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1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Sanders terug uit Afrika

Uitgeest - Peter Sanders reisde met een Opel Frontera uit 1995 in drie 
weken tijd van Bakel naar Gambia. De auto is na de reis geschonken 
aan een aannemer van een bouwonderneming in Gambia. Lees alles 
over de reis van Peter in deze editie van de krant. 

U bent van harte welkom om Jan z’n bijzondere
schilderijen te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227

Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2009
Zaterdag 4 april t/m zondag 19 april 2009

Donderdag 21 mei t/m maandag 1 juni 2009
Hemelvaart/Pinkster Expositie

Zie artikel elders in deze krant

Fietsers botsen
Uitgeest - Op de Geesterweg 

kwamen donderdag omstreeks 
5.30 uur twee fietsers met el-
kaar frontaal in botsing. Een van 
de fietsers, een 38-jarige man uit 
Akersloot, brak daarbij een vin-
ger. Hij moest daarvoor in het 
ziekenhuis behandeld worden. 

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER

4van 9,25 voor

7,95

aarDBEIEnSLoF
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
19-03-2009: Jim Jan, zoon van J. 
Glandorf en S.M.  Smit, geboren 
te Castricum. 20-03-2009: Za-
ra Michelle, dochter van E. He-
ijmans en S.C.M. Duinmeijer, ge-
boren te Alkmaar. 23-03-2009: 
Mila, dochter van R. Lindeman 
en L. Franse, geboren te Cas-
tricum. 22-03-2009: Noa, doch-
ter van D. van der Schaaf en T.A. 
Gortwordt, geboren te Bever-
wijk.
Wonende te Akersloot:
20-03-2009: Ruben, zoon van R. 
de Groot en J.A. Groenenstijn, 
geboren te Akersloot.
Wonende te Limmen:
23-03-2009: Rijk Johannes, zoon 
van A.J.C. Adrichem en A.L. van 
Langerak, geboren te Limmen.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
20-03-2009: Klene, Duncan en 
Duin, Maria T., beiden wonende 
te Castricum. 20-03-2009: Hul-
sebosch, Marco J. en van Over-
veld, Saskia A.D., beiden wonen-

de te Limmen. 20-03-2009: Stein, 
Jeroen, wonende in De Bilt en 
Llama, Felicia, wonende te Cas-
tricum. 24-03-2009: van Balle-
goijen de Jong, Mark en Paauw, 
Marjo M.C., beiden wonende te 
Castricum. 26-03-2009: de Vries, 
Marco en Waal, Esther M., bei-
den wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
20-03-2009: Hof, Cornelis J. en 
Berkhout, Monica W., beiden 
wonende te Limmen

Overleden:
Wonende te Castricum:
20-03-2009: van den Akker, Cor-
nelis, oud 89 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met M.A. van 
Gorcum.
Wonende te Bakkum:
22-03-2009: Holtkamp, Roelf A., 
oud 62 jaar, overleden te Bak-
kum.
Wonende te Akersloot:
16-03-2009: Rouw, Aafje, oud 88 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd geweest met P. Molenaar.

Djiguiya Minime

Show, percussie en 
zang uit Burkina Faso
Limmen - Djiguiya Minime is 
een groep van zeven jongens die 
een voorstelling neerzetten vol 
showelementen, percussie en 
zang. Op onnavolgbare wijze be-
spelen zij Afrikaanse instrumen-
ten zoals de balafoon, de djem-
bé en de doumdoum, de beken-
de grote Afrikaanse trommel. 
Djiguiya Minime weet een show 
neer te zetten die mensen raakt. 
Met hun talent en enthousias-
me stelen ze de harten van het 
publiek. Djiguiya Minime is een 
echte aanrader voor percussie-
liefhebbers: zo jong en nu al zo 
verbazingwekkend formidabel! 
Percussie is hen met de paplepel 
ingegoten en zit in hun bloed.
De jongens van Djiguiya Minime 
komen uit Burkina Faso. In sa-
menwerking met Mundial Pro-
ductions uit Tilburg maken zij 
een tour door Nederland. Stich-

ting WOL heeft de groep uitge-
nodigd voor een optreden in de 
Corneliuskerk in Limmen. ’s Mid-
dags zal Djiguiya Minime optre-
den voor de groepen 6, 7 en 8 
van de basisscholen van Lim-
men. ’s Avonds is iedereen wel-
kom. Het programma begint om 
20.00 uur met een korte inleiding 
op de onderwijsprojecten van de 
WOL in Burkina Faso. 
De toegangsprijs is 7,50 euro. 
Kaarten per mail:zijn te reserve-
ren door een e-mail te zenden 
aan yvonnezomerdijk@quicknet.
nl of per telefoon 06-30198259. 
Op tweede paasdag, 13 april, 
staat de WOL met een stand met 
kunstnijverheid uit Burkina Faso 
op de Lady’s Fair in sporthal De 
Enterij in Limmen. Ook hier kun-
nen toegangskaarten gekocht 
worden. Voor meer informatie: 
www.stichtingwol.com.

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:

Gevonden en
vermiste dieren

J. Catsstraat: zwarte gecastreer-
de kater, klein wit befje en witte 
ondervacht, gechipt, 12 jr, Rak-
ker. Laan van Frans/Zwanden-
daal Heiloo: zwarte poes, ge-
chipt, blauw halsbandje met 
adreskokertje, 6 jr, Ukki. Is mis-
schien via een auto in Castricum 
of omgeving terechtgekomen.
Gevonden:
Hoogeweg/Visweg Limmen: jon-
ge poes, wit met lichtgrijscyper-
se vlekken, donker snoetje, ma-
ger. 

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.

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.
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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My Bloody Valentine 3D
My Bloody Valentine, drie dimen-
sionaal, is een remake van de 
horrorklassieker uit 1981, waarin 
een meedogenloze moordenaar 
zint op wraak. Op Valentijnsdag 
1998, laten vijf mijnwerkers hun 
collega voor dood achter op de 
bodem van een ingestorte mijn-
schacht. Die nacht worden ze al-

lemaal vermoord met een mijn-
houweel en hun harten worden 
bij de politie afgeleverd, verpakt 
net als valentijncadeau’s. De tra-
gedie is tien jaar later niet meer 
als een attractie voor jongeren 
die een kick willen, tot op het 
moment dat het moorden op-
nieuw begint...

Wanneer Susan Murphy uit Ca-
lifornië geraakt wordt door een 
meteoor, groeit ze vijftien me-
ter en wordt ze meteen bestem-
peld als ‘monster’, genaamd Gi-
normica. 
Het leger neemt haar gevangen 
in een geheim kamp. Hier blij-
ken door de jaren heen meer 
monsters vastgehouden te wor-
den. Ginormica maakt kennis 
met de briljante dokter Cock-

Monsters vs Aliens in 3D
roach, halfaap-halfvis The Mis-
sing Link, de glibberige en on-
verwoestbare B.O.B., en een gi-
gantische rups die Insectosaurus 
wordt genoemd. Er komt echter 
een onverwacht einde aan hun 
gevangenschap. Want wanneer 
de aarde wordt aangevallen door 
buitenaardse robots, is alle hoop 
van de mensheid gevestigd op 
de monsters om de wereld te be-
schermen. 

Corso Bioscoop als eerste
in regio met films in 3D! 
Castricum - Corso Bioscoop in 
vertoont vanaf nu films in 3D. Dat 
gebeurt met een mega-beamer 
die is voorzien van de nieuw-
ste digitale 3D-technologieÎn. 
De Corso is de eerste bioscoop 
in de regio die overstapt op deze 
nieuwe techniek. De Castricum-
se bioscoop heeft een dergelijke 
projector aangeschaft voor zaal 
1. Door een speciale bril - die er-
uit ziet als een gewone zonnebril 
- op te zetten, ervaren de bezoe-
kers de driedimensionale effec-
ten. Het plan is om medio okto-
ber ook zaal 2 te voorzien van di-

Castricum - De studiodeur van 
de wekelijkse HipHop radioshow 
op Castricum105 wordt de afge-
lopen tijd plat gelopen. Zondag 
tussen 20.00 en 22.00 uur wordt 
Midnight, de host en dj van 
BumrushRadio, vergezeld door 
Are MC. Ook in de funk-wereld 
is de man geen onbekende, Met 
zijn band Seven Eleven tourt hij 
vele landen af en maakte en-
kele album. Zelf verscheen Are 
MC in 2003 nog op een album 
van Hans Dulfer. Bij het 4XM-
music label bracht hij nog twee 
albums uit, waaronder Spaced 
Out en een verzamelalbum van 
oud en recent werk genaamd 
Throughout the Years. Zondag is 
meer te horen over zijn projec-
ten en hoe hij het ‘oldskool-ge-
voel’ levend wil houden. Ook zijn 
nieuwste project, Shelltoe En-
tertainment’ komt aan bod. Te-
vens zal er het een en ander live 
worden gerapt en maken luiste-
raars kans om albums te winnen. 
Als speciale gasten neemt Are 
MC zijn vrienden DTF en Mogi 
mee. Voor meer info: info@bum-
rushradio.com, BumrushRadio 
is te beluisteren via  www.bum-
rushradio.com en frequentie te 
vinden op www.castricum105.nl.   

HipHopper bij 
BumrushRadio

gitale projectie. Het is ook moge-
lijk om ‘gewone’ 2D films digitaal 
te vertonen, waarvan het beeld 
ook al van het scherm spat. De 
eerste films in deze nieuwe 3D-
vorm zijn vanaf nu te zien. Het 
gaat om de animatiefilm Mon-
sters vs Aliens en My Bloody Va-
lentine. Voor meer informatie: 
www.corsobioscoop.nl

Limmen - Zaterdag is een 16-
jarige jongen uit Limmen tijdens 
een B-junioren-wedstrijd tussen 
De Kennemers en Limmen mis-
handeld door een 16-jarige jon-
gen uit Beverwijk. De Limmenaar 
werd na het maken van een lich-

Mishandeling te overtreding door de Beverwij-
ker aangevlogen, tegen de grond 
gewerkt en zo hard bij zijn keel 
gegrepen dat hij het bewustzijn 
verloor. Het slachtoffer is voor 
onderzoek naar een ziekenhuis 
gegaan. De dader was er al van-
door. Hij word uitgenodigd om 
een verklaring af te leggen. 

Programma 2 april t/m 8 april 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 19.00 uur
vrijdag 19.00 uur 

zaterdag 14.00 & 19.00 uur 
zondag 14.30 uur 

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 14.00 uur 

“Monsters vs Aliens 3D” (NL)
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur

“The Wrestler” 
vrijdag & zaterdag 19.00 uur
zondag & maandag 20.00 uur 
“Last Chance Harvey”

donderdag 21.15 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag & woensdag 20.00 uur 
“My Bloody Valentine 3D”

zaterdag 14.00 uur
zondag 14.30 uur
“Kikkerdril”

woensdag 14.00 uur 
“Limo”
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De natuur dat zijn wij!
Elke morgen en elke middag wandel ik in de duinen en geniet ik van wat 
het mij op dat moment te bieden heeft. Ik ervaar de natuur met alles 
wat het te bieden heeft als een verrijking en niet als een bedreiging. Een 
grazer op mijn pad doet mij verwonderen over zijn prachtige kleur, zijn 
postuur wat mij ontzag inboezemt. Regelmatig kom ik wilde paarden 
tegen en vanmiddag zag ik dat één van hen een veulen had gekregen. 
Ik heb stilletjes een tijdje op een bankje gezeten en van een afstand 
naar ze gekeken. De tijd staat dan voor mij even stil. Ik verwonder mij en 
geniet. De grazers in het duin brengen de natuur in beweging, geven ons 
nieuwe en andere ervaringen. Als mensen zijn wij ontstaan uit en een 
onderdeel van de natuur. Vervreemding van de natuur in onszelf en om 
ons heen kan maken dat wij de natuur zijn gaan zien als voor ons en niet 
als met ons. We kunnen gaan verwachten dat het ons geeft wat wij ver-
langen en op een manier die wij wensen. Dat is voor mijn gevoel tegen 
de stroom van de natuur ingaan. Het komt zoals het komt. . Als het pad 
wat je gaat onderweg ook door een grazer wordt bewandeld dan kun je 
daar omheen of wachten tot het pad vrij is om te gaan. 
De natuurlijke coach Judith Bosman-Draai (ingekort door de redactie)

Marjo van Dijck 
in de ‘100 van 
Castricum’
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is Marjo van Dijck te gast. 
Het programma wordt live uitge-
zonden op donderdag 2 april van 
21.00 uur tot 22.00 uur. De her-
haling wordt op zondag 5 april 
van 12.00 uur tot 13.00 uur uitge-
zonden. Marjo zet zich in voor de 
stichting van haar dochter Ma-
riëtte. Mariëtte is in 2004 naar 
Ghana vertrokken voor een paar 
maanden stage in een weeshuis. 
Zij verloor haar hart aan Gha-
na en Moses Asagbo. Wat een 
paar maanden stage had moe-
ten worden, werd een langer 
verblijf. Vanuit Nederland coör-
dineert Marjo de stichting van 
haar dochter in Ghana. Mariët-
te komt binnenkort naar Neder-
land voor de bevalling van haar 
tweede kind. Marjo vertelt in de 
100 van Castricum over haar er-
varingen en over het werk van 
haar dochter in Ghana. De uit-
zending is te beluisteren via de 
ether 105.0 FM en op de kabel-
frequenties 104.5 FM voor Bak-
kum & Castricum en 89.0FM voor 
Akersloot, Limmen & De Woude. 
(foto: Combi Loek Anderson)

Castricum - In de Stille Week, 
de week voor Pasen, worden in 
de diverse kerken vieringen ge-
houden. Daar klinken de beken-
de woorden en liederen, waar-
mee het lijden en sterven van Je-
zus herdacht wordt. Maar ook 
wordt er al vele jaren in Cas-
tricum een avond met levens-
dans gehouden. Dat wil zeggen 
een samen-zijn, waarin dansen, 
tekst, muziek en symboliek el-
kaar afwisselen en versterken. 
Danservaring is niet nodig en het 
is door iedereen mee te doen. Ie-
dereen, jong of wat ouder, is wel-
kom op woensdagavond 8 april 
vanaf 19.45 uur, zodat er om 
20.00 uur begonnen kan wor-
den in de Maranathakerk, hoek 
Beatrixstraat/Kleibroek. Deelna-
mekosten bedragen 5,00 euro. 
Men wordt verzocht vooraf aan 
te melden bij Janny Appers, tel. 
0251-652729 of Willy Eusman, 
tel. 0251-651035.

Meditatief dansen

Recreëren in de duinen...
De laatste tijd is er via de plaatselijke media discussie geweest over de 
toegankelijkheid van ons duingebied in verband met de grazers die er 
zijn uitgezet, iets wat ik ook niet als prettig ervaar. Wat mij echter nog 
meer stoort is de bizarre prijsverhoging van de toegangskaarten voor 
ons duingebied. Bijna 150%! Waren wij eerst voor ons gezin (twee ou-
ders, een thuiswonende dochter) 12,50 euro per jaar kwijt, in combinatie 
met ons lidmaatschap van Natuurmomenten, dan is dat nu 30,00 euro. 
Als bewoner van Bakkum-Noord is ‘even een rondje Karpervijver’ met 
familiebezoek ook niet meer mogelijk, zonder eerst ergens dagkaarten 
te gaan kopen. De onkosten staan dan ook niet echt in verhouding met 
het recreatieve gebruik, en lopen op jaarbasis nog hoger op dan 150%.
Zo worden de mensen onnodig weggehouden uit de duinen en worden 
deze overgelaten aan enkele dieren.
José Rogge, Bakkum-Noord

Haal de lente in huis, 
Muttathara helpt!
Castricum - De lentezon is er 
weer, tijd voor de grote voor-
jaarsschoonmaak! Steeds meer 
mensen pakken het oude ge-
bruik van de grote schoonmaak 
in het voorjaar weer op. Volgens 
trendbox pakken maar liefst 2,3 
miljoen Nederlanders het voor-
jaar aan om het huis eens gron-
dig schoon te maken. De lente is 

de symbolische start van nieuw 
leven. Schoonmaken en oprui-
men, ook in eigen huis, helpt. 
Kasten leegruimen, soppen en in 
de boenwas zetten. En natuurlijk 
de overtollige en nog bruikba-
re spullen gaan naar Muttatha-
ra! Ook voor hen ligt daar een 
nieuw leven te wachten. www.
muttathara.nl.

Betaalbare, aantrekkelijke 
seniorenappartementen
Op een door het gemeentebestuur georganiseerde ontmoetingsbij-
eenkomst voor de bewoners van Castricum-oost op 4 september 2007 
bracht ik de wens ter sprake om in Castricum betaalbare seniorenwo-
ningen te bouwen. In een toelichting maakte ik gewag van het feit dat 
een zeer klein percentage van de 125 eengezinswoningen in Noord End 
(in het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw gebouwd in 
opdracht van de Stichting Eigen Woningbezit Castricum) betrokken zijn 
door gezinnen met kinderen; verreweg de meeste worden bewoond 
door 60-plussers. Leo van der Linden en ik hebben in de afgelopen an-
derhalf jaar onder meer gesprekken gevoerd met de wethouder me-
vrouw Portegies, De Wonerij en met een vertegenwoordiger van BPO, 
Biesterbos Planontwikkeling; met de laatstgenoemde juist omdat deze 
Nieuw Geesterhage gaat bouwen, waarin ruim 70 appartementen in de 
vrije sector gerealiseerd zullen worden. Gebleken is dat elk van de par-
tijen het volkomen eens is met de door ons geuite wens, mede omdat 
hierdoor een bijdrage geleverd kan worden aan de zozeer gewenste 
doorstroming. Wat geldt voor een aantal gemeenten in ons land, is (he-
laas) niet van toepassing op de Castricumse situatie. Het realiseren van 
de hiervoor geschetste laagbouwwoningen is in onze gemeente een il-
lusie. Verder moet worden opgemerkt dat de doelgroep in Castricum er 
een is van senioren die over het algemeen ouder zijn dan 60! Uit de vele 
gesprekken die we sinds eind 2007 hebben gevoerd met mensen uit 
deze leeftijdscategorie, blijkt dat zij wel degelijk een appartement wen-
sen dat voorziet in  hun behoeften, en in Castricum, want daar voelen ze 
zich na al die jaren thuis. Er bestaat een grote voorkeur voor een appar-
tement in de huursector, waarbij een hoge huurprijs beslist geen beletsel 
is. Appartementen die recentelijk zijn opgeleverd, worden alleen te koop 
aangeboden, en dan voor een prijs die voor de categorie waarover we 
spreken zeker een ton te hoog is: er zou dan weer een hypotheek moe-
ten worden afgesloten, iets waaraan deze groep beslist geen behoefte 
heeft. Onze contacten met  BPO, de ontwikkelaar van het project Nieuw 
Geesterhage, hebben in elk geval drie belangrijke resultaten opgeleverd: 
de appartementen zijn minimaal ruim 90m², oplopend naar ca. 130m², 
ze voldoen aan alle voorwaarden van het seniorenlabel en ze zullen naar 
keuze kunnen worden gekocht of gehuurd. BPO is nu aan zet om de 
vele senioren die geïnteresseerd zijn, over de streep te trekken met een 
attractieve aanbieding.
Leo van der Linden, Jan Buijsman. (Ingekort door de redactie).   

‘April gft-maand’
Castricum - Het gescheiden in-
zamelen van groente-, fruit- en 
tuinafval (gft) is de afgelopen ja-
ren zeer nuttig gebleken. In Cas-
tricum wordt dit naar tevreden-
heid van de gemeente gedaan. 
Gezien nieuwe ontwikkelingen, 
zoals het biogasproject, maar 
ook het succes van composte-
ring uit gft-afval, wil de gemeen-
te blijvende aandacht hiervoor 
vragen. Dat doet ze tijdens de 
‘April gft-maand’, een campag-
ne van 21 gemeenten en afval-
energiebedrijf HVC Alkmaar. De 
gemeentelijke compostactie die 
start op 4 april is daar een be-
langrijk voorbeeld van. 
De campagne besteedt aan-
dacht aan de nuttige producten 
die kunnen worden gemaakt van 
gft en de voordelen die dit biedt. 
Zo is het omzetten van gft-afval 
in biogas en compost goedkoper 
dan verbranden. Bovendien is 
het beter voor het milieu. Uitein-
delijke doelstelling van de cam-
pagne is dan ook het inzamelen 
van meer gft-afval, dat van een 
nog betere kwaliteit is.  
Inwoners van Castricum kun-
nen direct profiteren van hun ei-

gen inzet bij het scheiden van 
gft-afval. Vanaf zaterdag 4 april 
kunnen zij gratis compost op-
halen bij het afvalbrengdepot 
aan het Schulpstet in Castricum. 
De compost is af te halen zo-
lang de voorraad strekt. De ac-
tie moet gezien worden als een 
beloning voor de burgers voor 
het scheiden van gft-afval. Iede-
re volle groene bak van 140 liter 
die aan de weg wordt gezet, le-
vert namelijk zo’n 15 tot 20 kilo 
compost op. De gemeente orga-
niseert de compostactie samen 
met de Huisvuilcentrale (HVC), 
die de compost beschikbaar 
heeft gesteld.

Om de burgers van het nut van 
het scheiden van (meer) gft-af-
val te overtuigen, ontwierp de 
HVC diverse campagnemate-
rialen. Om de campagne extra 
kracht bij te zetten, wordt het 
thema in alle gemeenten zoveel 
mogelijk gelijktijdig uitgedragen. 
Hoe meer en hoe vaker de doel-
groepen de boodschap zien en 
horen, hoe beter deze beklijft en 
hoe groter het effect zal zijn, zo is 
de verwachting.

Kleine ‘springkikkertjes’ 
ontmoeten lammetjes
Castricum - Het is lente. Overduidelijk. Alle kleine ‘springkikkertjes’ 
van De Springplank zijn bij boer Welboren op bezoek gegaan. Daar viel 
met met de neus in de boter: de boer was net bezig een schaap te hel-
pen bij het op de wereld zetten van twee nieuwe lammetjes! Kinderen 
en ouders keken hun ogen uit. Naast de lammetjes, de kalfjes, de hon-
den, de limonade, de paaskoekjes, de pony’s en de speeltuin, moest 
ook de tractor het ontgelden. 
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Natuurlijk bij Bakkerij Putter
Handgemaakte chocolade 
paaseieren; mooi en zo lekker!
Uitgeest - Mevrouw Putter van 
de gelijknamige bakkerij met 
zaken in Uitgeest, Limmen en 
Krommenie, mag best een kun-
stenares genoemd worden !
Vanaf het begin van de Vasten-
tijd is ze dagelijks actief in het 
opmaken van handgemaak-
te chocolade paaseieren. En dit 
doet ze al ruim veertig jaar met 
zoveel zorg en liefde, dat het een 
lust is haar bezig te zien.
Eerst wordt de helft van het grote 
ei van eigen fabrikaat omwikkeld 
met staniol; een speciaal soort 
zilverpapier dat een speels effect 
geeft. Vervolgens worden kleine 
gekleurde eitjes, écht stuk voor 
stuk, aan de binnenzijde geplakt. 
De tweede helft ondergaat de-
zelfde behandeling, waarbij ie-
der eitje een uitgekiend plek-
je krijgt. 
Aan de bovenzijde wordt daar-
na fijn gedecoreerde chocolade 
aangebracht. En dan begint het 
inpakwerk, waarbij een engelen-
geduld onontbeerlijk is.
Het ei wordt voorzichtig omge-

ven met schitterend gekleurd zil-
verpapier en vervolgens komen 
naald en draad aan bod. Want 
het sfeervolle lint wordt zó ge-
drapeerd, dat er een heel aparte 
strik ontstaat. En in de daar ont-
stane plooitjes worden kleurrijke 
eitjes gelegd. Zo wordt ieder ei 

een kunstwerk op zich, én geen 
ei is hetzelfde!

Op deze ambachtelijke wij-
ze maakt mevrouw Putter circa 
zestig paaseieren. Werkelijk een 
uniek stukje handwerk en eigen-
lijk veel te mooi om op te eten!

Palmpasen, klaverjassen 
en eieren beschilderen
Uitgeest - Zaterdag 4 april om 
14.00 uur kunnen kinderen bij  
Kindervreugd de traditionele 
palmpasenstok maken. De kin-
deren moeten zelf een kruis van 
hout meenemen. Voor versiering 
wordt gezorgd, maar wie zelf 
leuke dingen heeft om het kruis 
te versieren, mag dit ook meene-
men. Deze activiteit is voor kin-
deren van 4 tot 6 jaar onder be-
geleiding van een volwassene.
Ook deze maand kan er worden 
geklaverjast in het clubgebouw 
van speeltuinvereniging Kin-
dervreugd. Op maandag 6 april 

staat om 20.00 uur voor een ie-
der die zin heeft om een kaartje 
te leggen de koffie klaar. Natuur-
lijk zijn er leuke prijzen te win-
nen. 
Op 7 april is er voor kinderen om 
15.30 uur weer eieren schilderen. 
Zij nemen zelf een paar hardge-
kookte eieren mee. Ook deze ac-
tiviteit is voor kinderen van 4 tot 
6 jaar, onder begeleiding van een 
volwassene.
Kijk voor meer informatie op 
www.speeltuinuitgeest.nl of mail 
naar speeltuinuitgeest@hotmail.
com.

Gratis creatief bezig zijn
Uitgeest - In groepsverband 
gratis creatief bezig zijn; dat kan 
weer tijdens de Kuilart inloop-
dagen van stichting De Nieuwe 
Kuil op zaterdag 4 april. 
Zoals iedere eerste zaterdag van 
de maand worden volwassen in-
woners van Uitgeest en omge-
ving in de gelegenheid gesteld 
om in het Culturele Centrum aan 
Hogeweg 8, in groepsverband 
creatief bezig te zijn van 10.00 
tot 13.00 uur. Deelname is gratis. 
Een kopje koffie of thee is voor  
0,50 euro beschikbaar.
De volgende creatieve activitei-
ten kunnen worden beoefend: 
tekenen en schilderen (met olie-
verf, acrylverf, aquarel en met 
textiel), porselein beschilderen, 
modelleren met klei en was, ke-

ramiek en patchwork. In princi-
pe wordt geen les/begeleiding 
verzorgd, maar enige aanwijzin-
gen mag men van de aanwezige 
docenten wel verwachten. Men 
dient zelf materiaal mee te bren-
gen en na afloop weer mee naar 
huis te nemen, met uitzonde-
ring van kleivoorwerpen die voor 
bakken in aanmerking komen.
Ga gezellig eens met enkele 
vrienden, familieleden of ken-
nissen naar de Nieuwe Kuil voor 
een bijzonder inspirerend tijdver-
drijf. Meedoen is geen verplich-
ting, men kan ook een binnenlo-
pen, een kijkje nemen en even-
tueel een praatje maken.
Voor inlichtingen: Stichting de 
Nieuwe Kuil, Anneke Heijne, te-
lefoonnummer  0251-311776.

Drama in Mill House 
en een open podium
Uitgeest - In jongerencentrum 
Mill House worden weer diver-
se activiteiten georganiseerd. De 
inloop is elke dinsdag- woens-
dag- en vrijdagmiddag van 15.00 
tot 17.15 uur voor jongeren van 
11 tot en met 16 jaar. Gamen, 
muziek luisteren, kletsen, alles is 
mogelijk. 
Wie graag wil toneelspelen kan 
naar de gratis dramaworkshop 
die plaatsvindt op zowel 16 als 
23 april. Onder begeleiding van 
twee studenten van de oplei-
ding ‘kunst & cultuur & amu-
sement’ leren deelnemers door 
middel van verschillende impro-
visatiespelletjes echt toneelspe-
len. Geschikt voor iedereen van-

af groep 6. Ook op Koningin-
nedag, 30 april,  is Mill House 
weer open. Van 13.00 tot 17.00 
is er een  ‘open podium’. Dat 
houdt in dat iedereen kan la-
ten zien wat zij kunnen. Play-
backen, dansen, dichten, een in-
strument bespelen, rappen; al-
les is mogelijk. Meedoen is gra-
tis. Wie in de spotlights wil staan, 
kan  een mailtje sturen naar jon-
gerenwerk@jonguitgeest.nl. Ook 
groepen kunnen meedoen. Mini-
mum leeftijd is vijf jaar. 

Een jury zal in verschillende ca-
tegorieën een prijs uitreiken. De 
act mag maximaal 10 minuten 
duren. Ook publiek is welkom.  

Fancy fair bij popkoor SurpriSing
Uitgeest - Zondag 5 april zal 
een fancy fair worden gehouden 
bij Popkoor SurpriSing in O.B.S. 
de Wissel, De Hoop 3, Uitgeest.

Buiten bloeien de sneeuwklok-
jes en de krokussen laten al hun 
nieuwe gezicht zien. De lente 
komt eraan en het zou dus zo 
maar kunnen dat men last heeft 

van voorjaarskriebels en leuke 
spulletjes en prullaria tegenkomt 
die men niet langer wil afstoffen.  
In dat geval kunnen deze spul-
letjes op zaterdag 4 april tussen 
16.00 uur en 17.00 uur worden 
gebracht bij O.B.S de Wissel. 
Deze spullen kunnen door Pop-
koor SurpriSing worden aange-
boden op hun fancy fair. Klein 

meubilair, kleding en snuisterij-
en zijn zeer welkom. Daarmee 
steunt men meteen de vereni-
ging. Naast leuke kinderspelen 
en een loterij is om 14.00 uur het 
koor ook te horen. 
Voor alle informatie kan men bel-
len naar 0251-310144 of 0251-
820625. Zij hopen op de steun 
van veel muziekliefhebbers.

	 	

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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wees er als de (paas)kippen bij....!
Woensdag tot woensdag:
4 croissants (+1 stempel) nu	 2, 50 !!
Dit weekend ’n paasvlaai (+1 stempel) voor 7, 50 !!
Ons broodje van de Maand: ruwe bolster 3, 50 !! 
Zoveel lekkernijen voor ’n feestelijk Paasontbijt, kies uit onze verrukkelijke 
specialiteiten en maak het gezellig met elkaar…..
*luxe opgemaakte spijsbroden en speciale paasbroodjes, en natuurlijk de enige échte  
oudhollandse paastulbanden…., maar ook prachtige paastaarten, royale stollen en
vergeet niet onze schitterende Handgemaakte chocolade paaseieren, heel mooi en
erg lekker…..én geen ei is hetzelfde !

wij wensen u vrolijke paasdagen !!

Uitgeest - Linda de Wit en Ca-
rola Wilshaus houden een work-
shop sieraden maken bij eeta-
blissement  ’t Stokpaardje,  Sluis-
buurt  51 in combinatie met culi-
naire verrassingen. 

Op zondag 5 april houden zij van 

Sieradendag 12.00 tot 15.30 open dag om hun 
nieuwe modellen kettingen en 
armbanden te tonen die zij aan-
bieden in hun programma. Ook 
tonen zij dan allerlei andere zelf-
gemaakte sieraden en byoux. 

Het is mogelijk om individueel 
of met een groep deel te nemen. 
Voor informatie: 0251 312446 of 
0251 310295. 
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Woonwijzer Voorjaar 2009

Warmte, gezelligheid en 
sfeer dankzij De Schouw 
Regio - Haardenspecialist De 
Schouw is een bedrijf dat al 
twintig jaar bestaat. Begonnen 
met het maken van schouwen 
en meubels op maat, is het be-
drijf nu uitgegroeid tot een spe-
ciaalzaak in schouwen, haarden 
en kachels. 
In de gezellige showroom vindt 
men talrijke opstellingen van 
schouwen, haarden en kachels 
die in elk interieur passen; zo-
wel modern als klassiek, design 
of juist romantisch. Voor elk wat 
wils. Omdat De Schouw over een 
eigen meubelatelier beschikt, is 
het mogelijk om schouwen, kas-
ten en tafels op maat, naar eigen 
ontwerp of idee te maken.

Verder is De Schouw naast de re-
guliere openingstijden ook iede-
re eerste zondag van de maand 
(van september tot en met april) 
geopend van 12:00 – 16:00 uur.
Haardenspecialist de Schouw is 
te vinden aan de Lamoraalweg 
69 Egmond aan de Hoef op indu-
strieterrein De Weidjes. Bel voor 
meer informatie 072-5064133 
of kijk op www.deschouwhaar-
den.nl. 

Verf van de vakman!
Nico Castricum verkoopt verf 
in eigen winkel/groothandel 
Castricum - In 1982 begon hij 
met een eigen schildersbedrijf. 
En nu – met een kwart eeuw er-
varing - gaat schilder Nico Cas-
tricum de verf waarmee hij zelf 
werkt, verkopen aan bedrijven 
en particulieren. In zijn eigen 
winkel, de Verfloods aan de Stet-
weg 43, zijn Aquamarijn en alle 
verven van Evert Koning te koop. 
Twee verfmerken die minder be-
lastend zijn voor het milieu.
“Het milieu wordt steeds be-
langrijker’’, zegt Nico Castricum 
in de pas geopende Verfloods. 
“De verf die wij verkopen zijn mi-
lieuvriendelijk, hoogwaardig en 
duurzaam.’’ In 2010 komt er een 
nieuwe Europese richtlijn voor 
de beperking van oplosmidde-
len. “Onze Aquamarijn verven 
bevatten 100 procent oplosmid-
delvrije lijnolie en voldoen nu al 
aan de nieuwe richtlijn. Het is 
een mooie klassieke verf.’’
Naast verkoop van de kwali-
teitsverven staat de kennisover-
dracht centraal. “Ik ben 56 jaar”, 
vervolgt Nico. “En ik schilder al 
sinds mijn vijftiende. Ik vind het 
leuk om die ervaring te delen 
met de klant. Hij koopt niet al-
leen een pot verf, maar krijgt ook 
een deskundig advies.’’ Dat kan 
ook een advies aan huis zijn, en 
wanneer de klant vervolgens de 
verf bij Castricum koopt, worden 
geen advieskosten in rekening 
gebracht.
Aquamarijn en de verven van 
Evert Koning zijn goedkoper en 
volgens Castricum makkelijk in 
het gebruik. “Door de lijnolie is 
de verf elastischer en duurza-
mer. Ik vind ook dat de verf mak-

kelijker uitstrijkt dan de syntheti-
sche verven.’’ Natuurverf bestaat 
voor het overgrote deel uit plant-
aardige of minerale grondstof-
fen. De verf bevat lijnolie, bijen-
was of natuurhars als bindmid-
del en verder natuurlijke pig-
menten en oplosmiddelen (wa-
ter of terpentijn). “In de nieuwe 
producten is de gebruikte lijn-
olie verder ontwikkeld, waarbij 
de droging is aangepast aan de 
eisen van deze tijd. Tevens wor-
den uitsluitend gifvrije pigmen-
ten gebruikt.” Al jaren werkt de 
schilder met de verf die hij nu 
ook aan particulieren gaat ver-
kopen. “Het is een topproduct’’, 
zegt Castricum trots. ,,Met onze 
kleurmengmachine kunnen we 
elke kleur maken die de klant 
wenst.’’ In de Verfloods zijn naast 
deze verf ook de verven van Wij-
zonol te verkrijgen. Kwasten, rol-
lers, schuurpapier, schoonmaak-
middelen om de klus te klaren 
zijn ook te koop. Is Nico Castri-
cum niet bang dat zijn schilders-
bedrijf minder werk krijgt door 
de verkoop van de verven. “Wel-
nee’’, lacht Castricum. “Ik vind dit 
een mooie uitbreiding van onze 
activiteiten, maar er blijven ge-
lukkig genoeg mensen die de 
schildersklus aan de schilder 
overlaten.’’ 

De Verfloods is gevestigd aan 
de Stetweg 43 in Castricum. De 
openingstijden zijn maandag, 
woensdag en vrijdag van 7.00 tot 
8.30 en 16.00 tot 17.30 uur. Dins-
dag en donderdag de hele dag. 
Zaterdag is de winkel open van 
10.00 tot 12.30 uur. 

Bij Gerton is het voorjaar 
al voordelig begonnen! 

Limmen - Het voorjaar laat zich 
voorzichtig zien, en dat is goed te 
merken; de dagen worden lan-
ger en de omgeving wordt kleu-
rig. Het is een drukte van belang 
bij Ton en Janny Otte van inte-
rieurspeciaalzaak Gerton in Lim-
men. De winkel krijgt een frisse 
uitstraling en de etalage oogt zo-
mers. 
“De donkere winterdagen zijn 
voorbij en dat is voor veel men-
sen een reden om uit te kijken 
naar nieuwe lamellen, gordijnen 
of wie weet weel een nieuw kar-
pet”, legt Janny uit. “We hebben 

de hele maand april 15% kor-
ting op de gehele en dus ook 
de nieuwe collectie karpetten en 
berbers. En wie een op maat ge-
maakt karpet of berber besteld 
krijgt de korting ook. Omdat de 
zomer in aantocht is, krijgen 
de zonweringen veel aandacht. 
Trots laat Ton Otte in de ruime 
showroom de afdeling zien met 
allerlei soorten zonweringen in 
talloze kleuren en maten.

“Bij ons hebben de klanten de 
mogelijkheid om alle interieur-
stoffen op elkaar af te stemmen. 

We hopen de mensen goed van 
dienst te kunnen zijn door een 
ruim gesorteerd pakket aan te 
bieden”. 
De spulletjes voor in de kinder-
kamer is een extra service die we 
aanbieden. Naast het bekende 
assortiment voor in huis, kunnen 
de mensen, vaak tot hun verras-
sing, ook terrecht voor een vrolijk 
behangetje, gordijntjes en noem 
maar op voor de kinderkamer. 
De etalage is met zorg ingericht 
op een sfeervolle manier. “Onze 
winkel ligt precies aan een druk-
ke doorgaande route, dus we 
willen aan de etalage altijd wat 
extra aandacht besteden. Het 
voorjaar is toch de tijd van frisse 
kleuren en comfortabele karpet-
ten. Kijk nou eens wat sfeervol 
en kleurrijk! ook nog eens per-
fect op elkaar afgestemd”. Niet 
alleen omdat het nu zomer wordt 
hoor; we hebben voor elke ka-
mer in huis een passende oplos-
sing. Of je nu wat klassieks wilt 
of juist de laatste trends, zoals de 
elektrische gordijnrails, wil vol-
gen, wij hebben een groot assor-
timent èn veel op voorraad, dat 
is iets wat veel van onze colle-
ga’s niet kunnen zeggen.” “En we 
hebben een eigen ervaren team 
van installateurs in dienst, en 
dat maakt ons helemaal uniek” 
voegt Ton er voor de duidelijk-
heid aan toe. 
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Comfortabel wonen begint bij 
aannemersbedrijf Danny Teerenstra 
Castricum - Een op maat ge-
maakte inloopkast in de slaap-
kamer of een forse uitbreiding 
van de woonkamer inclusief een 
nieuwe keuken? Of een com-
pleet nieuwe badkamer. Is het 
dak van de woning hard toe aan 
betere isolatie en kan het ei-
genlijk beter in zijn geheel, in-
clusief pannen, vervangen wor-
den? In dat ene kozijn eindelijk 
een draairaam in plaats van vast 
glas of een ruime nieuwe gara-
ge aan het huis? Aannemers-
bedrijf Danny Teerenstra is zeer 

ervaren in de particuliere sec-
tor. “Wij opereren in toenemen-
de mate in de particuliere sector. 
Sinds ruim een jaar beschikken 
wij over het certificaat BouwGa-
rant. Het geeft opdrachtgevers 
meer zekerheid over kwaliteit 
en betrouwbaarheid met betrek-
king tot de uitgevoerde werk-
zaamheden”, aldus Danny Tee-
renstra. “Meer ruimte, meer licht, 
een betere indeling en alles tot 
in de puntjes afgewerkt, kort ge-
zegd: comfortabel wonen. Kwa-
liteit en duurzaamheid alsmede 

Ook in de recreatieve sector werkt Teerenstra aan comfortabel wonen. Deze strandhuisjes zijn recent op-
geleverd op Camping Bakkum.

aandacht voor de klant staan bij 
ons centraal. Ervaring heeft ons 
geleerd dat er in eerste instantie 
behoefte is aan een goed advies. 
Een offerte is geheel vrijblijvend 
en verplicht de klant tot niets. Ui-
teraard zijn wij onze klanten, in-
dien gewenst, ook van dienst 
met tekenwerk, constructiebere-
keningen en het aanvragen van 
de benodigde vergunning”. 
Wie meer informatie wenst over 
de dienstverlening belt 0251 
670037 of bezoekt www.danny-
teerenstra.nl.

Regio - Bij Van der Veen’s Hout-
handel is een nieuw product ver-
krijgbaar. Het is hout-kunst-
stof-composiet voor vlonders en 
schuttingen. Het is een prachtig 
product dat een goede tegen-
hanger is voor de tropische hard-
houtsoorten. De eigenschap-
pen komen overeen, maar er zijn 
ook verschillen. Zo splintert het 
hout-kunststof-composiet niet, 
het werkt niet en het heeft nau-
welijks algaangroei. Uiteraard is 
het watervast, vochtbestendig en 
zeer duurzaam. Het mooie is dat 
het composiet een natuurlijke 
uitstraling en ook een natuurlijk 

verkleuringsverloop heeft. “Nu 
de lente al voelbaar is, krijgen 
de mensen weer zin om iets aan 
de tuin te gaan doen”, aldus Van 
der Veen. “Een uitstekend mo-
ment om dit buitengewoon ge-
bruiksvriendelijke product toe te 
passen. Het is makkelijk te leg-
gen, te verwerken en op maat te 
brengen. Er is geen speciaal ge-
reedschap voor nodig.” 

Neem een kijkje bij Van der 
Veen’s Houthandel, zodat de tuin 
er deze lente ook prachtig uitziet.  
Van der Veen’s Houthandel, Kees 
Delfsweg 4-6, Beverwijk. 

Van der Veen’s Houthandel

Hout-kunststof-composiet 
voor vlonders en schuttingen 
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Natuurlijk! Hout 
in de badkamer
Regio - De badkamer of toilet-
ruimte een eigentijdse metamor-
fose geven? Kleine veranderin-
gen maken een groot verschil. 
Met een aantal accenten in hout 
krijgt de badkamer een warme, 
natuurlijke sfeer die doet denken 
aan zon, zee en zand. De ideale 
omgeving om te ontspannen en 
nieuwe energie op te doen. 
De Deense fabrikant Pressalit 
biedt een houten toiletbril, toilet-
rolhouder en afvalemmer in eer-
lijk hout. Daarmee is een meta-
morfose niet alleen een sfeer-
volle verandering, maar ook een 
functionele facelift. De hou-
ten badkamer- en toiletruimte-
producten van Pressalit zijn ge-
maakt van in lagen verlijmd hout. 
De vloeiende, elegante vormge-
ving zorgt voor een vriendelijke, 
luchtige touch. Slimme details 
dragen bij aan dagelijks comfort. 
De toiletzitting Pressalit Uni Mi-
stral past op alle universele toi-
letpotten. 
De toiletrolhouder heeft een in-
gebouwde veer die het papier 
naar beneden houdt, waardoor 
het papier met één hand gemak-

kelijk uit te nemen is. Handig is 
de klemfunctie aan de boven-
kant van de houder. Daarin blij-
ven tijdschriften, ansichtkaar-
ten en dergelijke onder handbe-
reik van diegenen die het nuttige 
graag met het aangename ver-
enigen. 
De afvalemmer met gladde ron-
de vormen wordt aan de wand 
bevestigd, waardoor de vloer 
vrij blijft voor eenvoudig onder-
houd. Ook het emmertje kan met 
één hand eenvoudig worden be-
diend. Een ingebouwd demping-
mechanisme zorgt ervoor dat het 
emmertje vanzelf, langzaam en 
geruisloos sluit. In de binnenem-
mer passen gewone plastic af-
valzakken. 
De Pressalit Uni Mistral toiletzit-
ting, toiletrolhouder en wandaf-
valemmer zijn verkrijgbaar in di-
verse houtsoorten: teak, wit ge-
beitst eiken, mahonie en kersen. 
Zo is er voor elke wens een ei-
gen sfeer te creëren. De slimme 
details dragen bij aan dagelijks 
genieten van functioneel com-
fort met een natuurlijke uitstra-
ling. 
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Rotho Houten Vloeren, 
een begrip in hele regio 
Uitgeest - Het mag ondertussen 
wel eens gezegd worden; Rotho 
Houten Vloeren is een begrip ge-
worden in Uitgeest en omstre-
ken. Al zes jaar zijn de gebroe-
ders Van Leeuwen (RObert en 
THOmas) bezig met het plaatsen 
en renoveren van houten vloe-
ren. 
Robert: “Rotho staat voor kwa-
liteit en klantvriendelijkheid. Ie-
dereen is welkom om rustig rond 
te kijken in onze showroom. De 
showroom is geopend op za-
terdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
Ook is het mogelijk een afspraak 
te maken op een ander tijdstip. 
Daar maken we gewoon tijd 
voor.”
Ondanks de economische malai-
se merkt Rotho daar nog niet veel 
van. “Dat zal wel komen door al 
die tevreden klanten in het verle-
den”, lacht Thomas. “Dankzij hen 
is er sprake van veel mond-tot-
mond reclame. Wij zijn er best 
trots op dat we in zes jaar tijd al 

meer dan 40.000 m2 vloeren ge-
leverd hebben.”
Daarnaast verricht Rotho reno-
vatiewerk. “Ook daar is Rotho  
een klasse apart in; een vijftien 
jaar oude vloer bijvoorbeeld, ziet 
er weer uit als nieuw. Of het leg-
gen van een vloer in een nieu-
we aanbouw. Wij kunnen, als het 
houtsoort nog te leveren is, een 
bestaande vloer weer aanhelen 
en voorzien van een nieuwe laag 
olie of lak naar keuze.”
Naast het vakmanschap van dit 
bedrijf speelt ook service een rol 
van betekenis. Robert: “Mocht er 
onverhoopt wat gebeuren dan  
laten wij de klant niet in de kou 
staan, want ook serviceverle-
ning vinden we bij Rotho erg be-
langrijk. Zeg nou zelf, waar vind 
je nog zo’n bedrijf waar de klant 
echt koning is?” 
Rotho is te vinden aan de Wes-
terwerf 52 in Uitgeest. Voor meer 
informatie biedt de website www.
rothohoutenvloeren.nl uitkomst. 

Spectaculaire uitvinding!

Douche-wc Baleno, maakt 
het toiletpapier overbodig
Uitgeest - Met de komst van de 
Balena douche-wc behoort reini-
gen met toiletpapier tot het ver-
leden. Het onderlichaam wordt 
gereinigd met schoon water en 
daar kan geen enkel alterna-
tief tegen op. Wie eenmaal ken-
nis heeft gemaakt met de pu-
re en schone reiniging door de 
zachte en warme waterstraal van 
een van de Balena douchewc´s, 
wil gegarandeerd niets anders 
meer.
In de showroom van Ton Schol-
ten Tegels & Sanitair in Uitgeest 
is de douche-wc van Geberit ge-
installeerd. Dit toilet is niet het 
traditionele toilet dat iedereen 
gewend is. Vandaar dat dit toilet 
uitgebreid bij Ton Scholten ge-
test kan worden.
De zachte, maar krachtige on-
derdouche heeft dezelfde wer-
king als bij een bidet, maar nu 
geïntegreerd in het toilet. Het 
warme water spoelt het onder-
lichaam hygiënisch schoon na 
gebruik van het toilet. Dit geeft 
een fris en schoon gevoel en 
voorkomt een geïrriteerde huid. 
Vooral van belang voor men-
sen met een gevoelige huid of 
huidproblemen. De kracht van 
de waterstraal is instelbaar, zo-
dat deze naar wens kan worden 
afgestemd. Na gebruik van de 
onderdouche kan men gebruik 
maken van de föhnfunctie, de-
ze droogt het lichaam met ver-
warmde lucht. Om gemak en hy-
giëne te waarborgen, wordt de 
douchearm voor en na elk ge-
bruik met schoon water gerei-

nigd. Hierdoor is het te allen tij-
de gegarandeerd hygiënisch. De 
ventilatiefunctie kan separaat 
worden ingeschakeld, hiermee 
worden onaangename geuren 
direct via de spoelrand afgezo-
gen en gefilterd door een kool-
stoffilter. Ook de Lady-douche 
kan apart worden ingeschakeld. 
De waterstraal is minder krach-
tig en ook weer verwarmd. Na 
gebruik van de Lady-douche kan 
de föhnfunctie weer worden ge-
bruikt. De afstanden zijn speci-
aal voor de dames ingesteld.
 
Water heeft altijd al een belang-
rijke rol gespeeld als het gaat om 

hygiëne en een schoon gevoel. 
De douche-wc 8000 ontving als 
eerste sanitairproduct het felbe-
geerde LGA-certificaat voor life-
style, frisheid, beleving en ont-
spanning van de Duitse Well-
being Association. Bovendien 
zijn alle Balena douche-wc’s di-
rect aangesloten op schoon wa-
ter, waardoor zij voldoen aan de 
hoogste eisen als het gaat om 
hygiëne. Wie kennis wil maken 
met deze spectaculaire uitvin-
ding is welkom bij Ton Scholten 
Tegels & Sanitair op de Wester-
werf 2 in Uitgeest. Bel voor meer 
informatie 0251-319101 of kijk 
op www.tonscholten.nl. 

De mooiste siergrindvloeren 
te zien in showroom SaRoBé
Akersloot - SaRoBé heeft zich 
gespecialiseerd in siergrindvloe-
ren, wandafwerking, gietvloeren, 
tegelvloeren, cementdekvloeren, 
vloerverwarming en gashaar-
den. Het bedrijf met showroom 
is gevestigd op de Molenlei 1a in 
Akersloot. In de showroom is een 
zeer groot aantal mooie voor-
beelden te zien. SaRoBé opent 
binnenkort een nieuw filiaal in 
Alkmaar op de De Berenkoog 
14. Het telefoonnummer is 06-
51610409. 
Wie denkt dat een siergrindvloer 
kil aandoet heeft het mis. Henk 
van der Eng, eigenaar van het be-
drijf vertelt: “Een siergrindvloer is 
oersterk, praktisch in het onder-
houd, geluidsabsorberend, hygi-
enisch en heeft een fraaie strak-
ke uitstraling. Siergrind wordt als 
een naadloos geheel gelegd en 
is verkrijgbaar in heel veel ver-
schillende kleuren.” De vloer 
neemt snel de omgevingstempe-
ratuur op en houdt deze langdu-
rig vast. Hierdoor voelt een sier-
grindvloer, in tegenstelling met 

andere harde vloerbedekkin-
gen, relatief warm en behaag-
lijk aan. Ook is een siergrindvloer 
uitermate geschikt in combina-
tie met een vloerverwarming, 
wat bijzonder wooncomfort op-
levert. . Henk: “Het product ver-
nieuwt zich voortdurend waar-
door de normen voor duurzaam-
heid, kwaliteit en onderhoudsge-
mak steeds bijgesteld worden.” 
Ook voor professioneel gelegde 
tegelvloeren, al dan niet in com-
binatie met vloerverwarming kan 
men hier terecht. SaRobé ver-
koopt bovendien verschillende 
soorten haarden, van modern tot 
klassiek. De keuze haarden zon-
der afvoer, zoals elektra of gel, 
is inmiddels uitgebreid met een 
gas-katalysator haard. Het adres 
is Molenlei 1a in Akersloot. Bel 
voor meer informatie: tel.: 072-
5323282 of 06-53 405797. Kijk 
ook eens op www.sarobe.nl. 
De showroom is geopend van 
woensdag tot en met vrijdag van 
13.30 tot 17.00 uur en zaterdag 
van 10.00 uur tot 15.00 uur. 
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Woning- en projectstoffering 
Nieuwe collectie duurzaam 
en praktisch PVC bij Snijder
Uitgeest - Wie op zoek is naar  
een comfortabele, duurzame en 
praktische vloer, vindt in PVC-
stroken of tegels de ideale vloer.
PVC combineert een hoge kwa-
liteit met sfeervolle, verrassende 
dessins. Daarbij kan men den-
ken aan hout, steen, metaal en 
zelfs glas.
Door de nieuwste ontwikkelings-
technieken, hebben deze een 
zeer natuurlijke uitstraling. Groe-
ven en kwasten zijn voelbaar en 
geven een ruimtelijke werking. 
PVC, ook wel vinylstroken of -te-
gels genoemd, zijn 2,  2,5 en 3 
mm dik en in verschillende af-
metingen te verkrijgen. 
Omdat PVC volledig geplakt 
wordt, is ook hier de ondervloer 
zeer belangrijk! Vloerverwarming 
is géén probleem voor PVC.
De meeste PVC vloeren worden 
standaard voorzien van een po-
lyurethaan finish, die zeer slijt-

vast is en de vloer optimaal be-
schermt. Door de finish is de 
vloer makkelijk in onderhoud; 
stofwissen en dweilen is ge-
noeg. 
Na installatie wordt de vloer in 
een polish gezet, waardoor de 
vloer geheel tot ‘leven’ komt. 
Sommige dessins hebben vel-
lingskanten, waardoor deze nog 
‘echter’ lijken. Het is mogelijk 
om voegenstrips te plaatsen, bij-
voorbeeld tussen planken of te-
gels om meer accent te geven.
Deze zijn verkrijgbaar in verschil-
lende breedte en kleuren. Garan-
tie is, afhankelijk van merk, maar 
gemiddeld tien jaar.
Bij Snijder woning en project-
stoffering kan men nu de nieuw-
ste collectie bekijken. Het adres 
is Westerwerf 44 in Uitgeest, tel : 
0251 - 310871. Kijk ook eens op 
de fraaie website www.snijder-
uitgeest. 

Uitgeest - “De natuur is mo-
menteel druk bezig om zich weer 
van zijn mooiste kant te gaan la-
ten zien. Bollen bloeien volop 
en op de beplanting komt weer 
groen blad.” 
Aan het woord is Martin Twaalf-
hoven van het hoveniersbedrijf 
Martin Twaalfhoveniers. Nu is de 
juiste tijd aangebroken om weer 
actief in de tuin te werken. En 
wie dat liever overlaat aan een 
vakman schakelt het bedrijf van 
Martin in. 
“Wij zijn momenteel volop bezig 
met de laatste snoeiwerkzaam-
heden aangezien de vorst weg 
is. Ook zijn we druk doende met 
het renoveren van tuinen, het 
aanleggen van nieuwe tuinen en 
het aanplanten van de beplan-
ting.” Het bedrijf voert allle werk-
zaamheden uit die te maken 
hebben met de tuin. Van straat-
werkzaamheden, als het aanleg-
gen van een fraai terras, tot inge-
wikkelde bouwconstructies. Ook 
voor advies is men hier aan het 
juiste adres. 

Het team van Martin Twaalhove-
niers is vakbekwaam en klant-
vriendelijk. Er wordt gewerkt met 
de allerbeste materialen en het 
team zet zich volledig in om de 
klant tevreden te stellen. 
Wie nog dit voorjaar wil genie-
ten van al het moois dat een tuin 
kan bieden, belt Martin voor een 
afspraak. Het telefoonnummer is 
06-53967707.

Het is weer volop lente bij 
Tuincentrum Frits Janssen
Akersloot - Wie bij Tuincentrum 
Frits Janssen tegenover Mo-
tel Akersloot binnenloopt, krijgt 
vanzelf lentekriebels. De prach-
tige  bloeiende planten, de vas-
te planten, heesters, coniferen, 
klimplanten, de palmen tot twee 
meter hoog, oude olijven en ou-
de perenbomen zijn van de aller-
beste kwaliteit. De hedendaagse 
trend is veel groen in de tuin. Te-
rug naar de basis dus, waar de 
geur en kleur van planten weer 
mag. Hiervoor slaagt men zeker 
bij Tuincentrum Frits Janssen, 
waar een ook goed advies van-
zelfsprekend is. 
Het is nu de tijd voor het bemes-
ten van border en gazon. Voor 
meststoffen heeft men de keu-
ze uit de merken Ecostyle, DCM 
en Asef. Het tuincentrum biedt 
bovendien een afdeling met al-
le dierbenodigdheden, zoals ko-
nijnenhokken, riemen en speel-
tjes voor kat en hond, dierenvoe-
ding, alles in klein en grootver-
pakking in de merken; Teurlings. 
Royal Canin, Farm Foods, Fok-

Ook de directe inkoop bij de 
steenfabriek, kwekers of on-
ze inkooporganisatie werkt kos-
tenbesparend. Voeg daarbij on-
ze jarenlange evaring toe en dan 

ker en Eukanuba. En dan zijn er 
de hardhouten tuinmeubelen, uit 
de Bear County-serie. Vooral de 
meubelen met roestvrijstalen on-
derstel en hardhouten opdek zijn 
bijzonder mooi. Voor de liefheb-
ber staan er prachtige wateror-
namenten opgesteld. Leuk voor 
terras en balkon zijn de natuur-
stenen ornamenten met verlich-
ting. Ook een cadeaushop maakt 
onderdeel uit van het uitgebrei-
de assortiment.  
Bij Tuincentrum Frits Janssen is 
een team van vijf hoveniers ac-
tief in tuinaanleg en onderhoud.
Dennis Janssen vertelt: “Het 
voordeel van de combinatie tuin-
centrum en tuinaanleg is dat 
men op het tuincentrum zelf de 
bestrating en beplanting kan 
zien en samen met mij het ont-
werp kan doorspreken. Dit werkt 
zeer verhelderend. Omdat wij de 
vrachtwagen met kraan, rups-
kraantje en alle machines in ei-
gen beheer hebben, zijn wij niet 
afhankelijk van derden en kun-
nen direct op de zaken inspelen.

weet je dat je bij ons aan het 
goede adres bent.” 

Kijk ook op www.tuincentrum-
fritsjanssen.nl  
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Nieuwe merkkleding voor kinderen 
voor betaalbare prijzen bij Bengels
Castricum - Nieuwe ontwikke-
lingen bij Bengels, die vier jaar 
geleden op het Kooiplein van 
start ging met tweedehands kin-
derkleding en kleding voor zwan-
gere vrouwen. “Zeker nu de eco-
nomische vooruitzichten somber 
zijn, weten mensen de winkel op 
het Kooiplein goed te vinden”, 
vertelt Mariska Hoebe die sa-
men met Linda Roos eigenaar is. 
“Juist in deze onzekere tijden zijn 
ouders op zoek naar leuke, kwa-
litatief goede kleding tegen be-
taalbare prijzen. Kinderen groei-
en nu eenmaal snel uit hun kle-
ren.” En Linda vervolgt: “Er ko-
men ouders in de winkel die ge-
woon leuke kleding voor kleine 
prijsjes zoeken. Ook zijn er men-

sen die op de duurdere merken 
afkomen die wij tweedehands 
verkopen. Maar wij zien ook een 
toenemende interesse in nieu-
we kleding van bekende merken 
waarbij de prijs-en-kwaliteitver-
houding aantrekkelijk is.” 
Daarom gaat Bengels nieuwe 
merkkleding verkopen. “Wij heb-
ben afspraken kunnen maken 
met de leveranciers van onder 
andere Salty Dog en Blue Se-
ven. Verder kopen we regelma-
tig partijtjes van merken als Na-
me It, Villa Happ, Real Life en 
kunnen deze tegen outlet-prij-
zen verkopen. Van het merk Sal-
ty Dog hebben we voor zowel 
jongens als meisjes van maat 
92 tot en met 176 leuke shirts 

hangen uit de Vintage Collectie: 
stoer, eigenzinnig en met grote 
prints. Blue Seven is een Duits 
mrk met een prima prijs-kwali-
teit verhouding. De collectie be-
staat uit onderling goed te com-
bineren shirts, broeken, tuniek-
jes et cetera. in klassiek rood, 
wit en blauw, maar ook pastel-
kleuren en felle neonkleuren zijn 
aanwezig. De maten lopen van 
92 tot en met 164 voor jongens 
en meisjes.” Prijsbewuste ouders 
kunnen gaan snuffelen bij Ben-
gels op het Kooiplein 6 in Castri-
cum. Bengels heeft ook een een 
webwinkel waar zowel nieuwe 
als tweedehands merkkleding 
verkocht wordt: www.bengels-
kinderkleding.eu. 

Van de lentezon naar 
zomer’s slank bij LCIJ!
Regio - De lentezon is voor veel 
mensen een teken om weer fa-
natiek de overtollige kilo’s pro-
bren weg te werken, zodat de 
zomerkleding straks weer past.  
Het beste is dan om te kiezen 
voor een combinatie van bewe-
ging en een gezond eetpatroon. 

“Zo werk je namelijk het te veel 
aan vetmassa af, je conditie ver-
betert en je huid wordt mooi 
strak”, vertelt Irma van LCIJ. 

“Bij LCIJ zijn er afgelopen peri-
ode al heel erg veel klanten be-
gonnen met het eiwitdieet Pro-
dimed, eventueel in combina-
tie met fitness of een groepsles. 
Prodimed is een verantwoord di-
eet dat klanten in vijf fases te-
rugbrengt naar een gezond eet-
patroon. Daarnaast zorgen de ei-
witten in het dieet voor een af-
braak van teveel aan vetmas-
sa. Zo kan een klant in de eer-

ste fase al zes tot tien kilo in een 
maand verliezen.” Irma en Anita 
van LCIJ begeleiden, coachen en 
motiveren bij het afvallen en be-
wegen. 

Zij weten wat het is om de no-
dige kilo’s te verliezen met Pro-
dimed en hebben zelf inmiddels 
hun streefgewicht bereikt. 

Zo kunnen zij de klanten nog be-
ter begeleiden met de ervaring 
die ze hebben opgedaan. Voor 
de medische intake voor zowel 
het afvallen als bewegen, waarin 
ook een lichaamsanalyse wordt 
gemaakt en bloeddruk wordt ge-
meten, wordt een afspraak ge-
maakt. 

Irma of Anita hebben dan de tijd 
voor de klant om alles rustig te 
kunnen uitleggen. Wie meer in-
formatie wenst of een afspraak 
wil maken voor een intake, kan 

Het Oude Theehuys is nu 
echt open voor publiek
Bakkum - Het Oude Theehuys, 
gevestigd in een oude duinboer-
derij uit 1740 op het terrein van 
Dijk en Duin, is dinsdag officieel 
geopend door burgemeester A. 
Emmens-Knol. 
Daarna volgde een feestje voor 
alle vrijwilligers die bij de ver-
bouwing betrokken waren en 
dat waren er nogal wat. Natuur-
lijk waren de cliënten die hier 
werken ook van de partij. 
In het Oude Theehuys hebben 
de werknemers een verstande-
lijke of psychiatrische beperking 
en zij worden begeleid door vrij-

willigers. Vanaf 1 april staan de 
deuren vijf dagen in de week 
open voor iedereen die wil ge-
nieten van het interieur, de om-
geving en natuurlijk van al het 
lekkers dat hier wordt aange-
boden. Eerder heeft Het Oude 
Theehuys proef gedraaid in het 
weekend. Naast kwaliteitskoffie, 
thee en sapjes, worden biologi-
sche broodjes en zoete lekker-
nijen van Fermento geserveerd. 
Fermento is een Alkmaars bedrijf 
dat werkt met mensen met een 
verstandelijke beperking. Het 
meel komt van hun eigen molen 

Het Rode Hert. 
Brigitte van Campen is een van 
de initiatiefnemers van dit pro-
ject. “We serveren brood en zoe-
tigheid, zoals scones en taarten, 
van Fermento. Walnotenbrood, 
bijvoorbeeld met geitenkaas van 
de Klompenhoeve in Egmond. 
Hier wordt biologische kaas ge-
maakt door mensen met een ver-
standelijke beperking. De speci-
ale biertjes komen van brouwe-
rij De Prael in Amsterdam met 
werknemers met een psychiatri-
sche achtergrond. De groenten 
kopen we in bij de kassen van 

Dijk en Duin. In de toekomst wil-
len we ook soep aanbieden, die 
dan wordt bereid in De Wissel, 
het dagactiviteitencentrum van 
Dijk en Duin.”
“We hebben zoveel hulp gekre-
gen om hier een succes van te 
maken”, vervolgt Brigitte. “Steina 
Thorvardsdottir bijvoorbeeld is 
interieurontwerpster en zij heeft 
het ontwerp getekend, waar-
door wij nu een glazen entree 
hebben, veel lichtinval, doorbra-
ken in de muren die zorgen voor 
licht en ruimte, en alles met be-
houd van authentieke details. 
Het resultaat is een mooie mix 
van oud en nieuw. Architect Ot-
to de Vree heeft alle tekeningen 
heeft gemaakt die nodig waren 
om de vergunningen rond te krij-
gen en BuroStof heeft de grafi-
sche vormgeving verzorgd. Ver-
schillende fondsen, met name 

de Rabobank en de Rotary Uit-
geest/Kennenmerland, hebben 
een grote bijdrage in de ver-
bouwingskosten geleverd. Het 
Klussenproject van Dijk en Duin 
heeft geholpen en de Houtstek 
uit Amstelveen, een Roads-pro-
ject.” 
Stichting Welzijn Castricum heeft 
gezorgd dat er voldoende vrijwil-
ligers zijn die de cliënten van 
Dijk en Duin bijstaan. Het Oude 
Huys biedt een sfeervolle ruimte 
en wie plaats neemt op het toe-
komstige terras heeft uitzicht op 
de vijver en het hertenkamp. 
Gasten kunnen de eerste expo-
sitie bekijken, schilderijen ge-
maakt door kunstenaars van cre-
atief Atelier de Wissel. Het Oude 
Theehuys is geopend woensdag 
tot en met zondag van 11.00 tot 
17.00 uur en eenvoudig te berei-
ken via de ingang Zeeweg.  

Castricum - Bewoners van de 
Beverwijkstraatweg hebben bij 

Gevaarlijk de gemeente geklaagd over een 
mogelijke onveilig situatie die is 
ontstaan door het plaatsen van 
een verhoging bij de bushalte op 

het fietspad. De halte wordt nu 
verplaatst, net zoals een halte op 
de Mient. (
Foto: Giel de Reus). 

Castricum - Op zaterdagmor-
gen omstreeks 1.15 uur hield de 
politie twee 16-jarige jongens 
aan op het station die een recla-
mezuil aan het vernielen waren. 

Aanhouding

Schilderijen Mireille 
Moya in de Grote Kerk 
Castricum - Van 17 tot en met 
19 april zijn olieverfschilderijen 
van de Castricumse kunstena-
res Mireille Moya te zien in de 
Grote Kerk van Alkmaar. Mireil-
le vertelt: “Mijn werk is een ode 
aan de diversiteit van de evolu-
tie. Niet zo verwonderlijk als je 
weet dat ik een frequent bezoek-
ster ben van de Zuid-en Midde-

namerikaanse regenwouden, de 
grootste inspiratiebron voor mijn 
werk.” Mireille Moya wordt ver-
tegenwoordigd door Galerie de 
Herkenning op de kunstbeurs. 
De beurs is open op vrijdag 17 
april van 17.00 tot 21.00 uur, en 
op zaterdag en zondag van 11.00 
tot 17.00 uur. Meer werk is te zien 
op www.mireillemoya.nl. 
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Open dag bij TVC
Castricum - Op 5 april organi-
seert Tennisvereniging Castri-
cum (TVC) een open dag voor 
iedereen die overweegt (weer) 
te gaan tennissen. De open dag 
wordt gecombineerd met het 
openingstoernooi van de ver-
eniging en wordt bij slecht weer 
binnen gehouden. De open dag 
is een onderdeel van het koers-
plan dat voor de komende drie 
jaar is opgesteld. Met dit plan 
investeert TVC in de toekomst 
van de vereniging. Speerpunten 
zijn ondermeer een evenwichti-
ger samengesteld ledenbestand, 
veel aandacht voor de jeugd en 
meer competitieteams die op 
een hoger niveau spelen.

Aanbod voor nieuwe leden
TVC kent geen ledenstop, ie-
dereen die bij TVC recreatief of 
competitief wil tennissen is wel-
kom op het onlangs gerenoveer-
de Multi-sportcentrum Berg en 
Bal. Ondanks de lange vorstpe-
riode zijn de medewerkers van 
Berg en Bal er in geslaagd de 
gravelbanen weer op tijd op-
timaal speelklaar te krijgen. Er 
zijn nauwelijks wachttijden, de 
speeltijden voor enkelpartijen en 
dubbels zijn respectievelijk 45 en 
60 minuten. Banen kunnen flexi-
bel gereserveerd worden met het 

digitale afhangbord. Tijdens de 
evenementen is altijd een baan 
beschikbaar voor vrijspelen. 
Voor het eerste jaar betalen 
nieuwe leden geen inschrijf-
geld. Nieuwe jeugdleden tot en 
met twaalf jaar krijgen een gratis 
racket, die van dertien tot en met 
zeventien jaar ontvangen een 
waardebon van 20 euro. Nieu-
we senioren kunnen in groeps-
verband drie gratis tennislessen 
krijgen. Voor de twijfelaars staat 
de mogelijkheid van een eenma-
lig kennismakingslidmaatschap 
in de zomervakantie open. 
De rackets worden mede ge-
sponsord door Berg en Bal en de 
waardebonnen door Sport Spor-
tief in Geesterduin.

Activiteiten voor de jeugd
Jeugdspelers kunnen meedoen 
aan de jeugdcompetitie en club-
kampioenschappen. Tot twaalf 
jaar is het uitgangspunt dat ie-
dereen deelneemt aan de ten-
nislessen. Deze worden bij slecht 
weer binnen gegeven. 
Voor de beginners is er miniten-
nis. Ook wordt jaarlijks een ou-
der-kindtoernooi georganiseerd. 
De jeugdcommissie stimuleert 
het schooltennis. In de winter-
maanden worden voor begin-
nende leden van zes en zeven 

jaar balvaardigheidslessen gege-
ven. Voor de getalenteerde jeugd 
is er de mogelijkheid van deelna-
me aan selectietrainingen.

Activiteiten voor senioren
Naast  het tennissen in compe-
titieverband zijn er tal van ande-
re activiteiten om aan deel te ne-
men, zoals de tombola elke dins-
dagavond en vrijdagochtend, 
waar in wisselende samenstel-
ling kan worden gedubbeld. Voor 
beginnende tennissers wordt dit 
jaar voor het eerst op maandag-
avond een tombola gehouden. 
Verder is er het zomeravondtoer-
nooi, waarbij niet alleen het ten-
nis centraal staat maar ook het 
gezelligheidsaspect. Sinds vo-
rig jaar kent TVC ook een inter-
ne clubcompetitie die met veel 
enthousiasme is ontvangen en 
waarvoor gedurende de zomer-
maanden in de weekeinden in 
poules wordt gespeeld. Tenslot-
te wordt ook elk jaar in juni het 
open WEA 35+ toernooi gehou-
den en vinden de clubkampioen-
schappen in het najaar plaats. 
Voor senioren met kleine kinde-
ren zijn er enkele vaste speel-
tijden met kinderoppas op het 
park. 
Afgelopen seizoen waren er di-
verse toernooien, die goed wer-
den bezocht. TVC is weer een 
bruisende club aan het worden 
en de vele evenementen hebben 
mede bijgedragen aan een infor-
mele en goede clubsfeer. 

Eerste toertocht Solex-
club ‘t Rolletje Akersloot
Akersloot - Zondag 5 april is 
het dan weer zover. De eerste 
Solextoertocht van het nieuwe 
seizoen van Solexclub ‘t Rolletje 
uit Akersloot. 
Dat is iets waar veel leden maan-
denlang naar uit hebben geke-
ken, het motortje nagekeken, 
wielen gepoetst, banden op ge-
pompt, klaar voor het nieuwe 
seizoen.
Deze actieve club van bijna 160 
leden is er weer helemaal klaar 
voor en ook dit jaar weer een 
flink aantal toertochten en na-
tuurlijk de race in Akersloot in 
augustus. 

De eerste tocht is traditioneel de 
‘Pontjestocht’ die de deelnemers 
langs de mooiste plekjes van 
Noord-Holland voert. 
Speciaal het gebied Scher-
mer, Starnmeer, Wormer, Jisp 
en Oostzanerpolder zal dit keer 
worden bezocht. 
Een uniek stuk, met polders, na-
tuurmonumenten, mooie water-
wegen en idyllische plaatsjes. 

De inschrijving voor deze tocht is 
vanaf 9.30 uur in café de Vriend-
schap, Kerklaan 18 in Akersloot 
en de tocht gaat om 10.30 uur 
van start.

Vitesse’22 bedankt 
de veilingkavelgevers 
voor hun gulle hand!

Vrienden in Wijn
Slagerij Admiraal
Graas schoenservice
Autobedrijf Dick de Winter
Stengs A.G.F.
Timmerfabriek Molenaar
Ida Bakker Lijstenmakerij
Henny Huisman/Surprise Stables
J. Beentjes Bloemen en Planten
Marco Baltus
Hairshop Jeunesse
Snackbar de Klomp
G. Veldt Accountant
Tardy Wormenkwekerij
Fore C
Cor Spil
v. Leeuwen Dierenspeciaalzaak
Bergman Optiek
Beentjes Groentebroers
Ron Duiveman
Bestuur Vitesse 22
Snackbar Panda
Andre Weda Lijstenmakerij
Mike Beentjes
Feel It Schoenen
Bakkerij Burgmeijer
Demons
Visscher Seafood
Berger`s Eten en Drinken

Martin Schilder H`kerk
Mull Mode
Piet Post
Siem Groentjes
Saskia Smit
Greet Verkleedt
Petra`s Boetiek
Cor Zonneveld
Europart
Fred Knol
Moen Optiek
Restaurant Zeezicht
De Bloemen Sporthal
Slagerij v.d. Meer
Bouwbedrijf Lute & Opdam
Esclusivo
Het seizoen
Vitesse 6
FC. Castricum
Liefting Schermer Autobedrijf
Bert Zonneveld
Autobedrijf Martin Schilder
Johanna`s Hof
Supporters vereniging Blauw Zwart
Amanda
Corso Theater
Restaurant Blinckers
Garagebedrijf van Riet
Jan Kuijs

Club Soleil
Gall & Gall
Tweewielcentrum Busker Bergen
AZ
Ouderkerk Sloepverhuur
Alma Creations
Snackbar Family
Mezza Luna
Vitesse 3
Biljartcentrum Veldt
Smit en Partners Heiloo
De Roset 
Fam Stam
Het Mirakel
Decorette Woonatelier
Bennie`s Groente en Fruit
Cleopatra
Zwembad de Witte Brug
Holliday Inn
Crowne Plaza
Catering, Snackbar de Toren
Van Gulik Makelaars
Blue World
Cafetaria `t Steegje
Strandrestaurant Jaffa/de Deining
Chinees restaurant Tjau Tjin
Tapperij de Stiefel
Chinees restaurant Man-Wah
Vrienden van St Adelbert

Vitesse 4
Makelaarskantoor Kloes en Goudsblom
Ronald Stam
Italiaans Restaurant la Tratoria
Jan Oldenhove
Camping Lous Passavous E. v.d. Beek
Dantuma BV
Camping Twisk De Hooiberg
Andre Vermorken
Grand Cafe Ruysdael
Arjan de Zeeuw
Guido Derksen
Restaurant Anno Nu
C.G. de Nijs Bouw bv
Combi Loek Anderson
Toerkoop reisbureau Zonvaart
Dekker Sport
Horizon Musical Productie
Passion for Cooking
Henk Ruijter
Dirk Lute
Radio Castricum
Noord-Hollands Landschap
`t Behouden Huijs
Wessel Louis
De Balustrade
Tom Spil
Lennert Beentjes
Gemeente Castricum
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Alle starters opgelet!
Eigen huis kopen in Uitgeest nu 
wél mogelijk met starterslening 
Uitgeest - Richard Bloedjes van 
Univé Verzekeringen en Hypo-
theken brengt de lezers iede-
re maand op de hoogte van in-
teressante weetjes en bruikba-
re tips op financieel en verze-
keringsgebied. “Als er lezers zijn 
die onderwerpen hebben waar-
van zij meer willen weten, kun-
nen zij mij dat gerust laten we-
ten”, zegt hij.
 
“Jongeren die nog noodgedwon-
gen thuis wonen, maar het liefst 
een eigen huis willen kopen of 
starters die geen actie onderne-
men omdat zij denken dat ze het 
toch niet kunnen betalen opge-
let! Richard Bloedjes: “Voor de-
ze mensen heb ik goed nieuws. 
Juist als je een laag of gemiddeld 
inkomen hebt waardoor je in 
principe niet genoeg zou kunnen 
lenen om een huis te kopen, is 
er nu een regeling waardoor dat 
vaak wél mogelijk wordt. Dit be-
treft de VROM Startersregeling 
koopwoningen Uitgeest. Er zijn 
veel starters die hier nog nooit 
eerder van hebben gehoord. Een 
gemiste kans, vooral als je je be-
denkt dat je dankzij deze rege-
ling meer kunt lenen en je hier 
sowieso de eerste drie jaar niets 
extra’s voor hoeft te betalen. Hoe 
dit in zijn werk gaat, wil ik je de-
ze week uitleggen.”

Wat houdt de Starterslening in?
“De gemeente Uitgeest biedt 
mensen tot een bepaalde in-
komensgrens de mogelijkheid 
om de woonlasten van hun eer-
ste koopwoning te verlagen. De 
starterslening wordt verstrekt 
voor het verschil wat je maxi-
maal, op basis van je inkomen 
en het inkomen van je eventu-
ele partner, aan hypotheek kunt 

krijgen en wat de woning je kost. 
Anders gezegd, het deel van de 
hypotheek wat je tekort komt om 
een huis te kopen, wordt je kos-
teloos aangeboden door de ge-
meente. De starterslening kent 
een maximale looptijd van der-
tig jaar. De eerste drie jaar be-
taal je hier niets voor: dus geen 
rente en geen aflossing. Na drie 
jaar wordt je inkomen opnieuw 
getoetst en afhankelijk van de-
ze uitkomst wordt de nieuwe 
maandlast opnieuw bepaald. Zo 
kan het bij gelijkblijvend inkomen 
gebeuren dat je na deze drie jaar 
nog steeds niets hoeft te betalen 
voor de starterslening.”

“De voorwaarden die aan de re-
geling zijn gesteld, zijn eenvou-
dig uit te leggen. Zo moet je mi-
nimaal een jaar in Uitgeest wo-
nen en een woning kopen in Uit-
geest. De hypotheek mag voor 
de aankoop van deze woning 
niet hoger zijn dan € 265.000,- en 
jij of je partner mogen niet eer-
der een koopwoning hebben ge-
had. De starterslening moet zelf 
ook aan een aantal voorwaar-
den voldoen. De belangrijkste is 
dat de lening afgesloten wordt 
met Nationale Hypotheekgaran-
tie (NHG). Deze garantie houdt 
in dat de restschuld van je hypo-
theek wordt afgelost als je daar-
toe door omstandigheden niet 
meer in staat zou zijn. Door de-
ze zekerheid heb je ook het voor-
deel van een lagere hypotheek-
rente.”

Rekenvoorbeeld 
“Stel dat je voor de koop van je 
huis een hypotheek van 170.000 
euro nodig hebt. Jij en je partner 
hebben een gezamenlijk jaarin-
komen van 31.500 euro. Bij dit 

gezamenlijke inkomen kun je bij 
de bank een (eerste) hypotheek 
van 140.000 euro (volgens NHG) 
krijgen. De Starterslening be-
draagt dan 30.000 euro. Hierover 
betaal je de eerste drie jaar geen 
rente en aflossing.”
“Wil je graag een eigen huis ko-
pen en kun je wel een financi-
eel steuntje in de rug gebruiken? 
Kom dan gerust eens bij ons 
langs om na te gaan of een Star-
terslening tot de mogelijkheden 
behoort. Het aanvragen van de 
lening is simpel. Je komt bij ons 
op kantoor aan de Maerelaan 6 
in Heemskerk voor een advies-
gesprek en wij vragen de rege-
ling voor je aan bij de gemeente. 
Uiterlijk vijf werkdagen na ont-
vangst van de aanvraag ontvang 
je bericht van de gemeente. Na-
tuurlijk zullen wij jou bij het hele 
traject begeleiden en adviseren.“  
Univé is te vinden in Heemskerk 
op de Maerelaan 6, tel. 0251-
657075 en in Limmen, De Drie 
Linden 1, tel. 072-5053581.

Hollandse dagen bij Blanco Milano
Regio - De modezaak voor jon-
gens en mannen, Blanco Milano 
heeft voor zaterdag 4 april weer 
een gezellige dag gepland. On-
der het thema ‘Hollandse Dagen’ 
wordt er in beide winkels een 
oer-Hollands feestje gebouwd, 
met uiteraard Hollandse muziek, 
verklede verkopers, aanbiedin-
gen, cadeaus en wat lekkers. 
Op zaterdag 4 april gaan bij 
Blanco Milano de Hollandse da-
gen van start. Zowel in Bever-
wijk als in Heemskerk wordt er 
groots uitgepakt. Zo is er in bei-
de winkels een ouderwetse ijs-
cokar aanwezig om elke beta-
lende klant te trakteren op een  
ijsje. Ook krijgt de klant bij een 
minimale besteding van 25 euro 
een T-shirt met daarop een ori-
gineel Hollands printje cadeau 
van het merk Jack & Jones. De 
T-shirts zijn er in diverse maten 

en in twee kleuren. Alleen op za-
terdag geldt de volgende aan-
bieding: tweede spijkerbroek 
halve prijs. Deze actie geldt voor 
alle jeans van Jack & Jones die 
in de winkels aanwezig zijn. Te-
vens maak de klant kans op een 
populaire Johnny Loco fiets ter 
waarde van 350 euro. Blanco Mi-
lano heeft maandelijks een nieu-
we collectie. Elke week komen er 
nieuwe artikelen binnen van de 
merken Jack & Jones, Selected, 
EDC by Esprit, A1A en Outfitters 
Nation. Elk artikel komt eenma-
lig binnen en wordt niet meer 
bijbesteld. Op die manier wordt 
er weer ruimte gemaakt voor een 
nieuwe collectie èn niet iedereen 
loopt in dezelfde outfit. Voor de 
winkels Heemskerk en Bever-
wijk wordt er apart ingekocht. 
Over de prijzen hoeven de klan-
ten niet in te zitten. Zoals ze ge-

wend zijn van Blanco Milano zijn 
de artikelen scherp geprijsd, iets 
waar eigenaars Mike de Graaf 
en Jorien Bakker hun best voor 
blijven doen.
Naast zwart en wit kleuren die 
altijd nog de basis vormen voor 
de modecollecties, zijn voor de 
lente/zomer 2009 veel delicate 
tinten: vele nuances zachtgrijs, 
lichtblauw, verschoten groen. 
Mosterdgeel en olijfgroen vul-
len dit pallet mooi aan. Dun-
ne zomertruien en vesten, neu-
trale tinten, bermuda’s en korte 
jacks, hoogglanzende materialen 
in combinatie met mat. Comfor-
tabele pasvormen. Lichtgewicht 
vesten en afhangende schou-
ders en een diepe V-hals zijn de-
ze zomer in de mode. Hollandse 
dagen, zaterdag 4 april van 10.00 
tot 17.00. Voor meer informatie, 
ga naar www.blanco-milano.nl.

JJ and The Fatcats in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 4 april  
treedt de band J.J. and The Fat-
cats op in Live Café de Balken. 
Deze nieuwe band speelt hier 
voor de eerste keer, maar deze 
artiesten zijn zeker geen onbe-
kenden in De Balken. De zanger 
is Bob Maarse, de eerste zanger 
van Bob en de Blueband, speelt 
ook gitaar en is de leider van de 
band. Daarnaast speelt ook Er-

win Kollaard, bekend van de 
band Mindfield, Pieter de Groot, 
ex-bandlid van Mindfield en als 
laatste Michiel Vlaar, bekend van 
de band Bad Medicine. Kortom 
zeker geen onbekenden voor 
Live Café de Balken. Het wordt 
een mix van pop en rock & roll 
uit de jaren 60 en 70, Nederpop 
en zeker ook het betere werk uit 
de top 100 allertijden. 

Feest met Partysquad

Uitgeest - Zaterdag 4 april komt 
de Partysquad naar Bob’s om 
beats de zaal in te knallen.  
Club Planet presenteert deze 
avond Ibiza House. Dj José, Rob-
bie Taylor, Brandon Still en Nick 
Mollen (sax) zullen er alles aan 
doen om alvast dat ultieme va-
kantiegevoel te brengen. Met 
een cocktail in de hand wordt dit 
genieten van de zwoele beats. 
Krijg dat zomerse gevoel alvast 
de pakken met Ibiza House.
Na het daverende succes van 
Nope is Dope op 7 maart is het 

op zondag 12 april tijd voor een 
nieuwe editie van dit feest. Dit 
keer wordt gezorgd voor een ‘li-
ne up’ die verdeeld wordt over de 
party area’s in Bobs & Club Pla-
net. Niemand minder dan Benny 
Rodrigues, Quintino, D-Rashid, 
Bassjackers, Kenneth G, Jamie 
Fanatic, Miss Sugaware, Apster, 
MC V.I. & MC Bizzey zullen beide 
clubs op hun grondvesten laten 
trillen. Tickets zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij de receptie 
van Bobs en Primera, of online 
via www.bobs.nl.
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Voor een feestelijke 
paasbrunch

=PAASBROOD

=BROODHAANTJES

=BROOD KRANS         

=TULBANDEN ENZ.

Bakkerij P. van Baar

Kerklaan 14, 1921 BL Akersloot
tel. 0251-312253
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Anemonenteler wil De 
Zanderij openhouden
Castricum - De gemeenteraad 
van Castricum wil het noordelijk 
deel van De Zanderij koste wat 
het kost open houden. Om wo-
ningbouw of verrommeling op 
termijn te voorkomen, wordt se-
rieus gedacht aan functies als 
natuur en recreatie. Dat is fu-
nest voor Robert Res aan de Ge-
versweg in Castricum. De bol-
lenkweker kreeg vorige maand 
het volledige college van B&W 
op de koffie. Dit in het kader van 
de bedrijfsbezoeken van het ge-
meentelijk bestuur, ter kennis-
making met ondernemers in het 
buitengebied.
“Natuur en bollenteelt gaan hier 
niet samen,’’ vertelde Res onom-
wonden in de bedrijfskantine. 
Een hoger waterpeil en een gro-
tere ziektedruk die daaraan ge-
paard gaan, staan volgens hem 
haaks op een optimale bedrijfs-
voering. “Als de gemeente dit 
deel van De Zanderij graag open 
willen houden, waarom geeft ze 
ons dan niet de ruimte voor ont-
wikkeling. Als wij het land behe-

ren, verrommelt het landschap 
hier tenminste niet.” Wethou-
der Christel Portegies – de por-
tefeuillehouder voor het buiten-
gebied – kon zich de zorg van 
Res goed voorstellen. “Jullie dra-
gen er in mijn ogen juist ook aan 
bij dat De Zanderij hier open en 
groen blijft.’’ Robert en zijn va-
der Martien zijn er langzamer-
hand in geslaagd om het groot-
ste deel van hun percelen rond-
om het bedrijf te situeren. In to-
taal 8,5 hectare hebben ze daar-
van in eigendom en zo’n 10 hec-
tare in pacht, onder andere van 
het PWN en enkele kleinere par-
ticulieren. “De grond is uitermate 
geschikt voor de soorten die we 
hier telen. Met name de kleinere 
bolgewassen doen het erg goed 
op het goed bewerkbare grove  
zand. Omdat we hier niet mee 
kunnen in de snelle schaalver-
groting die heeft plaatsgevon-
den in met name de tulpen en 
lelies, hebben wij ons toegelegd 
op dat speciale segment.’’
Ondanks de relatief gerin-

ge schaalgrootte is Res wel de 
grootste anemonenteler in Ne-
derland. Dat komt volgens de 
Castricumse teler vooral omdat 
het een bewerkelijke teelt is, die 
speciale vakkennis vereist. Daar-
naast vergt het de nodige aan-
looptijd, voordat investeringen in 
uitgangsmateriaal weer kunnen 
worden terugverdiend. “Wij zijn 
er gaandeweg ingegroeid, maar 
op deze schaal anemonen telen, 
daar begint een kweker niet zo-
maar aan. Vooral ook omdat je 
een goed bewerkbare, vruchtba-
re  zandgrond moet hebben om 
het gewas goed op te laten ge-
dijen. Vandaar dat we ook zo aan 
de percelen achter ons bedrijf 
zijn gebonden.’’
Hoewel de economische reces-
sie ook op de kwekerij van Res 
enigszins voelbaar is, denkt de 
ondernemer op termijn toch aan 
uitbreiding. “Er zijn verschillende 
stroken grond die nu nog voor 
allerlei andere doeleinden in ge-
bruik zijn door anderen, maar 
waar we als kweker prima op uit 

de voeten zouden kunnen. Als 
we zo een aaneengesloten blok 
kunnen vormen, dan kunnen we 
hier nog jaren vooruit. Tenmin-
ste als we ook de schuur nog 
iets mogen uitbreiden. Want om 
klaar te zijn voor de toekomst, 
hebben we meer ruimte nodig 
om te sorteren, iets aan verede-
ling te doen en vooral om de bol-
len te kunnen bewaren.’’ 

Dat laatste komt vooral ook, om-
dat weinig exporteurs nog ane-
monen op voorraad hebben. De 
bewaring komt zodoende steeds 

meer bij de kwekers zelf te lig-
gen. “Op zich is het product pri-
ma op te slaan, maar dan moe-
ten we wel de ruimte hebben.’’ 
Het college toonde zich onder de 
indruk van de nauwkeurige ma-
nier van werken op het specialis-
tische bedrijf. Om dat te kunnen 
voortzetten is uitbreiding een 
vereiste. Robert Res concludeer-
de dan ook: “De gemeente Cas-
tricum wil als gemeente verder 
groeien. Daar heb ik begrip voor. 
Hopelijk begrijpt het college ook 
dat wij  ons hier willen kunnen 
ontwikkelen.’’     

Castricum -  Als eerste activiteit 
in dit jaar  kunnen er tijdens de 
paasdagen, op zondag 12 april 
en maandag 13 april van 11.00 
uur tot 15.00 uur, door de kin-
deren paaseieren gezocht wor-
den op het terrein van ’t Dieren-
duintje. 
Van te voren aanmelden is niet 
nodig, alle kinderen zijn welkom. 

Na het eieren zoeken  wacht een 
leuke attentie uitgereikt door de 
paashaas dankzij AH. 

Kinderboerderij ’t Dierenduintje 
is te vinden achter het NS-sta-
tion van Castricum aan de Dui-
nenboschweg. Meer informatie 
is ook te vinden op de website 
www.dierenduintje.nl. 

Pasen in ‘t Dierenduintje

3JS in café de Lantaarn
Limmen - Het is in twee jaar tijd 
hard gegaan met 3JS. Na vijf jaar 
lang wereldberoemd te zijn ge-
weest binnen de dorpsgrenzen 
van Volendam, brachten 3JS in 
juni 2007 het debuutalbum ‘Wa-
termensen’ uit. De van dat album 
uitgebrachte singles ‘Net als-
of’, ‘Wiegelied’, en ‘Watermensen’ 
belandden in de Top 10, en het 
drietal werd steeds bekender, 
onder andere door hun optreden 
in de real life soap ‘De zomer 
voorbij’ van Jan Smit. In januari 
dit jaar ontvingen de heren een 

originele Rembrandt. Deze prijs 
wordt toegekend door de Stich-
ting Nederlandse Muziek aan al-
bums die zich onderscheiden 
door oorspronkelijke teksten en 
composities. Ook kregen ze een 
Zilveren Harp - de aanmoedi-
gingsprijs voor aanstormend ta-
lent voor het album ‘Watermen-
sen’. En dan nu weer hun nieuw-
ste single ‘Kamers van m’n hart’. 
De kosten zijn 15 euro per kaart. 
De zaal gaat op 4 april om 20.00 
uur open en in het voorprogram-
ma spelen Trio Tjoe en Jeroen. 

Nick en Simon op het 
Hollandse Hit Festival

Regio - Zaterdag 18 april staat 
in Sporthal Beverwijk een Hol-
landse Hits Festival op het pro-
gramma waarbij acht arties-
ten  op het programma staan. 
Als eerste verschijnt de Bever-
wijker, Rocky Vosse op het podi-
um die aan de weg timmert met 
zijn nieuwe single Pretty Belinda. 
Hij is onder andere bekend van 
de Zwarte Markt. Als tweede ar-
tiest komt de 18-jarige Heems-
kerker Erwin naar het feest. Op 
sleeptouw genomen door zijn 
vader Aad de Wit, heeft Erwin al 
op diverse bruiloften en partij-
en de gasten vermaakt. Volgens 
zijn fans zijn vooral de nummers 
van Jan Smit om kippenvel van 
te krijgen. De grootste arties-

ten van deze avond zijn de Vo-
lendammers Nick & Simon. De-
ze jongens zijn uiteraard bekend 
van liedjes als Rosanne, Hoe 
lang, De Soldaat en Steeds Weer. 
Waarschijnlijk brengt het duo 
ook nog iets van de allernieuw-
ste cd Luister die het goed doet 
in de hitparade. Nick en Simon 
treden op om 20.15 uur. 

Als vierde optreden staat Fran-
ky Scott uit Alkmaar gepland. Al-
le liefhebbers van het Holland-
se lied kennen hem natuurlijk.  
Franky wordt afgelost door een 
groot vertolker van het Neder-
landse volkslied, Peter Beense. 
De Amsterdammer brengt ge-
zelligheid, waar hij ook komt. 

Ooit begonnen met zingen in de 
kroeg, waar hij werkte, en nu al-
weer zo’n zestien jaar in zijn ei-
gen café Peter Beense. Dario is 
het zesde act het podium. Sinds 
1997 als professioneel zanger 
heeft Dario al met diverse arties-
ten een samenwerkingsverband 
gehad. Zo leerde hij Frans Bauer, 
René Froger en onder meer Imca 
Marina kennen. 
Dario heeft inmiddels negen cd’s 
op zijn naam staan en doet op-
tredens in het hele land. Dat 
geldt ook voor Sjaak Verkade. 
Sjaak heeft elf cd’s en een dvd 
op zijn naam staan. Als afsluiter 
van deze avond is gekozen voor 
niemand minder dan Koos Al-
berts.  
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Archeologisch spreekuur en kin-
deractiviteit bij Oud-Castricum
Castricum - Tijdens de eerstvol-
gende open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum op zondag 
5 april van 11.00 tot 16.00 uur in 
de Duynkant aan de Geversweg, 
is de tentoonstelling ‘Spitten in 
de geschiedenis van Castricum’ 
nog te bezichtigen. Ook wordt 
voor de tweede keer een arche-

ologisch spreekuur gehouden na 
het succes hiervan op de vorige 
open dag. Zo bleek bijvoorbeeld 
een kraal, gevonden op de Zan-
derij, uit de Romeinse tijd afkom-
stig te zijn en waren er zeer ge-
varieerde vondsten gedaan aan 
de Heereweg in Bakkum. Dat 
gold ook voor de munten die met 

Bezoekers van de open dag in maart tonen veel belangstelling voor het 
determineren van de gevonden voorwerpen.

Woensdag Unicefdag 
op de Montessorischool
Castricum - De Montessori-
school aan de Koekoeksbloem 
55 staat op woensdagmorgen 8 
april voor de 34e keer in het te-
ken van Unicef. Gedurende de 
ochtend vinden er allerlei activi-
teiten plaats om geld in te zame-
len voor Unicef. Behalve ouders 
en verdere familie van de leer-
lingen zijn natuurlijk ook andere 
belangstellenden welkom.
Om 8.45 uur start de traditione-

le Unicef-sponsoractie rondom 
de school op de Koekoeksbloem. 
Dit jaar zullen de kinderen de 
rondjes op ‘wielen’ afleggen. Om 
het hen niet al te makkelijk te 
maken mogen zij niet op gewo-
ne fietsen de rondjes afleggen, 
maar op skeelers, kleine step-
jes, kleine fietsen of eenwielers. 
De kinderen van de onderbouw 
rijden 20 minuten lang rondjes, 
de middenbouw 25 minuten en 

de metaaldetector waren opge-
spit. Ieder die dus iets ouds heeft 
gevonden in Castricums grond-
gebied, kan dat ook deze zondag 
door deskundigen laten beoor-
delen. Ernst Mooij, Ron Duijn-
dam, Menno de Boer, Cees van 
Roon en Gerard Graas zijn ge-
specialiseerd in het determine-
ren van archeologisch materiaal. 
Zij zullen proberen de voorwer-
pen tijdens de open dag te date-
ren en iets te vertellen over her-
komst, gebruik, functie en naam 
van de vondsten.
In de tentoonstelling ‘Spitten in 
de geschiedenis van Castricum’ 
vertellen foto’s, voorwerpen en 
vondsten over de vele boeiende 
opgravingen die in het verleden 
door de werkgroep zijn gedaan. 
Film en powerpoint tonen deze 
opgravingen, waaronder die in 
de Schoolstraat. Met behulp van 
de vondstenplank kunnen be-
zoekers de meegebrachte scher-
ven ook zelf determineren. 
Deze keer wordt ook voor de wat 
oudere kinderen een archeologi-
sche activiteit georganiseerd. Zij 
mogen namelijk ‘munten’ zoe-
ken met een metaaldetector of 
scherven zoeken en deze bij el-
kaar zien te passen.   
Informatie over de werkgroep 
is ook te vinden op de website 
www.oudcastricum.com.

de bovenbouw 30 minuten. De 
Montessorischool hoopt natuur-
lijk op een hoog eindbedrag voor 
het goede doel!
Na de sponsorloop worden ve-
le spannende en leuke activitei-
ten in en rond de school geor-
ganiseerd. Kinderen, ouders, fa-
milie en andere bezoekers kun-
nen door de hele school spelle-
tjes doen of iets lekkers kopen 
dat door de kinderen of hun ou-
ders zelf is gemaakt. Verder zijn 
er allerhande producten te koop. 
Ook is er de favoriete theetuin, 
waar iedereen kan genieten van 
een kopje thee of koffie en van 
zelfgemaakt koek en gebak. 

HKZ-certificaat Forte 
Kinderopvang uitgebreid
Castricum - Onlangs zijn twee 
nieuwe vestigingen van For-
te Kinderopvang – de Kunst-
BSO Dependance de Boomhut 
te Castricum en BSO Dependan-

ce Boekestein te Heiloo – toege-
voegd aan het HKZ-certificaat 
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoor-
deling in de Zorgsector). Sinds 
vorig jaar voldeden al zeventien 

vestigingen kinderopvang en het 
Centraal Bureau van de organi-
satie aan deze kwalificatie. 
Het HKZ Keurmerk betekent dat 
een organisatie de zaken intern 
goed op orde heeft, de klant prin-
cipieel centraal stelt, betrouwba-
re resultaten kan presenteren en 
voortdurend werkt aan het ver-
beteren van de zorg- en dienst-
verlening.
De nieuwe vestigingen die For-
te afgelopen tijd heeft geopend-
zijn volledig ingericht volgens 
de HKZ-normen, waarbij  de 
ISO 9001:2000-normen als ba-
sis dienen, met daarnaast bran-
che-specifieke eisen. De peda-
gogisch medewerkers zijn in-
tern geaudit door het Forte au-
ditteam, dat bestaat uit zes me-
dewerkers, die speciaal voor het 
auditten zijn opgeleid. De inter-
ne audits werden met goed ge-
volg afgelegd en dat heeft Forte 
Kinderopvang doen besluiten de 
twee vestigingen door het Keur-
merkinstituut te laten toevoegen 
aan het HKZ-certificaat. 

Informatieochtenden
bij Het Kleurenorkest 
Limmen - Het Kleurenorkest is 
de eerste school in Nederland 
die het Natuurlijk Leren vorm-
geeft vanuit de pijlers: NLP, Sy-
stemische benadering en Op-
lossingsgericht Werken. Dit zijn 
methodieken ten behoeve van 
effectieve communicatie en per-
soonlijke ontwikkeling. 
Het zijn hulpmiddelen voor de 
pedagogische en didactische 
benadering van kinderen, zodat 
een zo gezond mogelijk klimaat 
ontstaat om te leren, te werken, 
te spelen, en vooral werkelijk ge-
zien en begeleid te kunnen wor-
den. De leerkrachten zijn hierin 
geschoold. De initiatiefnemers 

van de school zijn er van over-
tuigd dat kinderen in deze tijd op 
een andere wijze informatie tot 
zich nemen. Het kind wordt ge-
zien als onderdeel van zijn we-
reld waarin het al enige tijd aan-
wezig is. Het team van het Kleu-
renorkest, heeft daarom duide-
lijke keuzes gemaakt in de be-
nadering naar de kinderen, in 
groepsgrootte en het continu-
rooster. Op 8 april, 13 mei en 
17 juni zijn er informatieochten-
den van 9.30 tot 11.00 uur in de 
school aan de Oosterzijweg 8 in 
Limmen. Belangstellenden kun-
nen ook bellen met 072-5054606 
of zie www.kleurenorkest.nl.

Akersloot - Woensdag 8 april 
wordt in Akersloot begonnen 
met de bouw van een uniek wo-
ningbouwproject waarbij jonge-
ren zelfstandig hun eigen nieuw-
bouwwoningen ontwikkelden en 
realiseerden. 
Door nieuwbouw van de Jo-
hannesschool op de locatie van 
de kleuterschool, tegen het ge-
bouw de Lelie is er een locatie 
vrijgevallen waarop de gemeen-
te graag starterswoningen ge-
realiseerd zou zien. De 22 en-
thousiaste toekomstige eigena-
ren, verenigd in kopersvereni-
ging De Vrijegeest, hebben van 
de gemeente de kans gekregen 
in eigen beheer (Collectief Parti-
culier Opdrachtgeverschap) ver-
der uit te werken. Inmiddels zijn 
de plannen getekend en is een 
bouwvergunning afgegeven. 
Wethouder C. Portegies start op 
8 april om 16.00 uur de bouw 
feestelijk. Het project wordt ge-
bouwd door De Geus Bouw uit 
Broek op Langedijk. 
Na de officiële handeling is er tot 
18.00 uur een informeel gedeelte 
zijn. Hiervoor zijn de omwonen-
den, de toekomstige bewoners, 
overige betrokkenen en geïn-
teresseerden welkom. Dit zal in 
de kantine van de nabij gelegen 
sporthal De Lelie plaatsvinden.
Voor jongeren in dorpsgemeen-
ten is het steeds moeilijker om 
passende woonruimte in hun 
eigen omgeving te vinden. Om 
jongeren in de gemeente Cas-
tricum een perspectief te bieden 
en voor het dorp te behouden, 
stelde de gemeente in de dorps-
kern van Akersloot een vrijko-
mende bouwlocatie beschikbaar 
voor de realisatie van goedkope 
koopwoningen voor starters. De 
Regie BV uit Amsterdam werkte 
de aanpak uit voor de realisatie 
van het project, waarbij de jon-
geren hun woningen zelfstan-
dig kunnen ontwikkelen en la-
ten bouwen. 
Deze bijzondere vorm van pro-
jectontwikkeling, ook wel ‘col-
lectief particulier opdrachtgever-

schap’ (CPO) genoemd, blijkt in 
de praktijk een kostenbesparing 
van wel 25 tot 40% op te kun-
nen leveren. 
Woningcorporatie Kennemer 
Wonen speelt een belangrijke 
rol in het project. De corpora-
tie verstrekt de groep jongeren 
een korting op de grondkosten, 
dekt enkele afzet- en afbreukri-
sico’s af en past de Koopgarant-
constructie toe om de woningen 
ook op termijn voor volgende 
generaties starters betaalbaar te 
houden. De Regie begeleidt de 
groep jongeren tot en met de op-
levering van hun woningen.  
Uit maar liefst zestig belangstel-
lenden werd in 2007, via een lo-
ting onder toezicht van een no-
taris, een groep van twintig star-
ters geselecteerd. Deze groep 
(verenigd in kopersvereniging 
‘De Vrijegeest’) heeft zich ten 
doel gesteld in 2009 circa twee-
entwintig koopwoningen tussen 
110.000 en 153.000 euro v.o.n. op 
te leveren. 
Voor het ontwerp van de wonin-
gen heeft de vereniging het Alk-
maarse architectenbureau Kers-
sens en de Ruiter in de arm ge-
nomen. Het in het door architect 
John Kerssens hun gepresen-
teerde plan is veel aandacht be-
steed aan ruimtelijke kwaliteits-
winst en de inpassing van het 
project in de bestaande bebou-
wing. John Kerssens ziet de op-
gave niet los van de omgeving, 
van het dorp, maar is op zoek 
gegaan naar de identiteit van 
Akersloot. Ligging en oriëntatie 
van het project zijn zo uitgangs-
punt voor het project geworden. 
Hiermee en met zijn enthousi-
aste benadering van het project 
heeft de architect, zelf afkomstig 
uit Akersloot, een snaar geraakt 
bij de toekomstige bewoners.

Wie meer informatie wil over dit 
bouwproject of de ontwikkelin-
gen wil volgen, kijkt op de web-
site van kopersvereniging De 
Vrijegeest: www.deregie.nl/vrije-
geest.

Feestelijke start van 
bouw ‘de Vrijegeest’
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Peter Sanders betrokken bij ‘Go for Africa’

Technisch onderwijs in Afrika
door Hollandse ROC-leerlingen
Uitgeest - Bepaalde dingen in 
het leven kunnen volkomen on-
verwachts op je pad komen. Toen 
garagehouder Peter Sanders 
na jaren weer in contact kwam 
met een oude studiegenoot van 
de destijds ATS (Auto Techni-
sche School), Jan Huizinga werd 
hij enthousiast over diens be-
trokkenheid bij het doorgeven 
van  technische kennis in Afrika. 
Sanders droeg zijn steentje bij en 
is na vijf weken nog maar net te-
rug uit Gambia.
 
Huizinga is de oprichter van de 
stichting ‘Go for Africa’. Deze 
stichting houdt zich bezig met di-
verse projecten in Gambia en Se-
negal. Huizinga, leraar autotech-
niek op een ROC (Regionaal Op-
leidings Centrum) -school wilde 
zijn leerlingen iets meer mee ge-
ven dan het standaardonderwijs: 
een bredere visie en gemotiveerd 
werken met een doel. Leerlingen 
van ROC-scholen met een auto-
technische opleiding kunnen al 
hetgeen zij zelf hebben geleerd 
overdragen aan Afrikaanse leer-
lingen, waarvan het niveau lager 
is dan dat van hen. Te gebruiken 
als een stageperiode van drie 
weken reizen en zeven weken 
verblijf in Gambia kunnen ge-
noemde leerlingen in de leeftijd 
van 18 tot en met 25 jaar door al-
lerlei moeilijke omstandigheden 
leren wat het betekent om door 
te zetten op een reis naar Afri-
ka en leren zich in te zetten voor 
jongens, die nu eenmaal minder 
kansen hebben dan zij. Op acht 
februari vertrokken 27 teams (de 

helft: 27 ROC-leerlingen en be-
geleidende leraren uit geheel 
Nederland en de helft particulie-
ren) van Bakel (vlakbij Eindho-
ven) naar Banjul (Gambia). Men 
reisde in groepjes van vijf à zes 
auto’s en wachtte steeds op el-
kaar bij de grensovergang. Eén 
team bestond uit Peter Sanders 
en zijn zoon Piet Sanders. Piet 
maakt samen met Rick Bruins, 
een studiegenoot van de media 
filmopleiding, een promotiefilm 
en volgt twee teams in Afrika in 
hun doen en laten. Deze film zal 
op alle deelnemende ROC-scho-
len worden vertoond.
 
Bijzondere ervaring
De ROC-leerlingen, die zich had-
den opgegeven, hebben een bij-
zonder leerzame ervaring ach-
ter de rug. Zij moesten in de eer-
ste plaats zorgen voor een oude 
auto, bijvoorbeeld afkomstig van 
de sloop. Die moesten zij ver-
volgens zelf helemaal opknap-
pen en wel zó, dat zij er een wa-
re ‘survival trip’ mee konden ma-
ken. De reis startte in Bakel en 
ging  door België, Frankrijk en 
Spanje. Zij stapten aan boord in 
Gibraltar en maakten de over-
steek naar Tanger, reisden door 
Marokko, de Westelijke Sahara, 
Mauretanië, Senegal en arriveer-
den op één maart in Gambia: in ’t 
totaal 7587 kilometer. Alle man-
kementen en alles wat er ook 
maar kon gebeuren, moest ter 
plekke worden opgelost, zoals 
onder meer het vervangen van 
banden en het vervangen van 
bepaalde onderdelen. Het ver-

blijf werd door de stichting ‘Go 
for Africa’ betaald, maar het geld 
voor de reis moesten de jongens 
zelf bij elkaar zien te krijgen. Dat 
betekende: zoeken naar spon-
sors. En dan komt het les geven 
zelf. Eén leerlingenteam van drie 
ROC- leerlingen uit Utrecht, die 
zich ‘team Domstad’ noemden’ 
hebben in Banjul (Gambia) jon-
gens geleerd hoe zij kapotte fiet-
sen kunnen repareren. Zij had-
den zelfs een soort eindexamen 
in elkaar gezet. Twee ROC-jon-
gens van het Arcus College uit 
Heerlen met een autotechni-
sche opleiding hebben jongens 
in  Bignona (Senegal) les gege-
ven. Zij leerden hen hoe je air-
co in een auto kunt repareren en 
onderhouden. Alle handelingen 
van deze twee genoemde teams 
werden verfilmd.
 
Auto voor bouwonderneming
Peter Sanders, wiens vrouw Am-
my per vliegtuig naar Gambia 
was gekomen, reed in een auto 
vol met opgeplakte stickers van 
sponsors. Deze auto werd na de 
reis geschonken aan een aanne-
mer van een bouwonderneming 
in Gambia. Deze geeft kansarme 
jongens een kans door hen aan 
te nemen als werknemer in de 
bouw en leert hen het vak. Peter: 
“Maar deze man had helemaal 
geen auto. Die was dus hartstik-
ke blij met mijn Opel Frontera 
uit 1995.” Ook andere particulie-
ren doneerden hun auto, waar-
mee zij gereisd hadden en vlo-
gen terug, net als Peter. Zo ging 
er een auto naar Fajara in Gam-

Peter Sanders reisde met deze Opel Frontera uit 1995 in drie weken 
van Bakel naar Gambia. De auto is na de reis geschonken aan een 
aannemer van een bouwonderneming in Gambia.

bia, waar meisjes met een kind-
je zonder vader onderwijs kre-
gen in een school met een cre-
che. Peter: “Ik heb graag meege-
werkt aan ‘Go for Africa’. Ik heb 
gezien hoe belangrijk onderwijs 
is. Als je echt iets wilt verande-
ren in een land, dan moet je be-
ginnen met onderwijs. Vele men-
sen hebben geholpen. In een 
container van twaalf meter zaten 
onder meer: een motor-proef-
opstelling, allerlei auto-onder-
delen, test- en meetapparatuur, 
garagegereedschap, fietsen voor 
het fietsenproject, schoolspullen, 
ziekenhuismaterialen, kinder-
kleding et cetera. De ROC-jon-
gens hebben ook erg hun best 
gedaan. Het was een belangrij-

ke ervaring voor hun hele leven. 
Het was het derde jaar, dat ROC-
leerlingen en particulieren naar 
Afrika gingen. Je krijgt een bre-
dere visie, leert hoe bij ons alles 
vanzelfsprekend is en hoeveel 
er nog in Afrika moet gebeuren. 
Voor de vele projecten in Gam-
bia en Senegal: het oprichten 
en ondersteunen van beroeps-
scholen, scoutingclubs, inter-
net café’s, ziekenhuizen en ver-
schillende ecologische projec-
ten is nog veel geld nodig. Wie 
geld wil doneren, kan dat doen: 
Stichting ‘Team Go for Africa’ te 
Bakel. Fortisbank 98.01.19.413. 
Voor meer informatie: zie www.
goforafrica.nl of www.teamsan-
ders.nl (Marga Wiersma) 

Rina en Bas slaan eerste paal

Start bouw De Tuin 
van Waardenburg 
Uitgeest - Donderdag 19 maart 
werd de eerste paal van het 
twaalf appartementen tellende 
complex aan de Dokter Brug-
manstraat geslagen. 
Als het een beetje meezit kun-
nen de eerste kopers dit opval-
lende in het hart van het dorp 
gesitueerde complex in febru-
ari volgend jaar gaan bewonen. 
Een positief geluid in soms hec-
tische tijden. Dit optimisme werd 
ook uitgedragen door de aanwe-
zigen. De eerste paal werd sym-
bolisch geslagen door het oud-
ste en het jongste familielid van 
de projectontwikkelaars Piet 

Jonker en Henk Vosse van Jon-
ker Beheer BV. Dat waren zus 
Rina Vosse-Jonker en zoon Bas 
Jonker. Piet Jonker benadrukte 
dat dit fundament werd gelegd 
voor goede tijden om op te bou-
wen en voor wat mindere tijden 
om op te leunen. Hij toastte op 
de toekomst van dit project met 
een Uitgeester likeurtje. 
Het was druk op de bouwplaats, 
kopers, omwonenden, archi-
tect Marcel Heijmans, makelaar 
De Groot, bouwbedrijf AC Borst, 
bouwbegeleider Wim Baltus en 
diverse andere belangstellen-
den. 
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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
Misha Petrus Adrianus Rood, 
zoon van D. Rood en I.M. Schram 
(18 maart)

HUWELIJKSAANGIFTE
R.J.M. Martens en A. van Hool-
werff

GEHUWD
G.J.A. Klaase en M.J. van der Wilt 
(24 maart)
R.P.S. Mac-Donald en A. de Wit 
(24 maart)

Verkeersregels Waldijk 
Waldijk is evenals De Kleis een 30 km/uurzone. In de hele wijk 
is parkeren alleen toegestaan in de vakken. In het laatste buur-
toverleg is door wijkbewoners gevraagd deze basisregels nog 
eens onder de aandacht te brengen. Niet iedereen lijkt zich van 
deze regels bewust te zijn.

Nieuwe bruggen in Waldijk
De komende weken worden in Waldijk de nieuwe bruggen van de 
Langkamplaan en de Darse opgeleverd. Na de oplevering van de 
brug van de Darse krijgt de waterpartij aan de Darse zijn uitein-
delijke vorm. Het Waldijkje wordt doorgetrokken tot achter basis-
school Kornak. Verder wordt de Breekamplaan via de brug van de 
Darse verbonden met de Langkamplaan. 

Tijdens de werkzaamheden wordt 
vanuit de Darse grond getranspor-
teerd naar een tijdelijke opslaglo-
catie naast de tennisbaan aan de 
Gorskamplaan. In verband met de 
veiligheid voor schoolgaande kin-
deren wordt het transport gepland 
in de meivakantie. Tijdens de be-
strating moet het verkeer rekening 
houden met omleidingen. Informa-
tie over bestrating en omleidingen 

wordt nog verstrekt aan direct be-
trokkenen.

De aanleg van de openbare infra-
structuur van Waldijk I nadert dit 
jaar zijn voltooiing. Met ingang van 
dit jaar worden door de combinatie 
Bouwfonds en Ouwehand woningen 
gebouwd in Waldijk II, het gebied 
waar voorheen de kartbaan en de 
paardentrainbaan te vinden waren. Boomplantdag:

nieuwe platanen 
Woensdag 18 maart was het na-
tionale Boomplantdag. De ge-
meente Uitgeest besteedt ieder 
jaar aandacht aan deze dag door 
samen met leerlingen uit het 
basisonderwijs bomen te plan-
ten. Dit jaar plantten leerlingen 
van groep zes van De Vrijburg 
samen met wethouder Jack van 
der Hoek een drietal platanen in 
een groenstrook langs De Gees-
terweg.
De leerlingen van De Vrijburg had-
den op een mooie woensdagmor-
gen veel zin in hun taak. Met groot 
enthousiasme werden de bomen in 
de gaten geplaatst die door mede-
werkers van de gemeentelijke bui-
tendienst waren gegraven. Na het 
dichtgooien van de gaten en het 
aanstampen van de aarde bleek er 
nog energie genoeg om vrolijk te 
poseren voor een groepsfoto.

Kijk op Uitgeest
Kennismaken
‘Waar zal ik het deze keer over heb-
ben in mijn column?’, mompelde 
ik afgelopen zaterdag net iets te 
hard voor me uit. Mijn zoon Perry 
hoorde het. ‘Schrijf maar op dat ik 
het leuk vind in ons nieuwe huis 
en dat ik al twee nieuwe vriendjes 
heb.’ Hierbij is dat dus gebeurd. 

Maar het bracht me wel meteen 
op een idee, want toevalligerwijs 
stond de afgelopen week ook 
een beetje in het teken van ken-
nismaking. Met Luc Kohsiek bij-
voorbeeld. Per 1 januari is hij de 
nieuwe dijkgraaf en hij is op een 
ronde langs alle burgemeesters in 
zijn werkgebied. Zo kwam hij ook 
bij mij langs op het gemeentehuis 
van Uitgeest. 

Ook had ik een heel gezellig ken-
nismakingsgesprek met Saskia 
Leegstra, net beëdigd notaris van 
het Uitgeester notariaat. We zijn 
leeftijdsgenoten en hebben ook 
kinderen in dezelfde leeftijd. Het 
werd dus allerminst een zakelijk 
gesprek.
Deze week heb ik ook een rond-
leiding gehad van Bart Dobber in 

zijn nieuwe bedrijfspand. Prach-
tig dat een Uitgeester bedrijf zo 
groeit en het is ook een prachtig 
nieuw pand. Maar het staat wel in 
Alkmaar, omdat uitbreiding in Uit-
geest niet mogelijk was.

De meeste verassende kennis-
making deze week was met het 
uurwerk in de hervormde kerk. 
Een enthousiaste Siem Cornelisse 
leidde mij rond in de kerktoren. 
Het uurwerk is uniek en werkt nog 
precies als 140 jaar terug. En als 
Siem erover vertelt, krijgen zijn 
ogen extra glans. Elke week windt 
hij het uurwerk op. Dus als u de 
klokken hoort luiden is dat niet 
toevallig, maar het werk van een 
bevlogen man.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Compost afhalen 
op gemeentewerf
Vanaf dinsdag 7 april is het weer 
mogelijk voor particulieren om 
gratis compost af te halen bij 
de gemeentewerf. Zakken of 
aanhangers om de compost af 
te voeren dient men zelf mee 
te nemen. Scheppen en bezems 
zijn ter plekke voorhanden.
Het afhalen van compost is niet be-
doeld voor bedrijven, maar alleen 
voor particulieren om ermee te tui-
nieren. De actie duurt tot en met za-
terdag 18 april.
De gemeentewerf is geopend van 
maandag tot en met donderdag van 
13.00 tot 15.30 uur en op vrijdag 
en zaterdag van 09.00 tot 12.00 
uur. Opgelet: op Goede Vrijdag 10 
april en Tweede Paasdag 13 april is 
de gemeentewerf gesloten.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING WElstANDscOMMIssIE
De welstandscommissie behandelt op maandag 6 april 2009 om 14.00 
uur een aantal bouwplannen voor de gemeente Heemskerk, Bergen en 
Uitgeest. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in het ge-
meentehuis van Heemskerk. De agenda van de bouwplannen van de 
gemeente Uitgeest kan vanaf donderdag 2 april 2009 worden ingezien 
bij de balie van Publiekszaken in het gemeentehuis van Uitgeest, of u 
kunt contact opnemen met mevr. K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

VERGuNNINGMARKt PRIjEDOR
Aan de Werkgroep ‘Help Prijedor op weg te Uitgeest is vergunning 
verleend voor het houden van een snuffelmarkt voor de verkoop van 
tweedehands artikelen. Die vindt plaats op het plein voor de r.k. kerk 
aan de Langebuurt op zaterdag 16 mei 2009. Het plein mag voor de 
markt gebruikt worden van 06.30 uur tot ca. 17.00 uur. Aan deze ver-
gunning zijn voorwaarden verbonden.

stIchtING ActIVItEItENuItGEEst
De Stichting Activiteiten Uitgeest heeft ontheffing gekregen voor het 
houden van activiteiten op Koninginnedag, 4 mei en Bevrijdingsdag 
2009.

KANssPEl DEhuttENWEEK
Aan Stichting ‘De Huttenweek’ te Uitgeest is vergunning verleend voor 
het organiseren van een kansspel. In de periode van 17 t/m 23 mei 
2009 worden hiervoor huis aan huis loten verkocht.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het in-
dienen van een bezwaarschrift tegen de verlening van vergunningen 
en ontheffingen zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Belanghebbenden 
kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen binnen zes we-
ken na de bekendmaking.

ONtVANGEN AANVRAAG INRItVERGuNNING
  Middelweg 168 
  Inrit uitkomend op de Middelweg

ONtVANGEN BOuWAANVRAAG
BR 2009-020 Kruiskamplaan 111 
  Bouwen steiger 
Bl 2009-021 Aan de Kromme sloot 12
  Bouwen dakkapel 
Bl 2009-022 Kleis 35 
  Bouwen veranda
Bl 2009-023 De Bakker 51 
  Bouwen dakkapel 

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

AFGEGEVEN BOuWVERGuNNINGEN
Verzenddatum
30-03-2009Middelweg 13 
  Wijzigen gevel    
30-03-2009Kleis 117 
  Wijzigen gevels
01-04-2009De Waterdief 45 
  Bouwen dakkapel    

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift tegen afgegeven of geweigerde vergunningen of voorgenomen 
vrijstellingen zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Publiekszaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken met ingang 
van de dag na bekendmaking van het besluit te worden ingediend en 
gericht te worden aan Burgemeester en Wethouders.

BOuWVERGuNNING - REctIFIcAtIE
Per abuis is in de Openbare Bekendmaking van week 11 (9 t/m 15 
maart 2009) gepubliceerd dat er een bouwvergunning is afgegeven 
voor het plaatsen van een berging op het adres De Grote Weid 68. Er 
is echter geen bouwvergunning afgegeven. Het bouwplan ligt bij de 
gemeente ter inzage van 13 maart 2009 tot en met 23 april 2009.

AFGEGEVEN BOuWVERGuNNING MEt ONthEFFING
VAN hEt BEstEMMINGsPlAN
Verzenddatum
01-04-2009Kuiperspad 1 
  Bouwen berging

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een beroep-
schrift tegen dit besluiten zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publieks-
zaken. Een beroepschrift dient binnen zes weken na verzenddatum 
van het besluit te worden ingediend en gericht te worden aan de Ar-
rondissementsrechtbank, 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.

tERINZAGElEGGING, VERZOEK OM VRIjstEllING
Met ingang van vrijdag 3 april 2009 ligt in verband met een voorgeno-
men vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.6 van de 
Wet op de ruimtelijke ordening) gedurende twee weken bij de afdeling 
Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BR 2008-102 Molenstraat 28 
  Bouwen bedrijfshal 

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.

Zwerfvuil: van ons allemaal Veel Nederlanders storen zich aan zwerfvuil en dat geldt ook voor 
inwoners van uitgeest.hoeweluitgeest kan doorgaan voor een 
schone gemeente, gaat het hier en daar wel eens mis. Een bekend 
voorbeeld is de Zientunnel. Die wordt dan ook elke maandagmor-
gen door een schoonmaakbedrijf onder handen genomen. 

Periodiek worden alle straten be-
zocht door een bezemwagen. Maar 
er zijn ook plekken die minder in 
het oog lopen en waar de aanwezig-

heid van zwerfvuil het gevoel van 
recreëren of onbekommerd buiten 
zijn aardig kan verstoren. Sommige 
raadsleden dringen er bij het col-

lege regelmatig op aan om de hoe-
veelheid zwerfvuil in de openbare 
ruimte terug te dringen.

Wethouder Piet Linnartz: ‘Zorgen 
voor een goede vuilophaal is één 
ding. Zorgen voor voldoende afval-
bakken op straat en erop toezien 
dat die bakken geleegd worden is 
een ander ding. Maar het gedrag 

van mensen beïnvloeden is voor 
een overheid een stuk lastiger. Toch 
kunnen we met zijn allen Uitgeest 
schoonhouden en zelfs zorgen dat 
het schoner wordt. 
Als elke Uitgeester daar een stukje 
verantwoordelijkheid in neemt, 
moet je eens kijken. Met 25.000 
handen maak je wel degelijk een 
verschil!’

Raads- en commissievergaderingen beluisteren?

WWW.uItGEEst.Nl


