jonge 
en oudere Uitgeesters aan mee-
doen. 

Zware uitwedstrijden 
voor jonge hockeyers
Uitgeest - Zowel voor de jon-
gens C1 als de meisjes C2 stond 
afgelopen zaterdag een zwa-
re uitwedstrijd tegen Qui Vive, 
in beide poules koploper, op het 
programma.
Vlak na de afslag maakte de jon-
gens van MHCU het openings-
doelpunt: 0-1. Deze voorsprong 
konden ze echter niet lang vast-
houden. Qui Vive trok de stand 
snel gelijk en ging daarna door 
met scoren waardoor de rust-
stand 4-1 was. Na de rust ging 
het niveau van Uitgeest omhoog, 
maar het lukte niet om tot sco-
ren te komen. Qui Vive liep uit tot 
een 6-1 voorsprong. De laatste 
tien minuten waren echter voor 
Uitgeest. Zij slaagden erin maar 
liefst drie doelpunten te scoren 
waardoor de uitslag 6-4 werd. 

De beide mesjesteams zijn, na de 
spannende thuiswedstrijd die in 
een 2-2 gelijkspel eindigde, zeer 
aan elkaar gewaagd. Halverwe-
ge de eerste helft leidde één 
van die goed uitgespeelde aan-
vallen tot een fraai doelpunt: 1-
0. Het hele team verscheen bin-
nen de cirkel van de tegenpartij 
en het lukte zowaar deze buiten-
kans te verzilveren: 1-1. Direct 
na rust werd door Qui Vive flink 
aangezet en vielen kort na el-
kaar twee doelpunten: 3-1. Door 
goed doorzetten wist Uitgeest 
halverwege de tweede helft nog 
een strafcorner te benutten: 3-2. 
Meisjes 8D1 speelden thuis te-
gen Hisalis. Binnen vijf minuten 
stond Uitgeest door een prach-
tige combinatie van Hisalis met 
0-1 achter. Uitgeest had echter 

veel veldoverwicht, de verdedi-
ging stond als een huis, er was 
veel balbezit en uit een prachti-
ge voorzet van Uitgeest werd er 
gescoord door….. een verdedi-
ger van Hisalis. Eigen doelpunt, 
maar hij telde wel waardoor de 
ruststand 1-1 was. De tweede 
helft bleef lang spannend. Uit-
geest was duidelijk de sterkere 
partij, maar het lukte niet om te 
scoren. Uiteindelijk verdween de 
bal via een strafcorner in het doel 
van Hisalis: 2-1. Niet lang daarna 
slaagde Uitgeest erin om de sco-
re verder uit te breiden 3-1. Hisa-
lis werd nog even gevaarlijk toen 
ze een strafcorner mochten ne-
men, maar die werd vakkundig 
weggewerkt door de Uitgees-
ter verdediging. De eindstand 
was 3-1. Komend weekend is 
er geen competitie, maar zal op 
tweede Paasdag het traditione-
le Paashusseltoernooi plaatsvin-
den. Gelegenheidsteams zullen 
de hele dag strijden om de Paas-
husseltrofee.

“Hortus Bulborum aanrader”

Uitgeest - De uit Uitgeest af-
komstige Gerrit Bus is donateur 
van Hortus Bulborum in Limmen. 
Hij maakte vorige week deze fo-
to en vertelt: “De Hortus Bulbo-
rum is weer geopend van 6 april 
tot en met 16 mei. Er staan bijna 

4.000 verschillende historische 
bolgewassen in bloei. Uniek 
in de wereld. En in de histori-
sche bollenschuur is een expo-
sitie over de Darwintulp. Zeer de 
moeite waard” Het adres is Zuid-
kerkenlaan 23 a in Limmen.

Uitgeest - De Uitgeester Harmonie en slagwerkgroep Blast! hebben 
zich tijdens het repetitieweekend in Stayok Egmond-Binnen voorbe-
reid voor het jubileumconcert op zaterdag 17 april in Sport- en Tennis-
centrum De Zien in Uitgeest vanaf 20.15 uur. De Japanse slagwerk-
show, de Japans getinte muziek van de Harmonie en het optreden met 
‘The Beatlex’ zijn tot in details ingestudeerd. De kosten van deze avond 
zijn 10,00 euro (donateurs gereduceerde prijs) en kaarten zijn te be-
stellen via 0251-312430 (tussen 18.00 en 19.00 uur).      

Klaar voor jubileumconcert 
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Ballet, maar dan voor 
jongeren met beperking
Castricum - Er start een nieu-
we les bij balletstudio Jacqueli-
ne Burger. Een klassieke basis-
les voor jong volwassenen van-
af dertien jaar met een lichame-
lijke en/of verstandelijke beper-
king. Alle leerlingen werken toe 

naar een theatervoorstelling die 
op zondagmiddag 13 juni in the-
ater De Beun in Heiloo gehou-
den wordt. 

Voor meer informatie: www.Bal-
letstudioJacquelineBurger.nl 

Van der Loos al 12½ jaar dé 
timmerfabriek in de regio
Castricum - Rob van der Loos 
Kozijnen bestaat dit jaar 12,5 
jaar. Dit bedrijf fabriceert hard-
houten kozijnen, deuren en ra-
men in alle soorten en maten 
van duurzame kwaliteit. “In de 
afgelopen 12,5 jaar hebben we 
ons ontwikkeld vanuit een klein 
bedrijfspandje naar een ruim, lo-
gisch ingedeeld pand”, vertelt 
Rob van der Loos. 
“Sommige houtbewerkingsma-
chines zijn in de loop van de 
tijd verdwenen, waarvoor in de 
plaats moderne CNC-machi-
nes gekomen zijn. Gelukkig is 
het voorjaar weer begonnen, de 
afgelopen winter was een zwa-
re tijd voor de aannemerij en de 
timmerfabrieken. Nu het zonne-
tje weer regelmatig schijnt en 
de temperatuur boven de 10°C 
blijft, krijgen de mensen weer 
zin in verbouwen. Logisch, want 
met vrieskou in een verbou-
wing zitten is geen pretje.” Bij 
Van der Loos Kozijnen zijn ze er 
klaar voor. Alle belangstellen-
den  kunnen hun aanvragen voor 

(toog)kozijnen, deuren en ramen 
voor serre, erker, dakkapel, re-
novatie en/of nieuwbouw in al-
le houtsoorten en –maten indie-
nen. Ook het bijbehorende glas 
kan geleverd worden. De ra-
men en deuren worden geleverd  
met politiekeurmerk sloten. Ook 
voor sierlijsten, architraven, plin-
ten, rechte trappen, losse stij-
len en dorpels kan men bij Van 
der Loos Kozijnen terecht. Ou-
derwets vakmanschap, scher-
pe prijsstelling, snelle levertijd, 
meedenken met de klant én dui-
delijke afspraken zijn de ster-
ke punten. “Eén belangrijk ding 
is in de afgelopen 12,5 jaar niet 
veranderd: ook mét de nieuwste 

technieken blijven wij bij Van der 
Loos Kozijnen vasthouden aan 
‘ouderwetse’ kozijnverbindin-
gen, bij de bouwbedrijven/aan-
nemers wel bekend als ‘pen- en 
gatverbinding’. Ook onze ramen 
en deuren zijn nog steeds voor-
zien van zo’n verbinding.” Dus 
wie op zoek is naar hardhouten 
kozijnen, ramen en deuren is bij 
Van der Loos Kozijnen zeker aan 
het goede adres. 
Ga vrijblijvend langs in de tim-
merfabriek aan de Castricum-
merwerf 77 te Castricum. Bel-
len (0251-672126), faxen (0251-
654520) of mailen (info@vander-
looskozijnen.nl) kan ook. Een of-
ferte is altijd vrijblijvend.    

Het ROC Nova College 
houdt woensdag open huis
Regio - Het ROC Nova Colle-
ge houdt woensdag 7 april van 
18.00 tot 21.00 uur open huis 
voor vrijwel alle opleidingen in 
de regio IJmond, Haarlem, Haar-
lemmermeer, Amstelveen en de 
Duin- en Bollenstreek. Tijdens 
het open huis staan het bre-
de opleidingsaanbod, met nieu-
we opleidingen én de juiste be-
roepshouding centraal. 
Het Nova College verzorgt een 
uitgebreid aanbod aan mbo Eco-
nomie, Techniek en Zorg & Wel-
zijn. Voor volwassenen verzorgt 
Nova College bovendien cursus-
sen inburgering, lezen, schrij-
ven, vmbo-tl, havo en vwo. Op 
het Nova College leren cursis-
ten meer dan een beroep. Niet 
alleen de nodige kennis en vaar-
digheden, ook de juiste mentali-
teit is belangrijk om succesvol te 
zijn. Voor iedereen die zich ori-
enteert op een passende oplei-
ding is er elk half uur een pre-
sentatie met algemene informa-
tie over het mbo en hoe je een 
vak leert op het Nova College. 
Ook kunnen bezoekers meedoen 
aan een talententest en is er de 
mogelijkheid voor een persoon-
lijk adviesgesprek.
Voor (jong)volwassenen ver-
zorgt het Nova College overdag 
en ’s avonds alle reguliere vak-
ken vmbo-tl, havo en vwo. Er zijn 

ook schakelklassen Frans, Duits, 
wiskunde A en B, wiskunde vm-
bo/havo en wiskunde havo/vwo 
en bijscholingen talen en wis-
kunde om specifieke vaardighe-
den te leren en trainen. Nieuw is 
de cursus Frans voor vakantie, 
die 8 april start op de Planeten-
laan 5 in Haarlem. Voor anders-
taligen verzorgt Nova College in-
burgeringcursussen en vervolg-
cursussen Nederlands. Mensen 
met een lage vooropleiding kun-
nen bij het Nova College partici-
patiecursussen volgen zoals le-
zen, schrijven en rekenen.
Tijdens het Open huis krijgen 
bezoekers informatie van do-
centen, voorlichters, vertegen-
woordigers van stagebedrijven 
en van (oud)cursisten. Dat geeft 
een compleet beeld van hoe het 
is om een opleiding te volgen 
op het Nova College: wat leer 
je, hoe leer je en hoe is de sfeer 
op school. Liefhebbers van de 
autosport kunnen in Beverwijk 
bovendien autocoureur Melroy 
Heemskerk ontmoeten, die als 
speciale gast komt om jongeren 
enthousiast te maken voor de 
motorvoertuigentechniek.
Meer informatie tijdens het 
open huis op woensdag 7 april 
van 18.00 tot 21.00 uur. Zie ook 
www.novacollege.nl/openhuis of 
bel 023-5302010.

Opheffingsuitverkoop 

Antiek en curiosa met hele 
hoge kortingen bij ‘t Kooitje
Castricum - Elga Glaubitz stopt 
met de verkoop van antiek en 
curiosa vanuit ‘t Kooitje op de 
C. F. Smeetslaan. Ook de antiek-
winkel op het Kooiplein is inmid-
dels leeggehaald. 
Op 26 april wordt na twintig jaar 
de deur van ’t Kooitje definitief 
gesloten. Tot die tijd wordt er 
een grote opheffingsuitverkoop 
gehouden waarbij de gehele 

collectie met hoge kortingen de 
deur uitgaat. Dat is een buiten-
kansje voor alle antiekliefheb-
bers en verzamelaars van oude 
sier- en gebruiksvoorwerpen en 
curiosa. 
Antiek meubilair, lampen, spie-
gels, serviesgoed, schilderij-
en, sieraden, verzamelobjecten, 
kunst en curiosa worden voor 
een klein prijsje verkocht.

De winkel op de C. F. Smeetslaan 
is geopend op elke vrijdag en za-
terdag van 11.00 tot 17.00 uur. 

Het is ook mogelijk een afspraak 
te maken voor een bezoek op 
een ander tijdstip. ’t Kooitje, C. 
F. Smeetslaan 6 in Castricum, tel: 
0251-655995 of 656760. Er is rui-
me parkeergelegenheid achter 
de winkel. 

Roger, Laura en Sascha hebben veel plezier in de danslessen.

Zaterdag is het paasfeest bij De Roset!
Castricum - Zaterdag nes-
telt een paaskip op de luifel van 
de Roset aan de Burgemees-
ter Mooijstraat. En alle kinderen 
krijgen een paasverrassing! 
Beide filialen van De Roset 
staan  geheel in het teken van 
Pasen. Natuurlijk zijn er am-
bachtelijk vervaardigde paas-
broden en tulbanden. Chocola-
tier Dennis heeft zijn fantasie la-
ten spreken en prachtige paas-
hazen en paaseieren gecreëerd. 
Een traktatie voor oog en mond 
en prachtig om cadeau te doen. 
Verder wordt de keuze nog moei-
lijker gemaakt door verleidelijke 
paaspetit fours, paastheekoek, 
petit fleurs, verse taartjes en 
mooi gedecoreerd gebak. 

De Roset is ook te vinden in win-
kelcentrum Geesterduin. 
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Castricum galerie en 
grafisch atelier rijker!
Castricum -- Met de komst van 
galerie en grafisch atelier Sopit 
wordt Castricum een bijzonde-
re plek rijker waar ambacht en 
kunst samenkomen. Op tweede 
paasdag vindt de opening plaats. 
Het starten van een grafische  
werkplaats en tentoonstellings-
ruimte was een langgekoester-
de wens van grafisch ontwerper 
Harm Noordhoorn. In de Anna 
Paulownastraat, waar voorheen 
drukkerij Tipos gevestigd was, 
ontwikkelt hij nu, samen met zijn 
vriendin Betty Swinkels, diver-
se activiteiten op het gebied van 
grafische kunst. Tot ruim twee 
jaar geleden vormde drukke-
rij Tipos van Harm Noordhoorn, 
Flip en Marjon van Aalzum een 
trouw creatief beeld in de Anna 
Paulownastraat. In 1986 hadden 
zij het pakket handelsdrukwerk 
met inventaris overgenomen van 
drukkerij Boesenkool en werd Ti-
pos vormgevers en drukkers een 
feit. Inmiddels heeft er een ver-
bouwing plaatsgevonden en is 
de voormalige drukkerij een am-
bachtelijk grafisch atelier gewor-
den met op nummer 22 de ga-
lerie. De letterkasten en de an-
tieke Heidelberger pers die al in 
het pand aanwezig waren heeft 
hij weer een tweede leven gege-
ven. Daarnaast heeft Harm ver-
schillende typografische materi-
alen verzameld, waaronder een 
groot aantal houten biljetletters. 

Uit de gevangenis van Haarlem 
kwam een juweeltje van een Kor-
rex handproefpers vrij. Ook be-
schikt het atelier over twee klei-
ne handpersjes met de daarbij 
behorende materialen. In Neder-
land houden ongeveer 150 par-
ticulieren, kunstenaars en grafi-
sche ateliers het ambachtelijke 
drukprocedé in stand. De mees-
ten hiervan zijn, net als Harm, 
aangesloten bij de in 1975 op-
gerichte Stichting Drukwerk in 
de Marge. Harm volgde aan de 
Amsterdamse grafische school 
de opleiding typografie, grafisch 
ontwerpen en zeefdrukken en op 
de Rietveld Academie de rich-
ting gebonden grafiek. Al snel 
werd hij gegrepen door de ma-
gische wereld van de typografie. 
Zijn passie daarvoor is door de 
jaren heen alleen maar gegroeid 
en de totstandkoming van Sopit 
is daar het bewijs van. Hij wil 
dat Sopit door diverse activitei-
ten een ontmoetingspunt en een 
broedplaats wordt waaruit idee-
en en nieuwe initiatieven voor 
hedendaagse grafische kunst 
ontstaan. Enthousiast vertelt hij 
over de (her)ontwikkelingen van 
de grafiek als ambacht: “De be-
langstelling voor grafische kunst 
is de afgelopen decennia on-
stuimig gegroeid. Daarbij zal 
de betaalbaarheid ongetwijfeld 
een rol spelen.” Op dit moment 
werkt Harm in het atelier aan  

een kunstvorm waar typografie, 
boekdrukkunst en verschillen-
de vormen van grafiek samenko-
men. De fijne kneepjes van het 
drukken op de antieke Heidel-
bergerpers worden Harm bijge-
bracht door zijn boekdruk leer-
meester Jan Boesenkool (89). 
Het ontwerpen van huisstijlen en 
drukken in kleine oplagen met 
de uitstraling die dit ambacht 
kenmerkt is voor Harm een nieu-
we uitdaging. Het zal naast het 
vrije werk en het beheren van de  
galerie tot zijn dagelijkse werk-
zaamheden gaan behoren. 
Galerie Sopit wil een podium zijn 
voor grafische kunst. In de mooie 
expositieruimte gaan jaarlijks so-
lo- en groepsexposities plaats-
vinden. Hierbij zullen de traditio-
nele grafische technieken, maar 
ook de vertakkingen en ontwik-
kelingen naar technieken als fo-
tografie, computergrafiek en 
schilderkunst het uitgangspunt 
zijn. De belangrijkste doelstel-
ling van Harm is om kwaliteit in 
huis te halen voor een betaalba-
re prijs. Bovendien wil hij vooral 
startende kunstenaars een kans 
geven om naar buiten te treden. 
Dit wil hij combineren met klein-
schalige muziekoptredens. Harm 
en Betty hopen dat de galerie en 
het grafisch atelier een waarde-
volle aanvulling zijn voor cultu-
reel Castricum. Kijk voor meer 
informatie op www.sopit.nl. 

Openingstentoonstelling
Van 5 april tot en met 27 juni is de expositie ‘People of Rajast-
han and Gujarat’te zien in Sopit van fotograaf Gerard Roosen-
boom (55) uit Bergen. Op 19-jarige leeftijd trok hij de wereld 
in. Hij raakte gefascineerd door de verscheidenheid aan cul-

turen. Zijn grote passie is het vastleggen van tijdsbeelden, die 
verdwijnen door de snelle veranderingen in de wereld. Vanaf 
het moment dat hij India voor het eerst bezocht raakte hij be-
toverd door de kleurrijke bevolking en de diversiteit aan stam-
men en culturen. Samen met zijn vriendin Dorien reisde hij de 

afgelopen tien jaar af naar dit bijzondere land. 

Weer ‘voelen’ bij nieuwe 
Praktijk voor Haptotherapie
Castricum - Sinds maart 2010 is 
Castricum een Praktijk voor Hap-
totherapie rijker. Brigitte Duin 
startte haar praktijk aan de Tijm 
2 onder één dak met Kinéflex, 
de praktijk voor bewustwor-
ding en gezondheid van Micha-
ela Wierdsma en met gewichts-
consulente Karin De Kremer. Bri-
gitte Duin woont in Castricum en 
werkt sinds zes jaar in een hap-
totherapiepraktijk in Almere. “Ik 
verlangde ernaar dichter bij huis 
te werken”, vertelt zij. “In 1987 
heb ik iemand ontmoet die de ba-
sisopleiding deed aan de Acade-
mie voor Haptonomie in Doorn. 
Zij vertelde over een andere ma-
nier van benaderen en aanra-
ken en deed enkele oefeningen 
met ons. Er ging een wereld voor 
me open. Ik heb twintig jaar in 
ziekenhuizen gewerkt, waarvan 
de helft als IC-verpleegkundi-
ge, in academische ziekenhui-
zen, grote organisaties met veel 
dynamiek en techniek in een tijd 
waarin ‘de zorg’ steeds meer een 
bedrijf werd. Door de haptono-
mie ben ik me meer bewust ge-
worden van de plek die mij past 
binnen de gezondheidszorg. Ge-
lukkig komt mijn ervaring als IC-

verpleegkundige ook nu, als the-
rapeut, me goed van pas.”
“Het belangrijkste voor de hap-
totherapie is de affectiviteit. Dit 
als tegenhanger van de effec-
tiviteit, waar we vaak in terecht 
zijn gekomen. Door het ‘voelen’ 
kun je weer in verbinding komen 
met je lichaam en met degene 
die je écht bent. Dat is ook van 
groot belang in je contacten met 
anderen. Voelen is één van on-
ze zintuigen, daar is niets zweve-
rigs aan. Maar je moet het ‘erva-
ren’. Net als de muziek van Bach. 
Dat kun je ook niet uitleggen, 
dat moet je horen.” Haptothera-
pie kan hulp bieden aan men-
sen die ‘niet lekker in hun vel zit-
ten’ of die kampen met stress en 
overbelasting. Het kan steun ge-
ven bij relatieproblemen of aan 
iemand die moeite heeft om ge-
voelens te uiten. Het kan ook 
helpen bij verwerking van verlies 
en bij lichamelijke klachten die 
mogelijk een psychosomatische 
oorzaak hebben.” “De  Praktijk 
voor Haptotherapie van Brigitte 
Duin is gevestigd op Tijm 2, Cas-
tricum, tel.: 0251-672177. Meer 
informatie: www.brigitteduin.nl/
haptotherapie.

De PvdA wil kroonring 
voor inzameling plastic
Castricum - In de strijd tegen 
zwerfafval heeft de PvdA een mo-
tie ingediend waarmee  verzocht 
wordt een onderzoek te starten 
naar de voordelen van kroon-
ringen. Petra Nordholt: “Het ge-
scheiden inzamelen van plastic 
huishoudelijk afval in Castricum 
is een groot succes. Maar door 
de combinatie van het gerin-
ge gewicht en grote volume van 

de zakken zijn deze zeer wind-
gevoelig. Het afval kan dan gaan 
zwerven over straat. Door het  
aanbrengen van de zogenoem-
de kroonring aan lantaarnpalen, 
kan dit worden voorkomen.” 
De kroonring is een uit volle-
dig recyclebaar kunststof ver-
vaardigd ophangmeganisme. De 
zakken zijn gebundeld en han-
gen vast.  

Kennisbank open voor 
vrijwilligersorganisaties
Castricum - Op 29 maart werd 
in Johanna’s Hof door burge-
meester Emmens de Kennis-
bank, het ondersteuningplatform 
voor vrijwilligersorganisaties en 
verenigingen, officieel geopend. 
De Kennisbank is een initiatief 
van de Stichting Welzijn Castri-
cum. 
Vrijwilligersorganisaties kunnen 
middels de Kennisbank koste-
loos gebruik maken van de hulp 
en advisering van circa vijftien 

experts die de vrijwilligersorga-
nisaties op twaalf terreinen kun-
nen ondersteunen. Deze experts 
zijn afkomstig uit het bedrijfs-
leven, het Gilde en de Stichting 
Welzijn Castricum. Zij stellen 
hun kennis en vaardigheden be-
schikbaar voor de maatschappe-
lijke organisaties in de gemeen-
te. Voor meer informatie 0251 - 
656562/info@welzijncastricum.
nl, met vermelding van Kennis-
bank. 

Limmen - Een informatiebijeen-
komsten over de Helende Reis 
van Brandon Bays wordt gege-
ven op zaterdag 29 mei van 10.00 
tot 12.00 uur in Vredeburg Cultu-
reel Centrum, Dusseldorperweg 
64, Limmen. 

Voor meer informatie en aanmel-
den: Elbert van Zetten, tel. 06-
57211028 of email info@senz-
coaching.nl. De toegang is vrij. 

Helende Reis

Bakkum - De Kritische Gemeen-
te IJmond houdt in samenwer-
king met de pastores van Dijk en 
Duin, op vrijdag een ‘lijdensme-
ditatie’. Medewerking wordt ver-
leend door het KGIJ-koor. 

De meditatie wordt gehouden in 
het Witte kerkje van Dijk en Duin 
en begint om 19.00 uur.  

Lijdensmeditatie



pagina 36 31 maart 2010

Uilentocht voor men- 
sen met een beperking
Castricum - Door extreme 
weersomstandigheden heeft 
de laatste tocht, in januari geen 
doorgang kunnen vinden. Daar-

om organiseert Het Platform Ge-
handicapte Beleid Castricum 
(PGBC) in samenwerking met 
het PWN en uilenkenner de heer 

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Hogeweg/Burg. Nieuwenhuy-
senstraat Limmen: zwarte ge-
castreerde kater, witte snoet, bef, 
buik en poten,14 jaar, Freekie. 

Gevonden en
vermiste dieren

Cunera kan gaan uitbreiden
Bakkum - Vorige week kreeg men op de Cuneraschool te horen dat 
de aanvraag bij de gemeente voor uitbreiding van het gebouw posi-
tief is gehonoreerd. Met het extra geld dat het bestuur ter beschikking 
stelt kan men dan aan de achterzijde uitbreiden, op de plaats van het 
noodgebouw. Op korte termijn is er overleg met de architect en daar-
na kan men meer vertellen wat het precies zal gaan worden. Als alles 
volgens plan verloopt zou er al na de zomervakantie met de bouw be-
gonnen kunnen worden. Het zal wel even behelpen worden, maar toch 
is men heel blij dat het eindelijk zover is.

Avonturier Jolanda Linschooten 
klaar voor de snikhete uitdaging

Akersloot - De Akersloot-
se avonturier en ultra-atlete Jo-
landa Linschooten staat aan de 
vooravond van een nieuwe uit-
daging. Begin april zal ze deel-

Jolanda traint op het strand van 
Castricum voor de Marathon des 
Sables. Foto Frank van Zwol

nemen aan de Marathon des Sa-
bles in Marokko, een 6-daagse 
hardloopwedstrijd door de Saha-
ra over een afstand van 250 kilo-
meter. De snikhete ultraloop die 
bekend staat als een van ‘s we-
relds zwaarste loopwedstrijden 
voert de deelnemers over ber-
gen, zandduinen, droge rivier-
beddingen, langs oases en nog 
meer zandduinen. Deelnemers 
dragen hun persoonlijke uitrus-
ting en eten voor de hele tocht 
mee in een rugzak en worden 
door de organisatie iedere tien 
kilometer voorzien van ander-
halve liter water. Bij het volgen 
van de route door de onover-
zichtelijke zandduinen zal vaak 
met kompas genavigeerd moe-
ten worden om niet te verdwalen 
en voor noodgevallen krijgen alle 
deelnemers vuurpijlen mee van 
de organisatie. De 800 deelne-
mers met 43 nationaliteiten over-
nachten onderweg in Berberten-
ten, zonder luxe voorzieningen 
als een douche. De temperatu-
ren in de woestijn kunnen over-

dag oplopen tot plus 40, maar ’s 
nachts dalen tot rond het vries-
punt. De wedstrijd gaat van start 
op 4 april, maar Linschooten ver-
trok een week eerder naar Ma-
rokko om optimaal te kunnen 
acclimatiseren. In Marokko zal 
ze dagetappes moeten afleggen 
tussen de 35 en 80 kilometer. 
Vorig jaar om deze tijd trok Lin-
schooten bij temperaturen van -
45 door Arctisch Canada en ook 
haar honderden trainingskilo-
meters afgelopen winter werden 
veelal in de sneeuw afgelegd. 
Hoe de overgang van de extre-
me kou naar de woestijn uit zal 
pakken is een grote vraag, maar 
Linschooten is daarover positief 
gestemd. Bij haar laatste grote 
ultraloop over 160 kilometer in 
2007 op het tropische eiland La 
Réunion, wist ze de vierde plaats 
te behalen. De verwachtingen 
voor de Marathon des Sables 
zijn dan ook hoog gespannen.
Jolanda’s prestaties zijn te vol-
gen via haar website www.out-
doorfoto.nl.

Het Kruispunt, een trefpunt in 
het bijzonder voor de ouderen
Op dit moment staat de toekomst van het gebouw Het Kruispunt te 
Akersloot helaas ter discussie. Vooral voor de ouderen en voor vereni-
gingen die zich voor deze groep inzetten vervult Het Kruispunt een spil-
functie in Akersloot. De Zonnebloem is een van die regelmatige gebrui-
kers. Met grote regelmaat worden tal van activiteiten georganiseerd voor 
haar doelgroep (onder meer mensen met een fysieke beperking door 
ziekte, handicap of gevorderde leeftijd). Ook vinden daar de reguliere 
vergaderingen van de Zonnebloem met bestuursleden en vrijwilligers 
plaats.
Het eventueel verdwijnen van een ruimte als Het Kruispunt zou voor een 
vereniging als de Zonnebloem desastreus zijn, vooral omdat de kos-
ten voor zaal en consumpties laag zijn. Het moge bekend zijn dat De 
Zonnebloem Akersloot geen rijke afdeling is en al haar inkomsten aan 
activiteiten voor haar doelgroep besteedt. Uitwijken naar commerciële 
ruimten/zalen is voor ons financieel helaas geen haalbare kaart.  
Daarbij laten wij de nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied 
van ouderenbeleid welke op de gemeenten en op verenigingen als De 
Zonnebloem afkomen gemakshalve maar buiten beschouwing. Maar 
die zullen bij een eventueel verdwijnen van Het Kruispunt de financi-
ele armslag van De Zonnebloem nog meer beperken. De Zonnebloem 
Akersloot wil graag haar bijdragen blijven leveren maar spreekt daarbij 
wel de hoop uit dat hiervoor de faciliteiten beschikbaar blijven. 

Het bestuur van De Zonnebloem afdeling Akersloot.

De Jong, opnieuw een uilen-
tocht voor mensen met een be-
perking.
De tocht staat gepland voor 16 
april en start om 20.00 uur bij het 
ontmoetingscentrum De Hoep, 
Johannisweg 2 te Castricum.
De tocht zal circa anderhalf tot 
twee uur in beslag nemen en 
bestaat uit twee delen. Om-
dat het alweer wat langer licht 
is gaat men eerst luisteren naar 
de nachtegalen en daarna zal 
de heer De Jong proberen con-
tact te krijgen met de uilen. Bij 
regen vindt de tocht geen door-
gang omdat de uilen, bij regen, 
zich stil houden.
Voor de tocht wordt een eigen 
bijdrage van 3 euro gevraagd die 
terplaatse kan worden betaald.
Deelnemers kunnen zich aan-
melden bij fwjongbloed@hot-
mail.com of via de website van 
de gemeente Castricum onder 
het kopje Platform Gehandicap-
ten Beleid Castricum.

Madeliefpad Akersloot: blauw-
grijze gecastreerde kater, doof, 
getatoeëerd, 18 jaar, Cliffy. Mo-
lenweg Limmen: siamese gecas-
treerde kater, lichtbruin met grijs, 
rechtervoorpoot mank, gechipt, 
10 jaar, Boris.
Gevonden:
Dorpsstraat Castricum: schild-
padpoesje, circa 6 maanden. 
Pinksterbloem Castricum: rode 
kat, hoog op de poten.

Goed tehuis gezocht:
Cyperse gecastreerde kater, 3 
jaar, Gijs, zoekt goed tehuis met 
tuin, zonder andere dieren, kin-
deren en werkende mensen 
geen bezwaar. 

Leuke activiteiten op de 
Kennemer Duincampings
Castricum - Het zonnetje begint 
weer te schijnen en de bloemen 
langzamerhand weer te groeien. 
Genoeg reden om weer eens een 
aantal leuke buiten– en binnen-
activiteiten te gaan doen tijdens 
Pasen op de Kennemer Duin-
campings! Naast het traditione-
le paaseieren zoeken op alle drie 
de campings, ‘Bakkum’, ‘Gevers-
duin’ en ’de Lakens’, zijn er op 
camping Geversduin extra acti-
viteiten. Zo kan men samen met 
de paashaas op de foto en laten 
zien hoe mooi men zelf paaseie-

ren kan maken door mee te doen 
aan het paaseieren verven.
Voor echte dierenliefhebbers 
is er nog een excursie naar de 
paasboerderij. Knuffel en aai-
en van jongvee, geiten, schaap-
jes en konijnen is allemaal mo-
gelijk. Na deze activiteiten kan 
men even rustig bijkomen bij de 
paasbrunch. Voor de kinderen is 
het mogelijk om hun eigen paas-
broodjes te bakken en daarna op 
te eten. Het programma en extra 
informatie is te vinden op www.
duinkamperen.nl.
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Gemeenteambtenaar wordt fractievoorzitter VVD

Karel Mens: “Ik doe mijn werk met plezier”

Uitgeest - Als je Karel Mens 
mobiel belt hoort hij zelf de song 
van Barry Hay, de zanger van de 
Golden Earring, van welke Ne-
derlandse band hij fan is. Tele-
foontjes handelt hij handsfree af 
in de auto en thuis bekijkt hij di-
rect de binnengekomen e-mails. 
De nieuwe thans 53-jarige frac-
tievoorzitter van de VVD werkte 
vroeger al eens veertien jaar lang 
als ambtenaar in de gemeente 
Uitgeest en wel vanaf 1985 tot 
en met 1999. Vanaf 1985 is hij 
ook woonachtig in Uitgeest. 

Karel Mens is geboren en geto-
gen in Lisse. Daar ging hij naar 
de lagere school en de mavo en 
later naar de havo. Hij woonde 
destijds in ‘De Engel’, een klei-
ne buurtschap tussen Lisse en 
Sassenheim in, waar overwe-
gend katholieke gezinnen woon-
den. Karel komt uit een gezin van 
zeven kinderen, heeft drie broers 
en drie zusters. Helaas overleed 
zijn moeder op 47-jarige leeftijd. 

Karel: “De mensen in ‘De Engel’ 
hadden een hechte band met el-
kaar. Mijn vader had er een krui-
denierswinkel, die helaas la-
ter is weggesaneerd. In ‘De En-
gel’ zag je rondom  bollenbedrij-
ven en dichtbij was het Reigers-
bos. Ik heb daar een fantastische 
jeugd gehad.” 
Hij studeerde een half jaar aan 
de heao in Den Haag, maar wil-
de eigenlijk naar de Sportacade-
mie. “Ik was onder meer goed in 
turnen”, zegt hij. Maar hij werd 
op zijn negentiende opgeroepen 
voor militaire dienst en trouw-
de negentien jaar oud op 28 juni 
1976 met zijn eveneens negen-
tienjarige vrouw Els. 
Een paar dagen daarna, op één 
juli ging hij in dienst, diende 
eerst drie maanden in Ede en la-
ter tien maanden in Heemstede. 

“Ik was telexist/berichtenklerk 
nabij het Centraal Filmbureau 
van de Krijgsmacht.”, zo zegt hij. 

Werk in diverse gemeentes
Direct uit dienst ging hij als amb-
tenaar sport- en jeugdzaken 
werken in de gemeente Oegst-
geest, waar hij zevenëneenhalf 
jaar bleef. In maart 1985 ging 
hij werken bij de gemeente Uit-
geest. Nadat hij eerst een jaar in 
Noordwijkerhout had gewoond 
en daarna zeven jaar in Oegst-
geest, verhuisde hij in septem-
ber 1985 samen met zijn vrouw 
naar Uitgeest en ging wonen in 
een twee onder één kapwoning 
aan de Benesserlaan. 
Eerst werkte hij met een klein 
team en later werd hij  hoofd 
welzijn. Hij kreeg er gedurende 
de veertien jaar, dat hij in Uit-
geest werkte diverse taken bij, 
zoals sport, kabinetszaken, voor-
lichting, onderwijs, sociale za-
ken en personeelszaken. Later 
werd personeelszaken omge-
ruild voor bevolking/burgerlij-
ke stand. Rond 1990 werd Mens 
hoofd burgerzaken. 

Karel: “In Uitgeest heb ik veer-
tien jaar gewerkt tot één sep-
tember 1999, maar ik kon op 
een gegeven moment niet meer 
verder groeien. Daarom besloot 
ik te solliciteren bij een grotere 
gemeente. Dat werd Edam/Vo-
lendam met een inwonersaantal 
rond de  30.000. Ik werd er di-
recteur inwonerszaken en finan-
ciën. Hier heb ik van alles en nog 
wat meegemaakt. Een wat stres-
sige periode was de tijd van de 
brand in Volendam op één janu-
ari 2001. Er waren veel verwij-
ten over en weer over de schuld-
vraag. En men mag in de Vo-
lendamse raad nóg zo strijdlus-
tig ten opzichte van elkaar zijn, 
als er een echt probleem is, vor-

men de Volendammers één front. 
Formeel werkte ik in Volendam/
Edam tot eind 2009, maar ik was 
al eerder weg. Nadat ik nog een 
tijdje interim-manager ben ge-
weest, onder meer in de ge-
meente Bennebroek ben ik in 
oktober 2009 gaan werken in de 
gemeente Purmerend. Daar zit ik 
nu nog steeds. Ik ben daar team-
manager beleid (ruimtelijke ont-
wikkeling).”

Leerzame periode
Karel: “Ik mag graag organise-
ren. Wat dat betreft heb ik in mijn 
eerste job in Oegstgeest wel een 
leerschool gehad. Ik moest daar 
een kindervakantieweek voor de 
schooljeugd van vier tot en met 
twaalf jaar organiseren. Oegst-
geest was een rijke gemeente en 
alles werd door de gemeente be-
taald. Alle verenigingen, die sub-
sidie hadden gekregen, waren 
verplicht mee te doen. Zo wa-
ren er allerlei activiteiten in het 
zwembad, bij de korfbalclub en 
werd er onder meer een gym-
nastiekparcours uitgezet. Er wa-
ren eveneens educatieve onder-
delen, zoals van de ANWB, de 
brandweer en de politie. De ge-
dachte erachter was tweeledig. 
De vakantieweek was leuk voor 
kinderen, die nooit met vakantie 
gingen en was tevens als laatste 
week voor de vakantie bedoeld 
om kinderen niet lui te laten 
rondhangen, maar te stimuleren 
de laatste week van hun vakan-
tie actief af te sluiten. Het was 
altijd verrassend om te zien, dat 
de kinderen in het begin van de 
week totaal geen zin hadden in 
het zingen van bijvoorbeeld kin-
derliedjes, maar aan het einde 
van de week zongen ze allen uit 
volle borst mee en vonden ze het 
prachtig. Voor iedere groep van 
25 kinderen waren drie leiders/
sters beschikbaar. We hadden 
vaak wel zo’n  twaalf of veertien 
groepen. Ik heb van dit organi-
seren ontzettend veel geleerd. Je 
hebt met tal van dingen te ma-
ken: met geld, met overeenkom-
sten, met materialen, met men-
sen uit sportbesturen, et cetera.  
Mensen, die zich met sport be-
zighouden en derhalve bij sport 
of sportbesturen betrokken zijn, 
vind ik vaak bezielende enthou-
siaste mensen. Ze doen het vaak 
vol passie naast hun baan er ex-
tra bij.”
    
Sportief   
Karel is zelf ook sportief. Hij voet-
balde tot zijn 35ste in het twee-
de zaterdagteam senioren. “Ik 
was meer enthousiast dan kun-
dig” relativeert hij zijn talent. “Na 
mijn 35ste werd ik scheidsrech-
ter, onder meer voor de C- en B-
junioren. En dan is er zijn race-
fiets. “’s Winters wat minder, 
maar vanaf  het voorjaar fiets 
ik twee à drie keer in de week, 
waarvan iedere zondagochtend 
vanaf 9.00 uur met drie vrienden. 

Eén keer per jaar fietsen wij met 
een zestal vrienden in Frank-
rijk in de omgeving van de Alpe 
d’Huez. Dat hebben wij nu der-
tien keer gedaan. Wat muziek 
betreft is hij een fan van de Gol-
den Earring. Karelj gaat zo’n ze-
ven keer per jaar naar een con-
cert en heeft wel dertig cd’s en 
zes dvd’s van deze band. “Verder 
is mijn grootse hobby mijn ge-
zin”, zegt hij. Karel heeft drie kin-
deren: zoon Robert van 30 jaar, 
zoon Paul van 28 jaar en dochter 
Iris van 23 jaar.

Studies
In de periode, dat Karel werk-
zaam was als ambtenaar in 
Oegstgeest had hij de tijd om 
één dag in de week te gaan stu-
deren aan de Bestuursacademie 
in Den Haag. Later studeerde hij 
verder in de avonduren. Zo be-
haalde hij na drie jaar zijn diplo-
ma ‘bestuursambtenaar’ en na 
nog eens vijfeneenhalf jaar het 
diploma ‘hogere bestuursambte-
naar’. Tijdens zijn werkzame peri-
ode in Uitgeest studeerde hij met 
goed resultaat aan de Bestuurs-
academie nog een jaar voor de 
specialisatie ‘onderwijs’. Uitein-
delijk studeerde hij nog drie jaar 
om zijn rechtenstudie te voltooi-
en: zelfstudie aan de Open Uni-
versiteit te Amsterdam. 
“Ik ben toen erg goed bege-
leid door de Bestuursacade-
mie in Maarsenbroek. Hier leid-
den mensen uit de praktijk, zoals 
een kantonrechter of iemand, die 
bij de Nederlandse Bank werkte 
je door de stof heen. Mijn scrip-
tie ging over ‘Artikel 25 van de 
Rampenwet’, waar ik immers in 
Volendam met de ramp op één 
januari  2001 zoveel mee te ma-
ken had gehad. Aan de hand van 
een analyse van de rampen in 
Enschede, de Herculesramp in 
Eindhoven, de Bijlmerramp en de 
Dijkdoorbraak in Wilnis is de toe-
passing van dit artikel beschre-
ven. Ik heb een handreiking wil-
len neerzetten met betrekking tot 
de toepassing van de rampenwet 
door het Ministerie van Binnen-
landse zaken. Wat kun je als er 
een ramp gebeurt als gemeente 
verwachten van dit ministerie? Ik 
moest het in Volendam allemaal 
zelf uitvinden.”

Appartementen in Italië
En dan neemt het gesprek een 
wending en luister ik verbaasd 
en geïnteresseerd naar zaken, 
die naast zijn werk een groot 
deel van zijn energie kosten. Ka-
rel reisde vorig jaar vijftien à zes-
tien keer naar Italië en het jaar 
daarvóór zo’n 24 keer. Hij is voor-
zitter van de Vereniging van Ei-
genaren in San Siro, een plaatsje 
aan het Comomeer in Italië. 

“Het is een moeizaam verhaal”, 
zegt hij. “Ik ben al een jaar of vijf 
bezig met een project voor 164 
appartementen in San Siro. Net 

als zo’n 100 anderen heb ik in 
2005 enkele appartementen ge-
kocht van René Coltof in IJmui-
den. Hij bleek samen te werken 
met Willem Endstra. Zij gebruik-
ten het project voor het witwas-
sen van geld. Maar de apparte-
menten zijn nóg niet afgebouwd 
door een corrupte Italiaanse 
aannemer, die wél de aanbeta-
lingen incasseerde, maar nooit 
van plan is geweest het geheel 
af te bouwen. Hij gebruikte het 
project eveneens om geld wit te 
wassen. Het is pure maffia. Ve-
len hebben dit unieke plekje 
aan het Comomeer als een goe-
de belegging gezien en als een 
mooie plek om te wonen op de 
oude dag, maar wonen kunnen 
zij er nog steeds niet. Voor een 
goede afhandeling op financieel 
en juridisch gebied hebben wij 
met zijn allen een Vereniging van 
Eigenaren opgericht. Ook ben ik 
om die reden directeur van een 
Italiaanse vastgoed BV. Als ju-
rist stuur ik nu een aantal men-
sen in Italië aan zoals twee ad-
vocaten, een accountant en een 
geometra, een begrip dat wij in 
Nederland niet kennen, maar dat 
het midden houdt tussen een ar-
chitect en een bouwkundige: ie-
mand, die wij nodig hebben om 
een bouwvergunning aan te vra-
gen. Want de appartementen zijn 
door ons met ruim honderd ei-
genaren gekocht voor veel geld. 
Italië zit in de EEG, maar er kun-
nen in dat land toch vreemde 
dingen gebeuren. Toen in San 
Siro een nieuw college op het 
gemeentehuis kwam, bleken in-
eens alle dossiers betreffende de 
gebouwde appartementen zoek 
te zijn. De aannemer is nu einde-
lijk van het terrein af. Wij gaan nu 
met een betrouwbare aannemer 
verder om de infrastructuur af te 
bouwen. Het is een beeldschoon 
plekje en het zal uiteindelijk wel 
goed komen, maar voor een ie-
der van ons heeft het veel ex-
tra geld gekost. Nu wij nog eens 
moeten bijbetalen in deze crisis-
tijd valt het velen zwaar en ko-
men diversen in financiële pro-
blemen.”

Kritisch lezen
En dan nemen wij afscheid van 
deze nieuwe fractievoorzitter 
van de VVD in de gemeente Uit-
geest. “Waarom hebben ze jou 
gekozen?” vraag ik hem nog. 

“Ben Verheijde, voorzitter van de 
VVD heeft mij gevraagd om se-
cretaris te worden. Dat was in 
2007. Op de ledenvergadering, 
we hebben ongeveer dertig le-
den, stond ik op een verkies-
bare plaats. Ik ben waarschijn-
lijk gekozen vanwege mijn ach-
tergrond. Zo ben ik er zo lang-
zamerhand aan gewend ge-
raakt om ambtelijke stukken kri-
tisch te lezen en weet ik vaak al 
snel waar de knelpunten zitten.” 
(Marga Wiersma)   
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 0251 - 361111
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

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

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

- Afdeling Grondgebiedzaken: maan-
dag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur.

- Afdeling Sociale Zaken: maandag 
t/m donderdag 09.00-12.00 uur.

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

In dringende gevallen kan telefonisch 
een regeling worden getroffen voor 
een afspraak buiten de openingstij-
den.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Maikel Haak, zoon van B. Haak 
en J.M. van Bakel

AANGIFTE HUWELIJK
V. Huizinga en D.S. Post

Doe jezelf een schone 
straat cadeau!

Kijk op Uitgeest
Gesprekken
We hebben weer een volledige ge-
meenteraad. Nadat ik afgelopen 
donderdag de wethouders had 
beëdigd (als een van de eerste ge-
meenten in de omgeving) mocht ik 
ook weer twee nieuwe raadsleden 
beëdigen. Twee vrouwen, Natasja 
Voordewind en Viola Breeuwer. Ge-
lukkig weer enkele vrouwen erbij. 
Nu zijn van de vijftien raadsleden 
vier vrouw. Dat zijn er net zoveel 
(of zo weinig) als in de vorige pe-
riode. We zijn daarmee niet uniek 
want in heel Nederland blijft het 
moeilijk om vrouwen voor politiek 
en bestuur warm te krijgen. En he-
laas is dat in de afgelopen tien jaar 
nauwelijks verbeterd.
De komende weken staat mijn 
agenda behoorlijk vol. Afspraken 
met de nieuwe raadsleden, maar 
ook met degenen die zijn geble-
ven. We beginnen weer fris aan 
een nieuwe raadsperiode en dan is 
het goed om kennis te maken met 

de nieuwe leden en weer een keer 
rustig bij te praten met de raads-
leden die ik al wat jaren ken. Maar 
ook heb ik die gesprekken inge-
pland met de vertrekkende raads-
leden. Na een sfeervolle afscheids-
raadsvergadering is het goed om 
nog eens na te praten over de 
afgelopen raadsperiode en het te 
hebben over ieders plannen voor 
de toekomst. En als je niet meer 
in de raad zit is dat in ieder geval 
een toekomst met meer tijd voor 
allerlei hobby’s en bezigheden. 

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Wethouders en raadsleden beëdigd
Tijdens de raadsvergadering van 25 maart beëdigde burgemees-
ter Mieke Baltus Arnold Sely (PU), Jack van der Hoek (D66) en Piet 
Linnartz (VVD) als wethouder voor de komende raadsperiode.

Het aantreden van Arnold Sely en 
Jack van der Hoek had tot gevolg 
dat de raadszetels die zij nog maar 
een week eerder hadden ingenomen 
weer beschikbaar kwamen. Deze 
worden ingenomen door hun par-
tijgenoten Viola Breeuwer-Hofman 
(PU) en Natasja Voordewind (D66). 
Ook deze nieuwe raadsleden wer-
den afgelopen donderdag door de 
burgemeester ingezworen.

De nieuwe gemeenteraad en het 
nieuwe college zijn nu helemaal 
klaar voor de komende periode. De 
verdeling van de portefeuilles in het 
college is eveneens afgerond. Deze 
heeft enkele lichte veranderingen 
ondergaan (zie de voorpagina van 
De Uitgeester van 24 maart). De 
bezetting van de diverse raadscom-
missies is op een enkele positie na 
ingevuld.

Expositie school-
jeugd geopend
Wethouder Arnold Sely heeft 
afgelopen vrijdag onder grote 
belangstelling een expositie 
geopend in de hal van het ge-
meentehuis van ruim 200 schil-
derijtjes van leerlingen van de 
Binnenmeerschool.

De leerlingen gingen de afgelopen 
weken onder leiding van beeldend 
kunstenares Kee Brandjes aan de 
slag met het bedenken, schetsen en 
uitwerken van hun eigen acrylschil-
derij. Voor velen was het een eerste 
kennismaking met het schilderen 
op linnen. Het veelkleurige resultaat 
is tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis te bekijken, tot 28 
april.

Ruim baan voor 
straten vegen
Op dinsdag 6 april komt de veeg-
auto in actie om wegen en straten 
in Uitgeest hun periodieke schoon-
maakbeurt te geven. Aan autobe-
zitters gaat hierbij het vriendelijke 
verzoek uit om de doorgang voor 
de veegauto vooral in de smallere 
straten en stegen nergens te belem-
meren. Houdt dus a.u.b. rekening 
met de komst van de veegauto en 
zet uw voertuig netjes weg.

Gemeentehuis en werf gesloten
Het gemeentehuis van Uitgeest en de gemeentewerf aan de Mo-
lenwerf zijn vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en maandag 5 april 
(Tweede Paasdag) voor publiek gesloten. De gemeentewerf is wel 
op Paaszaterdag 3 april geopend, van 09.00 tot 12.00 uur.

Dinsdagmorgen 6 april vanaf 09.00 uur 
is de publieksbalie van het gemeente-
huis weer als gebruikelijk geopend. 

Het gemeentehuis is telefonisch vanaf 
08.30 uur bereikbaar. De werf opent 
die dag weer om 13.00 uur.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN
B1 2010-006 Broekpolderweg 5

Oprichten tweede bedrijfswoning
BR 2010-024 Molenwerf 48

Plaatsen lichtreclame

BL 2010-022 Benesserlaan 358
Uitbreiden woning 

BL 2010-023 Benesserlaan 356
Uitbreiden woning

BR 2010-026 Middelweg 119
Plaatsen lichtreclame

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



Afgegeven sloopvergunningen 
Verzenddatum
29-03-2010 groot Dorregeest 9

Slopen schuur
29-03-2010 Kooglaan 76/96, Binnenvenstraat 2/18, Berg-

venstraat 1/16 en Benesserlaan 151/165
Renoveren gevels

Afgegeven Bouwvergunningen
Verzenddatum
29-03-2010 Zienlaan 2

Plaatsen vier lichtmasten
29-03-2010 Kooglaan 76/96, Binnenvenstraat 2/18, Berg-

venstraat 1/16 en Benesserlaan 151/165
Renoveren gevels

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een beroep-
schrift tegen de afgegeven sloop- en bouwvergunningen zijn ver-
krijgbaar bij de afdeling Middelen, Ruimtelijk Beheer en Projecten.
Een beroepschrift dient binnen zes weken met ingang van de dag na
bekendmaking van het besluit te worden ingediend en gericht te wor-
den aan de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Stationsplein 80, 2011 LM Haarlem. Hiervoor zijn griffierechten
verschuldigd.

Afgegeven Bouwvergunning met ontheffing 

vAn het BestemmingsplAn
Verzenddatum
31-03-2010 De grote weid 2

Plaatsen tuinhuis

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een beroep-
schrift tegen dit besluit is verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken.
Een beroepschrift dient binnen zes weken na verzenddatum van het
besluit te worden ingediend en gericht te worden aan de Arrondisse-
mentsrechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem.

ter inZAge legging, verZoeK om vrijstelling
Met ingang van vrijdag 2 april 2010 ligt in verband met een voorge-
nomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afdeling
Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

Br 2010-003 hogeweg 178
Plaatsen dakopbouw

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Zienswijzen dienen
binnen de periode van de terinzagelegging vrijstelling te worden in-
gediend en gericht te worden aan Burgemeester en Wethouders.

Kunstroute bij de buren
Krommenie - Kunst in drievoud is te zien tijdens een kleine kunst-
route in de buurgemeente Krommenie. Reine Ramakers maakt beel-
den, Lousanne Schuuring glasobjecten en Neeltje van Sloten schilde-
rijen. Drie vrouwen, elk met een uitgesproken kijk op kunst. Zaterdag 
10 april en zondag 11 april zijn liefhebbers van kunst welkom van 12.00 
tot 18.00 uur. Dan worden de deuren van de ateliers gastvrij open ge-
zet. De adressen zijn: Reina Ramakers Ruimtevaartlaan 1, Lousanne 
Schuuring Ruimtevaartlaan 18, Neeltje van Sloten Weverstraat 13. 

Allemaal kikkers en padden 
tellen in voor- en achtertuin!
Regio - Landschap Noord-Hol-
land inventariseert sinds 2007 al-
le reptielen en amfibieën die in 
de provincie voorkomen. Samen 
met vrijwilligers en Ravon brengt 
Landschap Noord-Holland in 
kaart waar welke reptielen en 
amfibieën leven. Alle gegevens 
uit deze inventarisatie zijn uit-
eindelijk terug te vinden in een 
nieuwe verspreidingsatlas. 2010 
is het laatste jaar waarin gege-
vens voor de atlas worden ver-
zameld. De tussenstand van de 
inventarisatie laat nu zien dat de 
zeldzame soorten zoals kamsa-
lamander en rugstreeppad goed 
in kaart zijn gebracht. De alge-
menere soorten zoals de gewo-
ne pad, kleine watersalamander, 
bruine kikker en de groene kik-
kers blijven achter. Mensen vin-
den deze soorten vaak te ge-
woon om door te geven. Land-
schap Noord-Holland wil een zo 
goed mogelijk beeld krijgen van 
alle soorten die in Noord-Hol-
land voorkomen en ook deze al-
gemenere soorten in kaart bren-

gen. Want ook deze soorten ho-
ren straks thuis in de versprei-
dingsatlas.
Landschap Noord-Holland be-
schermt ook de ‘gewone’ reptie-
len en amfibieën en daarvoor is 
een representatief verspreidings-
beeld nodig. Daarom de oproep 
om in de vijver te kijken, stenen 
op te tillen, loop langs een sloot 

en geef de waarnemingen door, 
dit kan tot juli 2010. Ook oude-
re waarnemingen zijn welkom. 
Geef de waarnemingen door via 
www.telmee.nl. Voor meer infor-
matie of hulp voor het invullen 
van telmee.nl kan men contact 
opnemen met Jeanine Hamers 
van Landschap Noord-Holland, 
telefoon 088-0064444.

FNV accepteert CAO-
voorstellen Corus niet
IJmuiden - Bij de gesprekken 
over een nieuwe CAO bij Corus, 
heeft volgens FNV Bondgenoten 
een stevige confrontatie tussen 
de onderhandelaars plaatsge-
vonden. Corus kwam met CAO-
voorstellen waarbij de werkne-
mers zeer fors moeten inleve-
ren. FNV Bondgenoten en boze 
leden die bij Corus werken, heb-
ben daarop geëist dat Corus de 
ze direct van tafel haalde. Dat is 

gebeurd: de voorstellen liggen 
nu in de koelkast. 
Aad in ’t Veld, bestuurder FNV 
Bondgenoten: ,,De voorstellen 
waren absurd en onbespreek-
baar. Corus moet met iets fat-
soenlijks komen in plaats van 
botte kostenbesparingen ten 
koste van het eigen perso-
neel. En dat terwijl er geen en-
kele rechtvaardiging is. Het be-
drijf gaat gezien de economi-

sche situatie niet slecht en heeft 
al een zware reorganisatie door-
gevoerd. Deze werknemers ver-
dienen beter’’. 
FNV Bondgenoten zet in op een 
loonsverhoging van 2% per 1 
april 2010 voor één jaar, met een 
vloer voor de lage inkomens van 
416,38 euro per procent per jaar. 
De vakbond stelt voor de bedra-
gen in salarisschalen voor jeug-
dige werknemers per 1 januari 
2011 met 2% extra te verhogen. 
Voor de veiligheid is meer aan-
dacht noodzakelijk om ongeluk-
ken te voorkomen. 

De huidige cao liep op 1 april af 
en gold voor 9.500 mensen. Vorig 
jaar is Corus gereorganiseerd en 
ingekrompen met 800 arbeids-
plaatsen. Daardoor is de werk-
druk opgelopen.

Een konijn van porselein
Heemskerk - Op zaterdag 10 
april brengt de Toneelmakerij, dit 
is een fusie van de toneelgezel-
schappen Huis aan de Amstel en 
Wederzijds, de voorstelling Een 
konijn van porselein in cultureel 
centrum De Cirkel. Het begint 
om 14.00 uur en een kaartjekost 
5 euro. Reserveren via tel. 0251-
36942 of e-mail reserveren@de-
cirkelheemskerk.nl. Kaartver-
koop op de middag van de voor-
stelling aan de zaal. 

Het gaat om een konijn van por-
selein dat in huis woonde bij 
twee lieve, oude mensen. Ze 
hadden het heel goed met zijn 
drieën: ‘s morgens maakten ze 
een wandeling in het park met 

de eendjes, ‘s middags gingen 
ze naar hun tuin vol bloemen 
en groenten aan de rand van de 
stad en ‘s avonds deden ze een 
spelletje.

Tot op een dag de twee oude 
mensen dood gingen en er een 
vrachtwagen kwam om het huis 
leeg te halen. Toen begon er voor 
het konijn een lange reis vol ge 
varen en ontberingen. Hij kwam 
terecht op de bodem van een 
put, tussen een stelletje boeven, 
in een razende storm en bij een 
familie van magiërs.
Om uiteindelijk te eindigen als 
het verjaarscadeau van een 
meisje. Een hartverwarmend 
sprookje voor jong (5+).en oud.


