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Castricummerwerf 49
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Postbus 176, 
1900 AD Castricum
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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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ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

Uitgeest

Koninginnedag in Amerikaanse 
stijl wordt groots evenement

Uitgeest - CMC Alkmaar orga-
niseert ‘American Day Uitgeest’ 
op Koninginnedag met nog meer 
chroom, rubber, speciaal spuit-
werk, nostalgie en spektakel. 
Grote stoere Amerikaanse trucks, 
nostalgische auto’s en de mooi-
ste choppers. Er is een markt met 
onderdelen, kleding, sieraden en 
een tattoo-artiest. Er zijn Ame-
rikaanse snacks en rock-’n-roll 
van Slingshotbikini en John-Boy 
& the Waltons. Ook aan de kin-
deren is gedacht. Dit alles is te 
beleven op de Molenwerf vanaf 
12.00 uur. De prijsuitreiking voor 
de mooiste categorieën is rond 
15.00 uur.

Uitgeest - Van 14 tot en met 28 
april voert de provincie Noord-
Holland onderhoud uit aan de 
brug op de Provincialeweg N203 
in Krommenie. Verkeer richting 
Uitgeest dient rekening te hou-
den met vertraging, het verkeer 
wordt over de andere weghelft 
geleid. Fietsers kunnen geen ge-
bruik maken van de oversteek 
ter hoogte van de brug. Via de 
Vaartbrug over de Padlaan kun-
nen fietsers de overkant berei-
ken. Vanaf vrijdagavond 16 april 
20.00 uur tot maandagochtend 
19 april 5.00 uur is de N203 tus-
sen Uitgeest en Castricum af-
gesloten. Er wordt een fietspad 
aangelegd tussen Castricum en 
Akersloot.

Verkeershinder 

Avondvierdaagse van start
Uitgeest - Dinsdag 20 april start 
bij speeltuinvereniging Kinder-
vreugd de 49e avondvierdaagse. 
Bij het clubgebouw aan de Mid-
delweg 108-110 zullen honder-
den wandelaars hun opwach-
ting maken. Er zal op twee ver-
schillende afstanden worden ge-
lopen. 

De 5 kilometer start om 18.00 uur 
en de 10 kilometer om 18.15 uur. 
Bij de 10 kilometer kan er nog 
voor de start worden ingeschre-
ven. De kosten bedragen dan 4 
euro. Tijdens de avondvierdaag-
se is een deel van het parkeer-
terrein voor de speeltuin afge-

zet. Hier kunnen de lopers zich 
verzamelen en hun fietsen stal-
len tegen de dranghekken. Op 
de laatste dag, vrijdag, worden 
de wandelaars tussen 19.15 en 
19.30 uur verwacht bij De Meet. 
Vanaf de sporthal wordt de wan-
deling voortgezet richting de 
speeltuin. 

De organisatie doet een beroep 
op alle weggebruikers om deze 
vier dagen rekening te houden 
met dit evenement, waar vele 
jonge en oudere Uitgeesters aan 
meedoen. Voor meer informatie 
kan men terecht op www.avond-
vierdaagse.speeltuinuitgeest.nl.

Uitgeest  - Wethouder Jack van 
der Hoek (D66) ruilt Uitgeest in 
voor Haarlem. Hij is niet verplicht 
te verhuizen, omdat het om een 
deeltijdfunctie gaat (0,75 fte). Hij 
heeft de afgelopen twaalf jaar 
zijn volledige inzet gegeven voor 
D66 en Uitgeest als commissie-
lid en voorzitter Algemene Za-
ken, raadslid en wethouder.   

Van der Hoek 
naar Haarlem
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Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum

☎ 0251 - 652430 
www.hansvanborre.nl

hans van borre

Skal 20199

Biologisch 
weekpakket

kalfsoester
kalfsvink

kalfsgehakt

samen 3,99
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www.restaurantDeUitkijk.nl 

023 – 525 11 62

Op ’t Kopje van Bloemendaal

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

tot ziens bij

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

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386premium icecream
trakteert

Twee 
bollen ijs 

meT 
slagroom 
voor e1,-

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

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
31-03-2010: Daan Sander, zoon 
van H.J.F. van Haaster en S.A. van 
der Ham, geboren te Beverwijk. 
03-04-2010: Loek Jan, zoon van 
J. Sneekes en L. Meijer, geboren 
te Castricum. 05-04-2010: Huub 
Bart, zoon van M. Groenendaal 
en J. Jansen, geboren te Castri-
cum. 07-04-2010: Jens, zoon van 
R.T.A. Meister en L. Minkes, ge-
boren te Castricum. 02-04-2010: 
Hidde Jos Anton, zoon van K. 
Obendorfer en M. van Wijnen, 
geboren te Beverwijk.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
08-04-2010: van Vught, Francis-
cus en van der Waal, Dionne, 

beiden wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
30-03-2010: Rous, Elisa A.M., 
oud 76 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met P. Nijhuis. 06-
04-2010: Viehoff, Ferdinand J.P. 
oud 86 jaar, gehuwd met M.T. de 
Moel, overleden te Castricum.

Wonende te Limmen:
01-04-2010: Tamis, Catharina 
A.T., oud 81 jaar, overleden te 
Alkmaar. 04-04-2010: van Wes-
terop, Petronella C., oud 64 jaar, 
overleden te Limmen, gehuwd 
met S.N. Pepping.
Wonende te Bakkum:
29-03-2010: Suidema, Fir, oud 64 
jaar, overleden te Bakkum.

Bloemendagen Limmen
Limmen - De dag na Koningin-
nedag zullen de Bloemendagen 
Limmen starten. Deze duren van 
zaterdag 1 mei tot en met don-
derdag 6 mei. Vele inwoners la-
ten weer zien wat er gedaan 
kan worden met duizenden hy-
acintenbloemetjes. De prach-
tigste mozaïeken, werkstukken, 
legstukken, bloemsierkunst en 

straatversiering sieren Limmen 
tijdens deze dagen. Wie zich op 
wil geven kan dat doen via de 
website: www.bloemendagen-
limmen.nl of een formulier halen 
op de Schoolweg 20 of bij Stuif-
bergen op de Kerkweg.
Meer over de Bloemendagen 
in Limmen is te lezen op: www.
bloemendagenlimmen.nl.

Geslaagde 1 aprilgrap 
van Limmen Ludiek
Limmen - Natuurlijk zou die 
nieuwe UMTS-mast niet midden 
in het park komen. Toch kwa-
men een twintigtal bezorgde be-

woners verhaal halen in de infor-
matietent. Met een lach en Lego 
aandenken liep iedereen weer 
vrolijk naar huis.

‘Speuren in het donker’
Castricum - Niet met een blind-
doek, maar na zonsondergang 
de duinen ontdekken. Op za-
terdag 17 april is er een excur-
sie ‘Speuren in het donker’ vanaf 
Kennemer Duincamping Gevers-
duin. Onder leiding van IVN-gids 
Edwin Kapitein gaat men speu-
ren in het donker. De gids ver-
telt wat men hoort, ruikt en ziet. 

Aangeraden wordt om een zak-
lamp mee te nemen. Om 20.30 
uur vertrekt men vanaf de re-
ceptie van Duincamping Ge-
versduin. Vooraf aanmelden is 
verplicht in verband met be-
perkt aantal plaatsen. Aanmel-
den kan via camping Gevers-
duin, tel. 0251-661095. De kos-
ten zijn 3,50 euro. 
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The Relic in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 17 april 
speelt de lokale band The Re-
lic  in café De Balken. Deze band 
heeft al jarenlang dezelfde be-
zetting en vooral dankzij het 
stemgeluid van zangeres Caro-
line is elk optreden een succes. 

Het repertoire bestaat uit het be-
tere rockwerk en veel uit de top 
100 allertijden.  De Balken is 
open tot 4.00 uur. Café de Apo-
theker heeft zaterdag een Hol-
lands feest op het programma 
met dj Romano. 

Muziek van The Shadows 
bij Radio Castricum 105
Castricum - Op zaterdag 17 
april kan men voor de laatste 
keer genieten van muziek van 
The Shadows bij Radio Castri-
cum 105. Dit alles gebeurt in 
het kader van het ‘Castricums 
Shadows Muziek Project’. Het 
project, dat in januari van start 
is gegaan, heeft al verscheidene 
muzikanten bij elkaar gebracht, 
die geïnteresseerd zijn in het or-
ganiseren van een Shadowsmu-
zieksessie. Het project is nog wel 
op zoek naar drummers. Wie in-
teresse heeft, kan contact opne-

men met Ton Bakels via tonba-
kels@gmail.com. 
De komende live-uitzending, 
waarin aandacht wordt be-
steed aan de drummers van de 
Shadows en aan de ‘Final Tour’ 
van de band rond Hank Marvin, 
is te beluisteren bij Radio Castri-
cum 105 op zaterdag 17 april van 
17.00 tot 18.00 uur. De uitzending 
wordt herhaald op zaterdag 24 
april en zaterdag 1 mei, ook van 
17.00 tot 18.00 uur. De presenta-
tie is in handen van Willem Seig-
nette. 

Forento speelt Bertolt Brecht 
Castricum - 65 jaar geleden 
werd Nederland bevrijd van het 
nationaal socialisme. Ter her-
innering daaraan speelt Foren-
to ‘Angst en Ellende’ van Bertold 
Brecht. De voorstelling is te zien 
op 24 april in Ontmoetingscen-
trum Geesterhage. 
De voorstelling Angst en Ellen-
de bestaat uit een aantal scenes, 
die laten zien hoe het naziregi-
me doorwerkt in het dagelijks 
leven. Een kind, dat even naar 
buiten gaat, een spelletje in de 
keuken van een herenhuis, een 
vrouw die haar bridgeavondjes 
afzegt, de mensen voor de melk-
winkel: het zijn op het oog alle-
daagse gebeurtenissen. Maar in 
een dictatuur zoals in het voor-

oorlogse Duitsland is het alle-
daagse doortrokken van angst 
en kan elk gewoon gesprek in de 
grootste ellende ontaarden. Ber-
told Brecht, schrijver van toneel-
stukken die vol met kritiek op de 
maatschappij zaten, vluchtte in 
1933 vanwege het naziregime uit 
Duitsland. 
Forento heeft van een aantal van 
deze scènes een voorstelling ge-
maakt, omdat het onderwerp 
ook 65 jaar na de bevrijding nog 
actueel is. De voorstelling is op 
24 april om 20.00 uur in Geester-
hage, Geesterduinweg 3 in Cas-
tricum. Kaarten (7,50 euro, 16-, 
65+ en CJP 5,00 euro) zijn ver-
krijgbaar aan de zaal en te reser-
veren via www.forento .nl.

Castricum - Hans Goedhart ex-
poseert schilderijen in de Tuin 
van Kapitein Rommel tot 18 mei. 
De tuin is te vinden schuin te-
genover het station. 

Hans is een echte ‘allesschilder’. 
De toegang is gratis.

Expositie van 
Hans Goedhart

Castricum - Op zondag 11 april 
wordt vanaf 14.00 tot 16.00 uur 
een rommelmarkt in Het Steeg-
je gehouden. Het Steegje is te 
vinden in de Dorpsstraat 77 in 
Castricum. De opbrengst van de 

Rommelmarkt rommelmarkt wordt besteed aan 
De Soos, een activiteit voor men-
sen met en zonder beperking.
Tijdens de rommelmarkt wor-
den hits van toen en nu gedraaid 
door dj Cismo en kunnen lekke-
re drankjes en hapjes gekocht 
worden. 

Stillevens en keramiek in Oude Theehuys
Bakkum - In Het Oude Thee-
huys is tot en 31 mei een nieuwe 
dubbelexpositie te zien met vro-
lijke schilderijen van Afke Spaar-
garen en keramiek van Femmy 
Veeloo. 
Afke uit IJmuiden is naast beel-
dend kunstenaar ook docent te-
kenen en schilderen, onder an-
dere bij Perspectief in Castri-
cum. In de nieuwe expositie in 
Het Oude Theehuys presenteert 
ze kleurige stillevens met acryl-

verf op vierkante doeken. Femmy 
Veeloo (1960) toont werk onder 
de titel ‘Vrouwen en meer... ke-
ramiek’. Ze heeft voor haar ten-
toongestelde beelden gebruik 
gemaakt van de rakutechniek, 
een primitieve stooktechniek 
die ze uitoefent in een atelier 
in Wormerveer. Openingstijden 
van woensdag tot en met vrijdag 
van 11.00 tot 17.00 uur. Het Oude 
Theehuys is te vinden op het ter-
rein van Dijk en Duin.

Programma 15 april t/m 21 april 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur

zondag, maandag, dinsdag
& woensdag 20.00 uur

“De Gelukkige Huisvrouw”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

“Millennium 3”
vrijdag & zaterdag 19.00 uur

“Alice in Wonderland 3D (OV)”
zaterdag & zondag 16.00 uur 

“Alice in Wonderland 3D (NL)”
maandag 20.00 uur 
“Avatar 3D”

zaterdag & zondag 16.00 uur
woensdag 14.00 uur

“Wickie de Viking”
zaterdag & zondag 13.00 uur

woensdag 14.00 uur
“Hoe tem je een draak 3D”

zaterdag & zondag 13.00 uur 
“IEP!”

Millennium 2: De vrouw 
die met vuur speelde

Twee tegenpolen, Mikael Blom-
kvist en Lisbeth Salander. Hij is 
een charmante man en een kri-
tische journalist van middelbare 
leeftijd, uitgever van het beroem-
de en beruchte tijdschrift Millen-
nium. Zij is een jonge, gecompli-
ceerde, uiterst intelligente vrouw 

Wickie De Vicking vertelt het 
verhaal van Wickie, anders dan 
andere vikingen: lief, zachtaardig 
en een beetje verlegen, maar hij 
heeft een speciale gave die nie-
mand heeft: hij is slim! Hij over-
tuigt iedereen van zijn ideeën 
door zijn motto: Wie niet sterk is 
moet slim zijn! Op een dag wordt 
zijn dorp overvallen door een 
bende piraten, onder leiding van 
Vreselijke Sven. 

De overvallers plunderen het 
dorp en beroven de dorpsbe-
woners van hun dierbaarste be-
zit: alle kinderen. Behalve Wickie, 
die net op dat moment vast zit in 
een boom met zijn deltavlieger. 

Wickie de Viking

Wickies vader en de andere Vi-
kingen uit Flake hijsen meteen 
de zeilen om de kinderen te red-
den. Wickie gaat als verstekeling 
aan boord, de piraten achterna 
om zijn vrienden te redden. 

Castricum - Op vrijdagochtend 
23 april van 11.00-12.00 uur in 
De Kern is er gelegenheid om 
kennis te maken met countryli-
ne-dancing. De Stichting Wel-
zijn Castricum organiseert de-
ze danscursus in het kader van 
‘meer bewegen voor ouderen’. Er 
kan worden meegedanst of wor-
den gekeken met deze kennis-
makingsles. Entree is gratis. Na 
de zomer start een nieuwe cur-
sus. 
Aanmelden bij Stichting Welzijn. 
tel.: 0251-656562 of stuur een 
email naar wynzen@welzijncas-
tricum.nl. 

Countryline-
dancing 50+

met zwartgeverfd haar, piercings 
en tattoos én ze is een compu-
terhacker van wereldklasse. 

Drie moorden, één avond. De 
slachtoffers zijn twee journalis-
ten die voor Millennium werkten 
aan een publicatie over men-
sensmokkel, en Nils Bjurman, 
de voogd van Lisbeth Salander. 
Op het moordwapen worden de 
vingerafdrukken aangetroffen 
van Lisbeth. Het hele politieap-
paraat komt in beweging, maar 
Lisbeth is onvindbaar. Blomk-
vist, overtuigd van Lisbeths on-
schuld, gaat langzamerhand een 
verband zien tussen de drievou-
dige moord en het artikel in wor-
ding over vrouwenhandel. 
Dan wordt een vriendin van Lis-
beth ontvoerd door een motor-
bende. Salander laat het aanko-
men op een bloedige confronta-
tie met de onzichtbare bendelei-
der, Zala, een bekende uit haar 
verleden …
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Brutal zaterdag in Bobs
Uitgeest - Een muzikaal en 
fleurig feest met swingende La-
tin House. Zo wordt Brutal om-
schreven. D-Rashid van Latin 
Village, te zien op de foto, staat 
achter de draaitafels, Ilker Akay 
en Apster, die beiden hun spo-
ren hebben verdiend als veelge-

vraagde dj’s bij de NopeisDope 
tours. De dj’s worden bijgestaan 
door percussionist Andrei Russo 
en een Batacuda band.
Donderdag 13 mei is het Hemel-
vaartsdag staan Fetherlite, Sho-
reline en Paradise op het podium 
van 19.00 tot 1.00 uur. 

Sporten in Binnenmeerblauw
Uitgeest - Vol trots presenteer-
de de teams van de Binnenmeer-
school zich afgelopen woensdag 
in de blauwe sporttenues met op 
de voorkant het nieuwe logo in 
full colour. 

Dit is mogelijk gemaakt door de 
Ouderraad, de MR, de Kranten-
commissie en de sponsors Auto-
bedrijf Uitgeest, Jonker Elektro-
techniek, Siro Uitgeest en Slage-
rij Groot 

Winst en verlies voor 
korfballers Stormvogels
Uitgeest - Donderdagavond 
ontving Stormvogels het laagge-
plaatste Hilversum en de uitslag 
was duidelijk: 19-10. Geen mo-
ment kon Hilversum het gemak-
kelijk scorende Stormvogels bij-
benen. Bij de rust was het al 8-
2. Tegen Hilversum ontbrak Jord 
Betjes, maar met de verdienste-
lijk invallende Emiel Mijnen, die 
ook nog wist te scoren, bleef de 

Uitgeester formatie een klasse 
sterker. De doelpuntmakers wa-
ren: Eveline Jongejans (5), Ge-
rard Valkering (4), Jelmer van 
Dam (4), Mark Spillekom (2) en 
Saskia Blokker, Eva de Vries, Jo-
landa Laanbroek en Emiel Mij-
nen (1). Zondag ging Storm-
vogels op bezoek bij koploper 
Celeritas uit Alkmaar. Bij winst 
zou de competitie heel span-

nend worden, omdat er dan vier 
ploegen kans zouden gaan ma-
ken om een promotieplaats. De 
wedstrijd eindigde in een teleur-
stellende 16-7 nederlaag, zodat 
Stormvogels de competitie kan 
uitspelen zonder spanning. Het 
zag er overigens niet naar uit dat 
Celeritas zo ruim zou gaan win-
nen. Stormvogels liet zich beïn-
vloeden door arbitrale beslissin-
gen en was niet geconcentreerd 
op het spel. De thuiswedstrijd te-
gen een bekende: WWSV is zon-
dag om 14.30 uur. 

Wisselend succes MHCU
Uitgeest - Jongens MHCU C1 
tegen Alkmaar C2 afgelopen za-
terdag zou alle kanten op kun-
nen gaan. Uitgeest had de eer-
ste kans op een doelpunt en die 
werd dan ook prompt gemaakt: 
1-0. Vanaf dat moment zette Alk-
maar de verdediging van Uit-
geest onder druk, maar het luk-
te ze niet om te scoren waardoor 
met 1-0 de eerste helft werd af-
gesloten. Voor de tweede helft 
hadden de jongens van Uitgeest 
de opdracht gekregen om de 
voorsprong vast te houden en 
liever nog iets te vergroten. Via 
een mooi opgezette aanval luk-

te het Uitgeest om nogmaals te 
scoren en zo keek Alkmaar ge-
heel onverwacht tegen een 0-2 
achterstand aan. Uitgeest bleef 
drukken. Een speler kreeg de bal 
vanaf de eigen helft toegespeeld, 
nam hem mee naar het doel van 
de tegenstander, stuitte op drie 
verdedigers, maar zag kans om 
de bal af te geven aan een team-
genoot die de bal via een mooie 
tipp-in het doel in ramde: 3-0 en 
dat bleef het. De meiden van C2 
traden aan in een thuiswedstrijd 
tegen Alliance. Helaas werden 
de kansen niet benut en bleef 
het uiteindelijk bij een mager ge-

lijkspel: nul-nul was de toch wel 
terechte einduitslag.
Jongens E2 hadden thuiswed-
strijd tegen FIT E3. Het nog jonge 
team ging fanatiek van start wat 
resulteerde in een mooi doelpunt 
in de eerste helft: 1-0. De tweede 
helft werd door FIT druk gezet op 
het team van Uitgeest. Het lukte 
FIT om te scoren, echter dit doel-
punt moest worden afgekeurd. 
Luttele minuten later lukte het 
FIT wel om op gelijke hoogte te 
komen: 1-1. Uitgeest ging hierop 
weer in de aanval en slaagde er 
in om nogmaals op voorsprong 
te komen. De stand bleef 2-1.

Uitgeest - Na een lange win-
ter was zaterdag de start van het 
nieuwe duivenseizoen. Voor het 
tweede jaar is vereninging De 
Vliegende Vleugels ingedeeld in 
het Rayon B. 
De eerste Vitessevlucht stond 
vanuit het Belgische Meer ge-
pland met een afstand van 115 
km. Aantal deelnemers was ze-
ventien en samen namen ze 390 

Nieuw duivenseizoen voor Vliegende Vleugels 
duiven mee. Overwinnaars wer-
den de gebroeders Baltus uit Uit-
geest. Hun duif maakte een snel-
heid van 1254,165 meter per mi-
nuut wat een snelheid was van ± 
75 km per uur. 

Ook de tweede plaats was voor 
de gebroeders, nummer drie 
werden de gebroeders  Beentjes 
en vierde G. Twaalfhoven.

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Het programma voor 
de komende week van Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest ziet er 
als volgt uit. 

Donderdag 15 april; 10:30 Da-
mesgym, 20:00 Volleybalcompe-
titie Voluit. 
Vrijdag 16 april: 17:30 Jeugdbas-
ketbal, 20:00 Competitiedarten, 
RZVV SNS Regiobank Compe-
titie met om 19:30 Unibet.com-
De Bonte Vivant 2, 20:10 Tesse-
laar-TD-Support, 20:50 Autocen-
trale Uitgeest-Autobedrijf Uit-
geest, 21:30 Rotho Houten Vloer-
SNS Regiobank, 22:10 Haazz.nl-
Sporthal de Zien, 22:50 Patina 

Valbeveiliging-Aldor Verlichting. 
Zaterdag 17 april: 20:00 Uitvoe-
ring Uitgeester Harmonie,  20:00 
Tennistoernooi Noordborg. Zon-
dag 18 april: 10:00 Jeugddarten, 
14:00 Basketbalcompetitie LCP. 
Maandag 19 april: 9:00 Ouder en 
Kindgym, 19:00 volleybaltraining 
Voluit, 20:30 KNVB zaalvoetbal 
De Zien. 
Dinsdag 20 april: 9:00 – 11:00 
Damesgym, 18:00 Jeugdbasket-
bal. 
Woensdag 21 april: 9:00 Ouder 
Kind Gym, 17:30 Jeugd en Cir-
culetievolleybal, 20:00 Recreatie 
Badminton en Volleybal, 20:00 
Competitiedarten. 

	 	

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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www.bakkerijputter.nl

Proef het voorjaar.....!!
Als u naar de zonnige aanbiedingen van deze week kijkt,
krijgt u zeker al een zomers gevoel.....

Van woensdag tot woensdag: NIEUW !!
cake carrees *div. smaken*
‘n échte traktatie....... 2 voor 2, 50 !!
Dit weekend: NIEUW !!
halve vers fruit schelP
mmmmm................. nu ter kennismaking  4, 25 !!
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Avondvierdaagse Limmen wordt 
volwassen: nu ook 10 kilometer
Limmen - Dit jaar zal de avond-
vierdaagse voor de derde keer 
door Conquista worden georga-
niseerd. Voor de echte wande-
laars heeft men een nieuwe uit-
daging, tien kilometer per dag, 
vier dagen lang. Daarnaast kun-
nen natuurlijk ook de vertrouw-

de 5 en 7,5 km gelopen worden. 
Eind april zullen de inschrijffor-
mulieren worden verspreid via 
de scholen, het informatieboek-
je en de website www.conquis-
ta.nl. De avondvierdaagse vindt 
dit jaar plaats van 25 tot en met 
28 mei.

Wethouder geeft startschot voor examens 

Wethouder oefent met scholieren 
voor het praktisch verkeersexamen
Castricum - 467 basisschool-
leerlingen in Castricum doen in 
de week van 19 tot en met 23 
april het praktisch verkeersexa-
men. De gemeente wil bij die ge-
legenheid het belang van ver-
keersveiligheid voor en ver-
keersinzicht van jonge verkeers-
deelnemers benadrukken. Daar-
om zijn alle examenkandidaten, 
hun ouders en leerkrachten op-
geroepen om samen met wet-
houder Ria Beens de examen-
route vooraf te fietsen. 
Dat gebeurt op 15 april om 15.45 
uur vanaf De Brink. Bovendien 
geeft de wethouder op 19 april 
op dezelfde plek het startschot 
voor de eerste examen-fietser-
tjes. 

Startschot examens door wet-
houder
Alle examenkandidaten doen 

vlak vóór de praktische test ook 
een theorie-examen op school. 
Voor hun praktijkexamen in week 
16 zijn in hun eigen kern routes 
uitgezet. Zo is er één route voor 
de drie scholen in Akersloot, één 
voor de twee basisscholen in 
Limmen en één voor de kinderen 
van negen basisscholen in Cas-
tricum. 

Het startsein voor de eerste 
school, basisschool Toermalijn, 
wordt op maandagochtend om 
9.30 uur gegeven door wethou-
der Beens op De Brink. De rou-
te van het praktisch verkeers-
examen is zorgvuldig uitgezet en 
komt overeen met de dagelijkse 
werkelijkheid. Onderweg letten 
diverse controleposten op onder 
andere het stoppen bij verkeers-
lichten, voorrang geven en rich-
ting aangeven. 

Het thema van 2010 is ‘Leer je 
kind meer in het verkeer’. Daar-
om worden ook ouders opgeroe-
pen om hun kinderen de nodige 
praktische verkeerervaring mee 
te geven door zo vaak mogelijk 
de fiets te nemen in plaats van 
de auto. Veilig Verkeer Neder-
land moedigt ouders aan om op 
de landelijke actiedag, 15 april, 
met hun kinderen na schooltijd 
de examenroute te fietsen. Wet-
houder Beens fietst met hen mee 
en hoopt dat ook leerkrachten 
aansluiten. 

Bewust op (de) weg
Door de combinatie van theorie 
en praktijk wordt een groter be-
wustzijn voor het verkeer gecre-
eerd. Het streven is dat kinderen 
zich op straat goed kunnen red-
den, want er vallen nog teveel 
jonge verkeersslachtoffers. 

Huldiging jubilarissen 
brandweer Akersloot
Akersloot - Tijdens de jaarvergadering van brandweer Akersloot op 
vrijdag 9 april werd teruggekeken op een relatief rustig 2009 met 33 
uitrukken, waaronder vier binnenbranden. Ook werd teruggekeken op 
de internationale rampenoefening ‘Floodex’, die voor een groot ge-
deelte in Akersloot plaatsvond. Ook werden de volgende jubilarissen 
gehuldigd: Postcommandant Gerard Boots voor 20 jaar dienst, John 
Hanskamp voor 15 jaar dienst, Rob Admiraal voor 10 jaar dienst. Siem 
Meijne, Rik Sander en Paul Kaandorp kregen hun behaalde diploma en 
bevordering, Rik en Siem tot brandwacht eerste klasse, Paul tot hoofd-
brandwacht.

Castricum - Een vijftienjarige 
jongen uit Castricum werd zon-
dagavond rond 21.25 uur aan-

Vijftienjarige vernielt auto’s

Werkzaamheden aan 
parkeerplaats Zanderij
Castricum - Eind deze week  
start men met het opknappen 
van de parkeerplaats Zanderij. 
Deze parkeerplaats van PWN, 
achter het station, is in natte pe-
riodes erg drassig. Men ziet ook 
dat de parkeerplaats de laatste 
jaren steeds intensiever wordt 
gebruikt. De grond krijgt vaak de 

kans niet om te herstellen na een 
regenbui. 
Pas als de parkeerplaats weer 
van een dichte grasmat is voor-
zien, gaat deze weer open. Tot 
die tijd parkeren de bezoekers 
op een naastgelegen perceel. 
Met borden wordt dit ter plaat-
se aangegeven.

Reünie Pax Christischool
Limmen - De Pax Christischool 
bestaat dit jaar 40 jaar. Om dit 
heuglijke feit te vieren wordt er 
op vrijdag 18 juni een reünie op 
school georganiseerd. 

Oud-leerlingen en -leerkrach-
ten kunnen elkaar van 19.30 tot 
23.00 uur weer eens ontmoeten 

en herinneringen ophalen.
Wie wil komen, maakt vóór 1 ju-
ni 7,50 euro over op bankreke-
ningnummer 33.64.54.090 on-
der vermelding van reünie, de 
(meisjes)naam en het jaar waar-
in men de school heeft verlaten. 

Het inschrijfgeld is inclusief kof-

Wervelende circusvoorstelling 
op de Visser ’t Hooftschool
Castricum - In het kader van 
het schoolproject Circus heb-
ben alle groepen van de Visser 
’t Hooftschool in de periode van 
6 tot en met 9 april hun beste 
beentje voorgezet om leerlingen, 

leerkrachten en de in groten ge-
tale opgekomen ouders een ge-
weldige show voor te schote-
len. Ter voorbereiding was in de 
week vooraf de circusdirecteur 
van circus Bongo op bezoek ge-

weest om uitgebreid te vertellen 
over het circus.
In elke groep was een eigen cir-
cushoek: de bovenbouwleer-
lingen hadden van grote dozen 
dieren gemaakt en de kleuters 
toegangskaartjes die verkocht 
werden bij de kassa aan de ou-
ders inclusief een bakje popcorn, 
wat dat hoort bij een echte cir-
cusvoorstelling!
Op vrijdag was de grote fina-
le: het speellokaal was omgeto-
verd tot een heuse circuspiste, 
waar koorddanseressen, jong-
leurs, dompteurs, clowns, ama-
zones, acrobaten en stoere ster-
ke mannen zorgden voor fantas-
tische en ook aandoenlijke tafe-
relen.

Een sterk staaltje van projecton-
derwijs met veel gevoel voor hu-
mor en heel ruimte voor de cre-
ativiteit van de kinderen, waar-
bij het team met hulp van ouders 
van de jubilerende school op-
nieuw liet zien uitdagende, ver-
nieuwende projecten enthousi-
ast en gedreven uit te kunnen 
voeren. 

fie/thee, hapjes en muziek. Con-
sumptiemunten zijn voor 1,00 
euro te koop op de feestavond. 
Indien men nog foto’s van de 
schooltijd heeft, kan men deze 
digitaal aanleveren via reunie@
paxchristischool.nl. Kijk voor 
meer informatie op www.pax-
christischool.nl.
Kent men nog mensen uit de 
schooltijd buiten de regio, laat 
het ze weten. 

gehouden op de Dorpsstraat. 
De jongen had tegen twee au-
to’s in deze straat geschopt. De 

voertuigen liepen hierdoor zicht-
baar schade op. De jongen werd 
overgebracht naar het bureau en 
werd na verhoor heengezonden. 
Tegen hem wordt een dossier op-
gemaakt wat naar Justitie gaat.
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KortWeg

Castricum - Op donderdag 22 
april wordt voor vrijwillige me-
dewerkers, werkzaam bij oude-
renorganisaties, een informatie-
avond gehouden over de gevol-
gen van een herseninfarct. De 
presentatie vindt plaats in Ont-
moetingscentrum Geesterhage 
en begint om 20.00 uur. Neuro-
loog Jon Zegerius werkzaam bij 
het Rode Kruisziekenhuis ver-
zorgt de presentatie. 
Deelname aan de informatie-
avond is kosteloos. Opgave en 
meer informatie: Stichting Wel-
zijn Castricum, Geesterduinweg 
5, telefoon 0251-656562 of mid-
dels het mailadres: info@wel-
zijncastricum.nl.

Informatieavond 
herseninfarct 

Castricum - De Stichting Wel-
zijn Castricum en restaurant Het 
Mirakel van Bakkum zijn een sa-
menwerkingsverband aange-
gaan om mensen van 55 jaar en 
ouder op een gastvrije en laag-
drempelige manier met elkaar 
te laten eten en wellicht leuke 
ontmoetingen tot stand te bren-
gen. Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij op 21 april, 12 mei en 19 mei. 
Aanvang is 17.00 uur, 16.30 uur 
inloop. De kosten zijn 7,50 euro 
per maaltijd en vinden plaats in 
restaurant Het Mirakel van Bak-
kum, Heereweg 36 in Bakkum. 
Aanmelden kan bij de Stichting 
Welzijn, Geesterduinweg 5, tele-
foon 0251–656562 of via de mail 
naar info@welzijncastricum.
nl onder vermelding van naam, 
adres, telefoonnummer en naam 
van de activiteit.

Mirakels open 
eettafel 55+

Castricum - Vrijdag 16 april 
groot feest op de Juliana van 
Stolbergschool: Van 17.00 uur 
tot 20.00 uur is er een fancy fair 
naar aanleiding van een landen-
project. Er is een veiling en loterij 
met mooie prijzen. 
In het restaurant kan men te-
recht voor een hapje en drankje.

Fancy fair bij de 
Van Stolbergschool

Castricum - De Stichting Wel-
zijn Castricum en restaurant Het 
Mirakel van Bakkum organise-
ren kooklessen voor mannen 
van 55 en ouder. Onder deskun-
dige leiding van een ervaren kok 
worden in vijf avonden alle fijne 
kneepjes van het bereiden van 
een gezonde, eenvoudige maal-
tijd aangeleerd.
Wegens succes van de eerste 
cursus start er 26 mei een twee-
de om 14.00 uur in restaurant 
Het Mirakel van Bakkum, Heere-
weg 36. De daarop volgende les-
sen zijn op 2, 9, 16 en 23 juni.
Na het koken (rond 16.30 uur) 
worden de klaargemaakte ge-
rechten door de cursisten geza-
menlijk opgegeten.

De kosten voor de cursus zijn 100 
euro en dit bedrag is inclusief de 
ingrediënten voor de maaltijd.
Aanmelden geschiedt  bij de 
Stichting Welzijn, Geesterduin-
weg 5, tel. 0251-656562 of per e-
mail naar info@welzijncastricum.
nl onder vermelding van naam, 
adres, telefoonnummer en naam 
van de cursus.

Mirakel’s koken 
voor mannen 55+

Uit eten en ontmoeten bij Mezza Luna 
voor de alleenstaande levensgenieters 
Castricum - 55 jaar of ouder, 
alleenstaand en zou men graag 
eens nieuwe mensen willen ont-
moeten of de vriendenkring wil-
len uitbreiden? Stichting Welzijn 
Castricum biedt in samenwer-
king met een aantal plaatselijke 
restaurants bijeenkomsten ‘Uit 
eten & ontmoeten’ aan. Een aan-
tal keer per jaar willen zij men-
sen bij elkaar brengen om geza-
menlijk te genieten van een drie-
gangenmenu en elkaars gezel-
schap. 
Wie van gezelligheid houdt en 
samen met anderen wil eten in 

een sfeervolle ambiance is wel-
kom op 12 mei om 17.00 uur bij 
restaurant Mezza Luna, Mient 1, 
Castricum. Vooraf reserveren is 
noodzakelijk.
De kosten zijn 25 euro inclusief 
twee drankjes en een kopje kof-
fie of thee na afloop.
Aanmelden geschiedt bij de 
Stichting Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5, tel. 0251–
656562 of mailen naar info@
welzijncastricum.nl onder ver-
melding van de naam van de ac-
tiviteit, naam, adres, telefoon-
nummer en geboortedatum.  

Egmond-Binnen - Zaterdag 17 
april vanaf 21.00 uur is de jaarlijk-
se hiphopavond in Joeb. Dan kan 
meer weer genieten van BassaK-
lanka en Westenwind, die bege-
leid worden door dj Midnight. De 
entree bedraagt 3,00 euro. 
Meer informatie: www.joeb.nl.

Jaarlijkse hip-
hopavond in Joeb 

Castricum - Zaterdag 17 april 
neemt mevrouw Emmens-Knol, 
burgemeester van Castricum, het 
eerste exemplaar in ontvangst 
van ‘Op pad met de boswach-
ter’ van schrijfster Marijke Dirk-
son en illustrator Ton de Bree. De 
overhandiging van dit informa-
tieve boek voor kinderen (van-
af circa acht jaar) vindt om 14.30 
uur plaats in bezoekerscentrum 
De Hoep van het PWN, Johan-
nisweg 2 te Castricum. Aanslui-
tend (tot 16.30 uur) is er een gra-
tis excursie voor maximaal veer-
tig kinderen in het natuurge-
bied rondom De Hoep. Inschrij-
ven hiervoor kan via www.pwn.
nl. Het boek ‘Op pad met de bos-
wachter’ van Marijke Dirkson en 
Ton de Bree is uitgegeven door 
Cyclone Boekproducties, onder 
andere bekend van de vele kijk- 
en doegidsen over de natuur 
(www.cycloneboeken.nl). Vanaf 
19 april is het boek te koop. 

Eerste exemplaar 
voor burgemeester

Castricum - In drie bijeenkom-
sten, georganiseerd door het Al-
gemeen Maatschappelijk Werk 
en de Stichting Welzijn Castri-
cum, gaat men praten over de 
positie van grootouders. De bij-
eenkomsten worden gehouden 
in de tuin van Kapitein Rommel 
op dinsdagochtend 18 en 26 mei 
en 1 juni tussen 10.00 en 12.00 
uur. 
Deelnemers kunnen zich aan-
melden bij de Stichting Welzijn 
Castricum, tel. 656562. De kos-
ten zijn 20 euro.

Bijeenkomsten 
voor grootouders Limmen - De Stichting Welzijn 

Castricum organiseert in samen-
werking met GGZ Dijk en Duin 
en de ouderenbonden ANBO, 
KBO en PCOB een film over ‘ge-
zond ouder worden’ op 6 mei van 
14.00–16.00 uur in ontmoetings-
centrum Vredeburg aan de Dus-
seldorperweg 64. De toegang is 
gratis. Deze middag wordt be-
geleid door drs. Anke Beerlage, 
preventiewerker/GGZ psycho-
loog. Over het thema ‘De kunst 
van het ouder worden’ is een film 
gemaakt. Na afloop van de film 
worden gedachten met elkaar 
uitgewisseld over dit onderwerp.
Wie nieuwsgierig is geworden 
en deze film graag wil bijwonen 
kan zich aanmelden bij de Stich-
ting Welzijn, Geesterduinweg 5, 
tel. 0251–656562 of mailen naar 
info@welzijncastricum.nl onder 
vermelding van de naam van de 
activiteit, naam, adres, telefoon-
nummer en geboortedatum.

De kunst van 
het ouder worden

Zondag Club Sunday bij Mezza Luna
Castricum - Club Sunday is in 
maart succesvol van start ge-
gaan. Er was grote belangstel-
ling voor de ontmoetingsactivi-
teit in Mezza Luna. Op zondag 18 
april wordt weer een Club Sun-
daymiddag georganiseerd. Al-
leengaanden, maar ook mensen 
met een partner, worden uitge-
nodigd in het Grand-Café aan de 
Mient 1. De aanvangstijd is 14.00 
uur. Onder het genot van een 
drankje kan men anderen ont-
moeten en gezellig een praatje 
maken. Bij mooi weer wordt een 
speciaal Club Sunday-terras in-
gericht bij Mezza Luna.
De club is een initiatief van een 
groepje actieve mensen dat, in 

samenwerking met de Stichting 
Welzijn Castricum, graag ont-
moeting én gezelligheid wil com-
bineren in het weekend. Men wil 
zich richten op de leeftijd 45 tot 
circa 65 jaar (een paar jaar jon-
ger of ouder maakt natuurlijk 
niet uit). Club Sunday wordt el-
ke derde zondag van de maand 
georganiseerd en is kosteloos, 
consumpties zijn voor eigen re-
kening. 
Belangstellenden zijn zonder op-
gave welkom. Voor meer infor-
matie kan contact op worden 
genomen met de Stichting Wel-
zijn Castricum, telefoon 0251-
656562. Mailadres: Info@wel-
zijncastricum.nl. 

Castricum - ‘Waar zijn we in 
godsnaam mee bezig?’ Deze 
vraag is de inzet van de ‘Braam-
boslezing’ op zaterdag 17 april 
om 10.00 uur in de oude Dorps-
kerk. Voor deze lezing, een initia-
tief van de raad van kerken Cas-
tricum, is zr. dr. Teresa Takken 
uitgenodigd. In de lezing zal ze 
nader ingaan op vragen rond on-
recht, geweld en verdriet die zo 
prominent in de wereld aanwe-
zig zijn, de afwezigheid van God 
(of is dat maar schijn?) en wat 
men nog te zoeken heeft in de 
kerk. Er is ruimte voor vragen en 
discussie, voor muziek en zang. 
Het liturgiekoor onder leiding 
van Jelle Jan Klinkert doet mee.

Braamboslezing

Volop activiteiten bij Conquista
Limmen - Op vrijdagavond 16 
april is Club – Xtra (12 tot 16 
jaar) geopend met een open in-
loop. 
Zaterdagochtend 17 april een 
spookachtig goede activiteit 
waar de Kids (4 t/m 9 jaar) flink 
aan het knutselen slaan om een 
griezelbeest te maken. Deelna-
me aan deze activiteit bedraagt 1 
euro (inclusief limonade).
Zaterdagavond 17 april het be-
roemde Casino in Club X-tra. 
Kom de gratis fiches halen en 
beproef het geluk op de dobbel-
bak, roulette of blackjacktafel en 
maak kans op fantastische prij-
zen.   
Voor iedereen van 9 t/m 12 jaar, 
is er iedere week Club op de 

woensdagmiddag. Deze mid-
dagen staan de negen compu-
ters klaar en de muziek aan, de-
ze mag men zelf komen draaien 
in de dj-hoek. Maar men kan ook 
poolbiljarten, computerspelletjes 
spelen, internetten, knutselen 
maar ook met de Wii- spelcom-
puter op groot scherm spelen.
De clubmiddag vindt elke woens-
dagmiddag plaats van 14.00 uur 
tot 17.00 uur. De Conquista Kids-
club zaterdagochtend van 10.30 
tot 12.00 uur en Club – Xtra zo-
wel vrijdag- als zaterdagavond 
van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Jongerencentrum Conquista be-
vindt zich op de Kerkweg 50. Zie 
ook www.conquista.nl.
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“Ik ben verknocht aan Uitgeest”

Henk Eilert: plannenmaker in het MCA

Uitgeest -  Het Medisch Cen-
trum Alkmaar (MCA) heeft 3.500 
medewerkers. Daarmee is het 
één van de grotere werkgevers 
van Noord-Holland. Henk Eilert 
is  beleidsmedewerker voor de 
medische staf van het MCA, be-
staande uit 200 doktoren. Plan-
nen maken, bijzondere speci-
alismen binnenhalen en vooral 
het steeds op elkaar afstemmen 
van de directie van het zieken-
huis en de medische staf: dat 
is het werk waar hij zich dage-
lijks mee bezighoudt. Henk Eilert 
woont met plezier in Uitgeest en 
wil zich als fractievoorzitter van 
de PvdA inzetten voor de nieuwe 
inwoners, zodat ook zíj trots zul-
len zijn op hun eigen woonwijk.

Henk Eilert is geboren in Nieuw 
Buinen (Drente), de plaats waar 
hij ook naar de lagere school 
ging. Voor de middelbare school 
moest hij naar de provincie Gro-
ningen en wel naar Stadskanaal. 
Hij ging er naar het Ubbo Emmi-
us Lyceum en deed er met goed 
gevolg gymnasium alpha. Toen 
hij wilde gaan studeren, trok 
het hem niet aan  - anders dan 
zijn meeste klasgenoten –  om 
in Groningen te gaan studeren. 
Hij prefereerde Amsterdam, ver-
liet het ouderlijk huis op negen-
tienjarige leeftijd en ging socio-
logie studeren aan de Gemeen-
telijke Universiteit.  Henk: “Het 
was 1972 en ik zat midden in de 
hippietijd en de kaboutertijd met 
Roel van Duijn. Ik stond achter 
de filosofie van natuurlijk le-
ven en was mateloos geïnteres-
seerd in de provo’s. Ook ík heb 
in het Vondelpark geslapen. Het 
was de tijd, dat de jongeren zich 
afzetten tegen wat zij zagen als 
burgerlijkheid en materialisme 

van hun ouders.” 

Studietijd
Eilert: “Na mijn kandidaats 
moest ik me gaan specialise-
ren. Met de algemene sociolo-
gie kon je niet zo veel. Bij toeval 
raakte ik betrokken bij een on-
derzoek bij het instituut socia-
le geneeskunde. Het betrof een 
onderzoek naar ‘ziekte en sterf-
te in de Amsterdamse stadswij-
ken’.  Daarmee ben ik gedurende 
de helft van mijn doctoraal bezig 
geweest. De slotconclusie was, 
dat bij armere mensen de ge-
zondheid minder is. Ik studeer-
de aan de faculteit sociologie en 
aan de faculteit sociale genees-
kunde en behaalde mijn docto-
raal.” Tijdens zijn studietijd stu-
deerde Henk een jaar in Heidel-
berg, waar hij later ook zijn Ame-
rikaanse vrouw Nancy ontmoet-
te. Hij ging terug naar Neder-
land, trouwde toen hij 23 was en 
kreeg zijn eerste kind toen hij 24 
jaar oud was. Hij studeerde af op 
zijn 26ste. 
Henk: “Om na je studie werk 
te zoeken, was in 1979 niet zo 
moeilijk. De Wet Ziekenhuisvoor-
ziening was er net doorheen. Al-
le gemeenten en provincies had-
den tot  taak een ziekenhuisplan 
op te stellen. Ook samenvoeging 
ging een belangrijke rol spelen. 
Mijn eerste baan was in Rotter-
dam. Ik werd beleidsmedewer-
ker zorg in de gemeente Rotter-
dam. Eén van mijn eerste klus-
sen, die ik overigens niet snel zal 
vergeten, was het plan in Rotter-
dam allochtonen verspreid te la-
ten wonen over alle stadswijken. 
Het was bedoeld voor een betere 
integratie, maar het is niet echt 
een succes geworden. Alloch-
tonen wilden over het algemeen 

toch graag zo goedkoop moge-
lijk wonen. Ik had ook te maken 
met de samenvoeging van zie-
kenhuizen. In die tijd was de ge-
meente nog de baas van enke-
le ziekenhuizen. Gemeenten wil-
den ziekenhuizen concentre-
ren. Elk ziekenhuis had een ei-
gen directie en een eigen medi-
sche staf. Het was toen mijn taak 
te bemiddelen tussen het college 
van B &W enerzijds en de direc-
tie en medische staf anderzijds. 
Vaak ging het ene ziekenhuis in 
het andere op. Ik heb vier jaar 
in Rotterdam gewerkt en heb er 
een mooie tijd gehad. Wij woon-
den in de mooie groene woon-
wijk Ommoord. Erik, onze oudste 
zoon (nu 33 jaar) is in Amster-
dam geboren evenals Hanneke 
(nu 31), maar John (nu 28) is in 
Rotterdam geboren. In 1984 ver-
huisden wij naar Uitgeest naar 
een mooi plekje met uitzicht op 
de wijde groene Castricummer-
polder.”  

Provincie Noord-Holland
In 1983 ging Henk bij de provin-
cie Noord-Holland werken als 
beleidsmedewerker ziekenhui-
zen en wel tot 1990. De provincie 
had plannen om het aantal zie-
kenhuisbedden fors te reduce-
ren, met name in Amsterdam en 
andere grote steden. Men wil-
de een verbetering van de zie-
kenhuiszorg. Ziekenhuisfuncties 
werden overgeheveld en men 
had minder bedden nodig omdat 
de verpleegduur korter was en 
patiënten sneller naar huis wer-
den gestuurd. Het Prinsengracht-
ziekenhuis ging op in het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) 
in Amsterdam en het Emma Kin-
derziekenhuis werd als het ware 
ingelijfd bij het Amsterdams Me-

disch Centrum (AMC). Het An-
dreas Ziekenhuis en het Sint Lu-
cas Ziekenhuis in Amsterdam 
zijn samengevoegd, maar het 
Slotervaartziekenhuis, eerst in 
het bezit van de gemeente, bleef  
zelfstandig en is dat nog steeds. 
Door de samenvoegingen kreeg 
men ook meerdere specialismen 
in huis. 

Samenvoegingen
De provincie was ook de ‘baas’ 
van de psychiatrische ziekenhui-
zen Santpoort en Duin en Bosch 
te Castricum. Ook dáár hebben 
fusies plaatsgevonden en is er 
één groot overkoepelend geheel 
gekomen, zoals de GGZ Noord-
Holland (Geestelijke Gezond-
heids Zorg). In Alkmaar ging het 
katholieke Sint Elisabeth Gast-
huis samen met het Centraal 
Ziekenhuis op in het Medisch 
Centrum Alkmaar (MCA) . Al-
le veranderingen en samenvoe-
gingen waren erop gericht zo ef-
ficiënt mogelijk te werken. De 
provincie heeft thans geen eigen 
ziekenhuizen meer, maar maak-
te wel het beleid in de 80er ja-
ren voor alle bestaande zieken-
huizen. Noord-Holland was ver-
deeld in vier regio’s. Er waren 
zo’n twaalf ziekenhuizen in Am-
sterdam; vier in  het Gooi; zes in 
Kennemerland en drie in de kop 
van Noord-Holland. 
Henk Eilert: “Ik ben steeds be-
trokken geweest  bij de nieu-
we plannen. Hoeveel zieken-
huizen zullen wij over tien jaar 
nog hebben? En welke zullen er 
gaan sluiten? Mijn speciale aan-
dachtsgebied betrof  de Am-
sterdamse ziekenhuizen, maar 
ik heb met alle ziekenhuizen in 
Noord-Holland een goed con-
tact gehad en was de ambtelijke 
rechterhand van de Gedeputeer-
de van de provincie Noord-Hol-
land, Kees Korver.”  “Maar Henk, 
al die planning, dat doe je toch 
niet alleen?” “Nee”, zegt hij, “na-
tuurlijk niet. In ons team zaten 
vijf mensen, waarvan onder meer 
iemand, die goed is voor wat de 
bouw betreft alsmede een eco-
noom en een jurist.”

Bijzondere functies
“Vanaf 1990 ben ik in het Me-
disch Centrum Alkmaar aange-
nomen om mee te helpen bijzon-
dere functies (specialismen) bin-
nen te halen van nieuwe dokto-
ren met nieuwe vaardigheden. 
Zo kon bestraling voor kanker 
eerst alleen in het AMC en het 
Antoni van Leeuwenhoekzieken-
huis in Amsterdam worden uit-
gevoerd, maar nu kan dat vanaf 
1995 ook in Alkmaar. Sinds een 
jaar of vijf kan er ook zelfstandig 
in Alkmaar worden gedotterd. 
Andere reeds binnengehaalde 
bijzondere functies zijn: radio-
therapie, neurochirurgie en kli-
nische geriatrie. Vaak betreft het 
meerjarenplannen. Ik vind medi-

sche specialisten boeiende men-
sen en vind het zinnig om met 
hun bijzondere plannen bezig te 
zijn. Aan de andere kant luister ik 
naar de wensen van het zieken-
huisbestuur, want tenslotte moet 
alles betaald en gehuisvest wor-
den. Om dan tot een voor ieder-
een goede oplossing te komen is 
iedere keer weer een uitdaging, 
waar ik ook aan bijdragen mag. 
Al zeg ik het zelf, ik kan wel goed 
met mensen omgaan. Wat het 
werk betreft wordt het wel eens 
laat. Om 17.00 uur sluiten alle po-
li’s. Vergaderingen zijn dan vaak 
van 17.00 tot 19.00 uur.” 

Hobby’s
Henk fietst –weer of geen weer 
– elke dag naar zijn werk: van 
Uitgeest naar Alkmaar dus. Hij 
loopt  twee keer per week hard. 
In het weekend loopt hij met zijn 
jongste zoon John. Henk doet 
ook mee met halve marathons in 
Egmond aan Zee en Schoorl. Hij 
houdt van gitaarspelen, speelt 
onder meer flamenco en klas-
sieke nummers.  Een bijzonde-
re hobby is wel het werken in de 
tuin van de Vereniging Milieu-
vriendelijke Tuin aan de Tolweg 
in Uitgeest. “We werken er met 
twintig mannen en vrouwen en 
bewerken vele hectares grond”. 
Op een geheel ander gebied is 
Henk actief in de Raad van Toe-
zicht van het Hospice Alkmaar in 
het Hoefplan.

Politiek
Henk: “Noem politiek ook maar 
een hobby. Ik heb altijd graag 
mee willen praten over het be-
leid in het dorp waar ik woon. 
Sinds 1987 zat ik voor de PvdA 
Uitgeest in de politiek en zat in 
allerlei commissies. In de eer-
ste helft van de raadsperiode 
1994-1998 was ik nadat Dinant 
de Ridder het twee jaar voor zijn 
rekening had genomen twee jaar 
raadslid van 1996 tot 1998. Van 
1998 tot 2002 was ik fractievoor-
zitter en van 2002 tot 2008 wet-
houder. In 2008 viel het college 
na onenigheid binnen de coalitie 
over het dorpsplan en moest ik 
als wethouder vertrekken. Maar 
ik houd van politiek en ben ge-
lukkig weer herkozen als raads-
lid/fractievoorzitter. Om onze 
zelfstandigheid te behouden, is 
het noodzakelijk veel samen te 
werken met andere gemeenten. 
Dat gebeurt al op het gebied van 
de brandweer (Kennemerland), 
de vuilverbranding (Noord-Ken-
nemerland) en de Milieudienst 
(IJmond). Maar zo zouden we 
ook samen kunnen werken op 
het gebied van het verlenen van 
bouwvergunningen en recon-
structies van wegen. Ik vind het 
belangrijk, dat wij veel in overleg 
zijn met mensen uit de nieuwe 
wijken. Als PvdA willen wij het 
wijkwerk bevorderen en stimule-
ren.” (Marga Wiersma)  

Henk Eilert bij een schilderij van Uitgeest in zijn werkkamer 
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Arno Schlosser bekerkam- 
pioen Schaakclub Bakkum
Bakkum - Na een spannende en 
enerverende Doede Deen beker-
finale van schaakclub Bakkum 
heeft Arno Schlosser tegen Pe-
ter Siekerman opnieuw de beker 
gewonnen, vernoemd naar mar-
kant lid wijlen Doede Deen. In de 
eerste partij kwam wederom de 
scherpe Siciliaanse Sveshnikov 
op het bord. Een opening waarin 
beide schakers zich goed thuis 
voelen. De tactische partij kwam 
zo uit de theorieboeken en pas 
rond de 15e zet weken de spe-
lers af van de begaande paden. 
Met oplopende spanning kon 
het aanwezige publiek de la-
veerpartij volgen. In het vervolg 

kon Schlosser met nog slechts 
luttele minuten op de klok par-
does naar een gewonnen eind-
spel afronden. In de tweede par-
tij koos Schlosser voor een rusti-
ge variant in een Slavische ope-
ning. Siekerman, die nu moest 
winnen, kwam echter niet in zijn 
spel en gaf in de kortstondige 
partij direct op toen een ondoor-
dachte zet stukverlies inleidde. 
In het dubbelschaak werd hard 
gestreden om de punten. Jacob 
Bleijendaal en Bob Bakker de-
den goede zaken en stegen op 
de ranglijst. Stand dubbelschaak 
1. Arno Schlosser; 2. Peter Sie-
kerman; 3. Jacob Bleijendaal.

Peter Siekerman (links) tegen Arno Schlosser

Mini-WK 
bij Vitesse’22
Castricum - Op woensdag 21 
april verandert het Castricumse 
sportpark van Vitesse 22’ in een 
klein stukje Zuid-Afrika. Op deze 
dag kunnen de kleinste sporters 
van Castricum een gooi doen 
naar het wereldkampioenschap 

Voebels Tennisteam 
timmert aan de weg
Castricum - Afgelopen zater-
dag is de tenniscompetitie voor 
een twintigtal teams van TV Cas-
tricum gestart. Ook TVC 3, dat 
onder leiding staat van Rob Voe-
bel, staat voor een nieuw en uit-
dagend seizoen. Volledig in het 
nieuw gestoken zullen de vijf ten-
nistalenten zich staande moeten 
houden in de vierde klasse. Na 
twee promoties op rij zal het dit 
jaar een stuk lastiger worden om 
in de bovenste regionen te eindi-
gen. Dit bleek al direct toen het 
stugge Limmen afgelopen za-
terdag op bezoek kwam. De te-
genstander speelde het spelle-
tje iets slimmer en ging daardoor 
met de punten in de tennistas te-
rug naar huis. Lang kan er echter 
niet getreurd worden want ko-
mende zaterdag staat de volgen-

V.l.n.r. René Kok, Ron Beentjes, Marcel Beentjes, Marco van Pinxteren 
en Ewout Beentjes.

de zware klus alweer te wachten 
op de mannen. Bakkum-uit: ‘al-
tijd lastig’.

Sponsor/begeleider/coach en 
verzorger Rob Voebel heeft voor 
de komende weken een zwaar 
trainingsprogramma opgesteld 
wat uiteindelijk moet leiden tot 
het nodige succes. De compe-
titie is nog lang dus er kan nog 
van alles gebeuren, maar aanko-
mende zaterdag zal er beter ge-
presteerd moeten worden. 

voetbal op de Mini-WK die dit 
jaar voor het eerst door Vites-
se wordt georganiseerd. Inmid-
dels heeft een grote groep jeug-
dige spelers zich reeds aange-
meld en stromen nieuwe aan-
meldingen nog steeds binnen. 
Vitesse hoopt met deze middag 
een leuk en gezellig voorjaar-
stoernooi op de jaaragenda te 
zetten in het midden van het sei-
zoen. Mede door de enthousias-

te medewerking van maar liefst 
acht Castricumse basisscholen 
lijkt niets het Mini-WK in de weg 
te staan. Voor de groepen één en 
twee worden speelse clinics en 
verschillende voetbalspelletjes 
in competitieverband gehouden. 
Bij de groepen drie en vier zal er 
dus een heuse landenstrijd los-
barsten. 
Voor meer informatie: mini-pu-
pillen@vitesse22.nl.

Bergerweg 100 • Alkmaar • Tel. 072-5114816
www.debatavier.nl

We zijn weer open. Iedereen is welkom!

Nieuwe attractie: DE LUNA LOOP

Te koop:
Strijkplank 8,-, koperen haard-
stel + kit 35,-, Kalorik 1200 wt. 
stofzuiger 25,-, opoefiets 110,-
, limit mountainbike 14 tot 16 jr.. 
21 versn. 79,-. Tel: 023-5271991
Gevraagd:
Klokken, wekkers, horloges 
voor mijn uitgebreide hob-
by/verzameling. Geen in- en 
verkoop. Tel: 0255-751256 

Te koop:
3 Ingebonden aargan-
gen van de Katholieken illu-
stratie, 26/27 - 29/30 - 27/28 
50,-. Tel: 023-5263608
Te koop:
3 Zwarte frame wandpren-
ten met glas ± 98 cm x 70 
cm 15,-. Allison zonne-
bank 100,-, Brabantia strijk-
plank 10,-. Tel: 0255-530678

Te koop:
JVC breedband tv, 100 hz, 
br. 76 x hg. 50 x d. 50, 70,-
, vuilniszak vol babykleer-
tjes mt. 50/56 25,-, tijgertje 
gym 30,-. Tel: 023-5372891
Te koop:
Massief kristallen Coco Co-
la flesjes, org. oud model (coll. 
item), 19 cm hg. 10,-, mini 8 
cm. hg. 3,50. Tel: 023-5365300

Te koop:
Legergroen Garcia jongens-
jack, mt. M. Ruglengte 67 
cm 10,-. Tel: 0255-536082
Te koop:
Meidenkast 150,-, vitrine-
kast 100,-, kleding 2,- p.st., 
orgelkrukje 125,-, vogel-
kooi 5,-. Tel: 0255-522801
Te koop:
Reiskoffer 10,-, houten kin-
derschommel 5,-, 2 x luxa-
flex, 2 x maat 110 10,-
, kunststof kinderloop-
fiets 3,-. Tel: 0255-525073
Te koop:
Hoogslaper + bureau 20,-
, witte kast + 2 kl. kastjes 
20,-. Tel: 0255-515121
Te koop:
Wit bureau met 2 deurtjes, br. 
140 x hg. 75 x d. 67 15,-, bu-
reaustoel 7,-, samen 20,-. Tel: 
0255-530757/06-16510487
Te koop:
Damesfiets, 6 versn. 60,-
, omafiets 8/12 jr. 24” 60,-
. Tel: 0255-538021
Gevraagd:
Wie heeft er een hele gro-
te bench voor mijn hond? 
Tel: 0255-577469
Gevraagd:
Met mijn 2 kleinkindjes 
wil ik graag apart naar Ar-
tis. Wiehelpt mij zegels spa-
ren b.v.d. Tel: 0255-536546
Te koop:
Glas-in-lood raam, Zee-
weg Ziekenhuis 30,-
. Tel: 023-5383164

Te koop:
Nog ca. 145 Donald Ducks 
i.g.st. in 1 koop 25,-, ook los 
voor 0,20. Tel: 0255-522491
Te koop:
2 Opklapbare logeerbedden 
15,- per stuk. Tel: 0255-520255
Te koop:
Koelkast tafelmodel 75,-
, nw. vitrinekastje, h. 180 x 
br. 80 75,-, zaagtafel 50,-
, eiken ladekastje 35,-, 
fietsdrager 50,-. Tel: 
0255-518795
Te koop:
Batavus vouwfiets, z.g.a.n. 
75,-, damesfiets 80,-, opoe-
fiets 80,-, herenfiets 100,-
. Tel: 0255-533233

Te koop:
Ktv, 37 cm met dvd en op-
hangbevestiging 25,-, kl. vi-
tirnekast met verlichting 
10,-. Tel: 0255-512399
Te koop:
Weekendtas, zwart leer 50,-
, vouwfiets 50,-, ATB fiets 
nw. 75,-. Tel: 023-5375043
Te koop:
Bijbel in de Indonesi-
sche taal in leer gebon-
den uitgave in nieuwe staat 
20,-. Tel: 023-5376764
Gevraagd:
Oude brieven, documen-
ten uit de oorlog, per-
soonsbewijzen, oude fo-
to’s etc. Tel: 023-5360572
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Jazz Session Club ‘Vredeburg’
Bbbigband en Bigband 
Heiloo sluiten seizoen af
Limmen - Na het buitenge-
woon geweldige optreden van 
JazzInDeeD in maart met zan-
geres Didi Scholte komt nu al-
weer het einde van het seizoen 
van de Jazz Session Club ‘Vrede-
burg’. En traditiegetrouw zal dit 
natuurlijk gebeuren met een af-
scheid op hoog niveau. Zondag 
18 april vanaf 16.00 uur presen-
teren zich maar liefst twee big-
bands op het podium. Beide or-
kesten staan onder leiding van 
Jack Kat en die heeft bewezen 
dat het professionalisme in bei-
de bands steeds hoger wordt.
Jack is in staat de muzikanten 
boven zichzelf uit te laten groei-
en en dat komt mede door het 
hoge niveau van de arrange-
menten. De namen van de bei-
de orkesten zijn de Bbbigband, 

het jongere broertje van de Big-
band Heiloo, beiden van de mu-
ziek- en dansschool Heiloo.
De klankkleur van beide orkes-
ten is verschillend, maar dat kan 
ook niet anders, want de bezet-
ting is anders. Maar dat er een 
spectaculair einde komt aan een 
seizoen met vele hoogtepunten, 
dat is wel zeker. En daarom is de 
organisatie zeer blij dat deze for-
maties het seizoen zullen afslui-
ten.

De toegang is vrij in de Vrede-
burg, Dusseldorperweg 64 in 
Limmen, maar men kan lid wor-
den voor 7 euro voor het gehe-
le jaar. 
Inlichtingen:  Fred Timmer, tel. 
072-5053414, e-mail: timmer.
limmen@worldonline.nl.

Paulusschool stelt kunst 
ten toon op het Kooiplein
Castricum - Op de Paulus-
school draait al enkele weken het 
schoolthema: uit de kunst! Na-
dat alle kinderen het thema ge-
zamenlijk openden met het wer-
ken in verschillende workshops, 
zijn er al vele mooie kunststuk-
ken gemaakt. Een deel van de-
ze werken kan men tegenko-
men tijdens het winkelen op het 
Kooiplein. Gedurende twee we-
ken worden verschillende kunst-
werken van de Paulusschool hier 

tentoongesteld. Op dinsdagmid-
dag 27 april van 17:00–19:00 uur 
is er gelegenheid om deze of an-
dere werken te kopen tijdens de 
Paulus-kunstmarkt en –veiling. 

De opbrengst is voor een school 
in Zuid-Afrika, waar  juf Marissa 
momenteel werkt. Zij is een oud-
stagiaire van de Paulusschool. 
Zij heeft via mailcontact al la-
ten weten zeer blij te zijn met het 
goede doel.

Knikkerkampioenschap
Castricum - Dinsdag 20 april 
organiseert Sportservice Kenne-
merland het eerste knikkerkam-
pioenschap in de gemeente Cas-
tricum voor kinderen uit de groe-
pen drie tot en met acht van de 
basisschool. 
In het voorjaar worden de knik-
kers weer uit de kast gehaald. 
Op schoolpleinen wordt in de 
pauzes en na schooltijd fanatiek 
geknikkerd. Jong en oud spelen 
tegen elkaar. Leeftijd speelt geen 
rol in dit leuke spel. Een mooi 
moment voor de knikkeraars om 
zich te meten met andere kinde-
ren uit de gemeente Castricum.
De kinderen zijn van 16.00 uur tot 
17.30 uur welkom op het school-
plein van OBS Juliana van Stol-
berg, Juliana van Stolbergstraat 
3. Hier kunnen de kinderen in 
korte wedstrijdjes hun knik-
kerprestaties tonen. In de gro-

te eindfinale wordt bepaald wie 
zich knikkerkampioen van Cas-
tricum noemen.
Om mee te doen aan het knik-
kerkampioenschap is aanmelden 
verplicht. Doe dit door een e-mail 
met naam, school en telefoon-
nummer te sturen naar avander-
jagt@sportservicenoordholland.
nl of telefonisch bij Sportservice 
Kennemerland, tel. 0251–661377. 
Deelname aan het knikkeren is 
gratis. De organisatie zorgt voor 
knikkers en de spelregels wor-
den aan het begin uitgelegd. 
Kinderen die niet meedoen met 
het knikkerkampioenschap zijn 
ook welkom. Zij kunnen zich be-
zighouden met allerlei oud-Hol-
landse schoolpleinspelen zoals 
steltlopen en hoelahoepen of ze 
kunnen hun vrienden of vrien-
dinnen aanmoedigen bij de knik-
kerwedstrijden. 

Heemskerk - Vorige week dins-
dagavond rond 18.45 uur is in 
de Rousselstraat in Heemskerk 
een vrachtwagen met klei ge-
kanteld. De 52-jarige chauffeur 
uit Akersloot is bij het ongeval 
licht gewond geraakt. De chauf-
feur was bezig met het lossen 
van een lading klei om de wan-
den van een vijver te verstevigen. 
Tijdens het lossen kiepte de wa-
gen. De chauffeur maakte in de 
cabine een smak en raakte ge-
wond aan zijn hoofd. Hij is door 
de brandweer uit de cabine be-
vrijd en voor behandeling naar 
een ziekenhuis gebracht. De 
vrachtwagen is door een kraan 
op de wielen gezet.

Vrachtwagen kiept, 
chauffeur gewond

Jambokoor zingt Afrikaanse 
liederen in de Corneliuskerk
Limmen - Op zaterdag 17 april 
is er een viering in de Cornelius-
kerk met als thema: ‘Op de peda-
len voor Burkina Faso’. Het Jam-
bokoor zal hieraan zijn medewer-
king verlenen. Dit koor zingt uit-
sluitend Afrikaanse liederen en 
geeft deze viering dan ook een 
bijzonder Afrikaans tintje.
De liederen komen uit diverse 
Afrikaanse landen en tijdens de 
dienst wordt er uitleg gegeven 

over de betekenis van de symbo-
len die gebruikt worden.
Naast de religieuze liederen die 
men ten gehore brengt, zingt 
men ook een waslied, een ver-
jaardagslied en het Afrikaanse 
volkslied.
Het koor wordt begeleid door 
een eigen combo en staat onder 
leiding van Teun Steur uit Zui-
dermeer. De viering begint om 
19.00 uur.

Akersloot - Gemeente en 
Dorpsbelang nodigt al haar le-
den en belangstellenden uit voor 
een inloopavond in de kantine 
van de handbalvereniging op 19 
april. Vanaf 19.30 uur is de kan-
tine open. Er zullen fractie- en 
bestuursleden aanwezig zijn. 
Men kan vragen stellen, sugges-
ties doen en opmerkingen ge-
ven. Kortom, allerlei zaken die in 
Akersloot spelen en die de be-
zoekers aan het hart liggen kan 
men deze avond aan de orde 
stellen. Agendapunten: Verkie-
zingen maart 2010, bouwen voor 
de inwoners, aanpassen van de  
begroting de komende jaren ,het 
Kruispunt moet blijven en de in-
woners aan het woord.

Aan de koffie-
tafel met GDB

Lezing over nachtjagers
Castricum - Donderdag 22 april 
houdt de heer Douwe Tadema 
een lezing over ‘nachtjagers’, te 
weten uilen.
Als regiocoördinator van Water-
land en Zeevang houdt hij zich 
bezig met de bescherming van 
uilen. Interessante vogels die 
hier in de buurt voorkomen, al 
hebben de meeste mensen er 
geen idee van dat ze er zijn.
Hij vertelt met name over het le-
ven van de kerk- en steenuil, laat 
hun dagelijkse bezigheden zien 

en hoe zij hun jongen grootbren-
gen. Hij illustreert zijn verhaal 
met dia’s, filmmateriaal en opge-
zette dieren.

De lezing vindt van 14.00-16.00 
uur plaats in De Kern aan de 
Overtoom en is georganiseerd 
door het Vrouwen Contact Cas-
tricum en voor iedereen toegan-
kelijk.
Niet-leden betalen 4,00 eu-
ro waarbij inbegrepen koffie of 
thee.

Castricum – Een veilige omgang 
tussen hond en kind. Dat is het 
doel van het Sophia SnuffelCol-
lege, een scholenproject van de 
Koningin Sophia-Vereeniging tot 
Bescherming van Dieren. Met dit 
project kunnen hondenbeten bij 
kinderen voorkomen worden en 
neemt angst voor honden af. Bo-
vendien draagt het Sophia Snuf-
felCollege bij aan meer begrip en 
respect voor honden en andere 
dieren. Onder andere op 20 april 
is er een snuffelvrijwilliger met 
haar hond op bezoek bij groep 
1/2 van de Visser ‘t Hooftschool 
aan de Kemphaan. Indien men 
als leerkracht, ouder of vrijwil-
liger interesse heeft in het Sop-
hia SnuffelCollege, kijk dan op 
www.sophiasnuffelcollege.nl. Tij-
dens kantooruren kan men con-
tact opnemen met de Sophia-
Vereeniging via telefoonnummer 
020-6236167 of stuur een e-mail 
naar snuffelcollege@sophia-ver-
eeniging.nl. Aan het project zijn 
voor basisscholen geen kosten 
verbonden, zodat de lessen voor 
ieder kind toegankelijk zijn.

Hond voor de 
klas op de Visser 
‘t Hooftschool
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Atlete Linschooten tweede 
in ultraloop door Sahara
Akersloot - Jolanda Linschoo-
ten heeft de Marathon des Sa-
bles met een schitterende twee-
de plaats weten af te sluiten. 
Ze legde de 250 kilometer lan-
ge etappeloop door de Marro-
kaanse Sahara af in 30.29.51 uur. 
Het verschil met de nummer een, 
de Spaanse Monica Aguilera be-
droeg uiteindelijk 35.40 minuut. 
Een ongekende prestatie in de-
ze roemruchte klassieker onder 
de ultralopen. De Marathon des 
Sables voert de deelnemers bij 

temperaturen boven de veertig 
graden dwars door zandduinen, 
rotsen, wadi’s en drooggeval-
len rivierbeddingen. Onderweg 
wordt in Berbertenten overnacht 
en de deelnemers dragen hun 
eigen uitrusting en eten voor de 
zeven dagen durende wedstrijd 
mee in een rugzak. 

Meer over de topprestatie van 
Jolanda Linschooten in de Ma-
rathon des Sables op haar we-
blog www.outdoorfoto.nl.

Bert Beentjes fietstocht:

Ideale voorbereiding voor de 
Ronde van Noord-Holland
Regio - Op zondag 18 april or-
ganiseert de Kennemer T.C. de 
inmiddels vermaarde fietstocht 
de ‘Bert Beentjes toer’. Deze vrije 
toertocht is voorzien van een 
routebeschrijving en heeft een 
lengte van 120 kilometer. Afge-
zien van de sportieve uitdaging 
wordt men ook nog verwend met 
de prachtige natuurgebieden 
van het Twiske en benoorden 
Amsterdam om langs de prachti-
ge Gaasp en Gein naar de pleis-
terplaats Abcoude te voeren. En 
alsof dat niet genoeg is gaat de 
terugweg de vaarten de Win-
kel, Oude Waver naar Nes aan 
de Amstel en via het Amster-
damse Bos naar Halfweg. Ver-
volgens via Houtrak en het Wes-
terhofbos naar pont Buitenhui-
zen. De laatste loodjes gaan dan 
via  de Zuiderpolder en Assen-

delft terug naar Heemskerk. Het 
is een ideale voorbereiding voor 
de Ronde van Noord-Holland en 
heeft werkelijk alle facetten van 
ons Noord-Hollandse landschap 
in zich.
Wie deze tocht wil rijden kan 
zich inschrijven bij het clubge-
bouw van IJsclub Kees Jongert 
aan de Adelaertlaan 5 in Heems-
kerk van 9.00 tot 10.00 uur. Men 
zal er tot uiterlijk 16.00 uur aan-
wezig blijven om de fietsers te-
rug te verwelkomen.
De administratiekosten voor de-
ze tocht zijn: Voor NTFU-leden: 1 
euro, voor niet NTFU-leden: 1,50 
euro, de clubleden van de KTC 
rijden gratis.

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

Limmen - Het eerste achttal 
van Vredeburg is wat ongeluk-
kig op de voorlaatste plaats ge-
eindigd in de tweede klasse van 
de NHSB waardoor degradatie 
volgt naar de derde klasse. Het 
positieve hiervan is dat het ster-
ke team volgend jaar weer kans 
maakt op een kampioensbeker. 
In de 22e ronde klom E. Stolp 
naar de derde plaats via toren-
winst tegen H. Ebels. S. Hollan-
der speelde volgens eigen woor-
den flut tegen haar sterke broer 
B. Hollander en verloor dan ook 
kansloos. R. Rommel wist geen 
antwoord te vinden op het de-
gelijke spel van J. Levering, die 
sinds hij ook extern speelt steeds 
sterker wordt. T. Komin kon wel 
drie keer mat in een zet geven, 
maar was meer met andere ge-
haaste zetten bezig waardoor J. 
Brantjes ontsnapte en zelf won. 
B. Stolp besliste met een fraai 
paardoffer zijn geweldige ko-
ningsaanval tegen een tegen-
spartelende G. Hafkamp, die en-
kele zetten daarvoor wanhopig 
mompelend rondliep omdat hij 
zijn einde al zag naderen.

Degradatie voor 
SV Vredeburg

Akersloot - Veel verrassende fi-
nalisten tijdens de komende fi-
nale van het driebanden kam-
pioenschap van Akersloot dat 
dit jaar voor de 21ste keer wordt 
gehouden. Dit traditionele toer-
nooi is begonnen in januari, via 
verschillende poulewedstrij-
den waren twintig spelers ge-
selecteerd voor de halve finales 
en uit deze halve finales zijn de 
acht finalisten gekomen. Bij de-
ze acht zitten een aantal spelers 
die in het verleden al eens een 
keertje kampioen zijn geworden. 
Zo mochten Theo Oud, Rob Le-
vering, Klaas Jongeneel en de 
kampioen van vorig jaar, Lau van 
Roon de kampioensbokaal al 
een keertje meenemen, Op vrij-
dag 16 en zaterdag 17 april zal 
deze finale worden gespeeld in 
biljartcentrum de Vriendschap. 
Na de poulewedstrijden en hal-
ve finales zijn acht spelers over-
gebleven die elkaar gaan be-
strijden om het kampioenschap 
van Akersloot. De spelers zijn: 
Rob Levering, Theo Oud,  Lau 
van Roon, Klaas Jongeneel, Piet 
Weber, Rob Woestenburg, Rob 
Schoon en Patrick Verduin.
Zowel vrijdag- als zaterdag-
avond beginnen de wedstrijden 
om 19.00 uur.

Finale driebanden 
kampioenschap

Spannende ontknoping 
op WK voor de mini’s
Castricum - Afgelopen zondag-
ochtend werden er een aantal 
zeer spannende wedstrijden ge-
speeld op het WK voor de mini’s 
bij FC Castricum. Met nog een 
paar weken te spelen werden er 
een aantal beslissende partijen 
gespeeld op sportpark Noord-
End. Het combinatiespel van Ne-
derland en Kameroen bleek van 
een uitstekend niveau te zijn. Ar-
gentinië en Italië speelden ge-
woon op het gebruikelijke hoge 
niveau en het lijkt er dan ook op 
dat het halen van de finaleronde 
een kwestie van tijd is.
De verrassing van afgelopen 
zondag waren de teams van 
Tsjechië en Chili, de teams ble-
ken over een aantal prima aan-
vallers te beschikken en de ver-

dedigers hadden weinig werk te 
doen. Langs de velden werd er 
gefluisterd dat voor de spits van 
Chili wellicht een toekomst in 
het verschiet ligt als prof. Twee 
andere deelnemers bleven zeer 
makkelijk op de been, Schotland 
en Frankrijk moesten af en toe 
een tegendoelpunt incasseren 
maar de kwaliteit van de aanval-
lers was bepalend voor de wed-
strijd.
Wie ook eens wil komen kijken, 
komt zondag om 9.30 uur naar 
FC Castricum. Wie mee wil doen 
met het WK voor mini’s kan zich 
aanmelden via fcc-mini@zig-
go.nl of komt gewoon eens kij-
ken. Dit kan ook op de training 
op woensdag van 13.30 tot 14.30 
uur.

Vier Tios-turnsters door naar 
het districtkampioenschap
Limmen - Afgelopen zaterdag 
deden acht turnsters van sport-
vereniging Tios uit Limmen mee 
met de regiokampioenschappen 
in Amsterdam. Zij hadden zich 
hiervoor geplaatst tijdens de ray-
oncompetitie.
Als eerste waren Mei-lin Bakker, 
Nina Burgering en Han Ying Min 
aan de beurt. Mei-lin deed mee 
met de 9-jarigen. Ze wist zich-
zelf naar de 16e plaats te turnen. 
Aangezien de 18 beste turn-
sters doorstromen naar het dis-
trictkampioenschap, mag Mei-
lin zich daar meten tegen andere 
turnsters uit andere regio’s. Voor 
Nina en Han Ying was het deel-
neemsterveld te sterk. Zij eindig-
den op de 26e en 27e plaats.
In de tweede wedstrijd wist we-

derom een Tiosturnster zich naar 
de finale te turnen. Bente Knij-
nenberg belandde op de 18e 
plaats. Daniëlle Dam en Mar-
lu van der Linden lukte het net 
niet om zich te kwalificeren. In 
de laatste wedstrijd kwamen 
twee turnsters aan bod: Maai-
ke Knijnenberg en Lisa Hoeben. 
Zij hadden al eerder een district-
finale gehaald en dit jaar lukte 
het wederom. Maaike eindigde 
op de negende plaats en Lisa op 
de veertiende. Beiden gaan dus 
door naar de districtfinale. De-
ze wordt gehouden op 29 mei in 
Amersfoort. 
De eerstvolgende wedstrijd is 
echter de toestelkampioen-
schappen op 15 mei in Bever-
wijk.

Castricum - Afgelopen week-
end werd in Haaksbergen de 
eerste topcompetitie verreden 

Bob en Loes 
van Westerop 
in de finale

van de fietscross (BMX). Bob 
van Westerop, die in de cruiser-
klasse uitkomt, kwam de man-
ches goed door. In de halve fi-
nale moest hij goed vechten voor 
zijn vierde plek.
In de finale werd Bob zeven-
de. Loes van Westerop kwam in 
de tweede klasse uit. Bij de Eli-
te women kwam ze helaas niet 

verder dan de manches. Maar in 
de cruiserklasse women deed ze 
het goed. In de halve finale haal-
de ze een vierde plek. In de fi-
nale kwam Loes als achtste over 
de finish.
In het weekend van 24 en 25 april 
zullen zij weer aan de start staan 
om zich de kwalificeren voor het 
NK in Kampen.
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Scouting Akersloot boos 
Scouting Akersloot bouwt een nieuwe onderkomen. Het gebouw is 
bijna af. Tientallen vrijwilligers zijn de laatste maanden bezig om de laat-
ste glans te geven aan het pand aan de Verlengde Roemersdijk 4 te  
Akersloot. De reacties vanuit de gemeenschap zijn een en al lovend, en 
noemen het gebouw dan ook een aanwinst voor het Akersloter vereni-
gingsleven. De gemeente doet er langer over om het nut en noodzaak 
te erkennen van het nieuwe onderkomen van Scouting. In 2007 waren er 
wel twee vergaderingen nodig van de gemeenteraad om toestemming 
te geven voor de huidige locatie.  Scouting heeft zelf gezorgd voor de 
financiële middelen. Door de economische crisis moest Scouting het 
met minder middelen doen. Scouting heeft alvorens de bouw aanving 
een bedrag van ongeveer 6.700 euro aan leges moeten betalen. Het 
bestuur van Scouting vond dit altijd al een abnormaal hoog bedrag voor 
een vereniging, maar na de eerste aanmaningen zijn zij toch tot betaling 
overgegaan. Nu de bouw vordert komt ook voor Scouting de bodem 
van de geldput in zicht. De gemeente Castricum is al eerder verzocht 
om een overbruggingskrediet. Ze willen een lening van 30.000 euro al-
leen op voorwaarden verstrekken waarvan ze op voorhand al weten 
dat Scouting niet aan die verplichting kan voldoen. Het ambtelijk ap-
paraat werkt ook nog eens zo traag dat Scouting inmiddels van diverse 
particulieren geld heeft moeten lenen. Het gevoel dat het bestuur van 
Scouting had over de abnormale hoge legeskosten is er het afgelopen 
jaar niet minder om geworden. Zij hebben februari 2010 dan ook een 
brief aan de gemeenteraad en het College gestuurd met het verzoek 
om deze legeskosten alsnog aan Scouting te doen terugkomen. Hoewel 
de eerste geluiden positief leken, verschuilt het College zich momenteel 
achter de legesverordening van december 2009. Hoewel de gemeente 
in hun antwoord op ons verzoek al opmerkt dat Scouting dit antwoord 
waarschijnlijk niet zal waarderen, bieden ze wederom op de zelfde voor-
waarden een overbruggingskrediet aan. Hier heeft scouting dus niets 
aan, vreemd genoeg lijken de desbetreffende ambtenaren zich hiervan 
bewust. Tijdens een telefonisch onderhoud wat een van de bestuursle-
den had, gaf de desbetreffende ambtenaar zelf aan dat wij niets aan het 
aanbod hebben, waarom ze dit zelfde bod wederom doen wordt door 
het bestuur van Scouting Akersloot dan ook niet gesnapt. Op 21 mei 
opent Scouting haar nieuwe gebouw officieel. De uitnodigingen voor 
de raad en het college liggen klaar, maar of deze nog worden verstuurd 
onder huidige omstandigheden valt te bezien. Er  word gehoopt dat een 
reactie die deze week aan de gemeenteraad is verstuurd alsnog een 
positieve afloop aan het verzoek zal geven! Een beetje creatieve motie 
moet genoeg zijn om aan het verzoek te kunnen voldoen. 
Rob Dekker. (Ingekort door de redactie).

VrijeLijst slacht ‘Kip met 
Gouden Eieren’
In de krant van 7 april komt de VrijeLijst bij monde van Ron de Haan met 
een spectaculair voorstel. Leg op de kruising Zeeweg-Provincialeweg 
tussen Castricum en Limmen een NS-station-transferium aan. Verleg 
de spoorlijn naar de Provincialeweg, maak van het huidige spoortracé 
een randweg en alle verkeersproblemen in en rond Castricum zijn in een 
keer duurzaam opgelost. Ron, het is al 1 april geweest! Sinds de fusie 
Castricum-Akersloot-Limmen wordt het ‘Buitengebied’ van Castricum  
steeds meer op de kaart gezet. De Castricummerpolder en de Groot-
Limmerpolder vormen het ‘groene hart’ van de nieuwe gemeente en zijn 
de groene buffer tussen Kaasstad en Staalstad. Het buitengebied omvat 
een unieke combinatie van duinen en binnenduinrand, van strandwallen 
en strandvlaktes , van veenweidepolders en de voormalige bedding van 
het OerIJ. De aardkundige diversiteit is de basis voor een hoge bio-
diversiteit maar ook voor een boeiende cultuurgeschiedenis geweest. 
Alles is nog duidelijk in het landschap af te lezen. De gemeente Cas-
tricum heeft in zijn Strategische Visie ‘Buitengewoon Castricum’ en in 
de Kadernota Buitengebied duidelijk aan gegeven dat het bijzondere 
karakter behouden en waar mogelijk versterkt moet worden. Niet alleen 
de gemeente hecht grote waarde aan dit fraaie buitengebied, maar ook 
op Rijksniveau onderkent men dit. Castricum ligt in het Nationaal Land-
schap ‘ Laag-Holland’ en in de Robuuste Ecologische Verbindingszone 
‘Van kust tot Kust’. Tenslotte is het Hoogheemraadschap bezig locaties 
voor waterberging te zoeken en ziet bij de Schulpvaart mogelijkheden 
om ecologie en water integraal te benaderen. Al met al: handen af van 
het Buitengebied.
Lia Vriend-Vendel. (Ingekort door de redactie).

Nu ook Amadeus in 
collectie Van Engeland
Castricum - – ‘Amadeus, En-
chantez-vous la vie’; echte lief-
hebbers van smaakvolle woon-
decoraties kennen dit Franse 
topmerk al langer. Het goede 
nieuws is dat het voortaan ge-
woon te koop is in Castricum. 
Van Engeland, de lifestyle-winkel 
op de Burgemeester Mooijstraat 
32, heeft producten van Ama-
deus toegevoegd aan de collec-
tie. Eigenaresse Lidia van Leeu-
wen-Van Engeland is daar heel 

blij mee. “Vanmiddag heb ik een 
collectie fotolijstjes van Amadeus 
uitgepakt en ze zijn zo mooi!”
Sinds de opening van de life-
style-winkel heeft Lidia het as-
sortiment flink uitgebreid. “Naast 
een ruime landelijke collectie ver-
koop ik nu ook klassieke decora-
ties en er zijn strakke, moderne 
accessoires ingekocht. Veel arti-
kelen zijn niet echt duur, wat ze 
aantrekkelijk maakt als cadeau-
tje. Voor de meer luxe produc-

Informatieavond over hoogrendement 
houtstook bij Tigchelkachels & Finovens
Castricum - De Tigchelkachel 
is een stenen, houtgestookte ka-
chel. Als basis is een Finse ka-
chel gebruikt, die in Nederland 
door Fetze Tigchelaar verder is 
ontwikkeld. Dit leverde een ka-
chel op die zeer zuinig is in ge-
bruik, slechts twee keer per dag 
hoeft te worden gestookt, 85% 
stralingswarmte geeft met een 
lage oppervlaktetemperatuur. Op 
vrijdag 16 april wordt een infor-
matieavond georganiseerd over 
dit hoogrendement systeem. Fet-
ze Tigchelaar vertelt: “Uiteinde-
lijk zijn er twee typen kachels 
ontstaan, namelijk de standaard 
Tigchelkachel en de Finoven. De 
Tigchelkachel is verkrijgbaar in 
tien kleuren en vier formaten, 
zodat er keus is voor elk interi-
eur. De Finoven is helemaal ge-
metseld en kan naar eigen ont-
werp gemaakt worden. Zo is 
het mogelijk om de Finoven uit 

ten van de echte kwaliteitsmer-
ken betaal je natuurlijk wel iets 
meer.” Kandelaars, sieraden, ser-
viesgoed, windlichten, veel rie-
ten mandjes, vazen, lieve heb-
bedingetjes, potten, vogelhuis-
jes, beeldjes; het aanbod voor 
huis en tuin is aantrekkelijk veel-
zijdig. Opvallend is de smaakvol-
le en creatieve wijze waarop de 
artikelen hier worden gepresen-
teerd. Lidia, die bloemist is ge-
weest, heeft het stileren in haar 
vingers.
Ondertussen is het gezellig druk 
in de winkel. “Ik zorg dat er 
steeds nieuwe producten bin-
nenkomen waardoor het aan-
trekkelijk is even binnen te lo-
pen. Natuurlijk is de locatie ge-
weldig, zo vlakbij het NS-stati-
on, de bakker, groenteboer en 
slager. Na het werk of tijdens 
het boodschappen doen wippen 
veel mensen even binnen om 
een kijkje te komen nemen.” 

Wie goed luistert, hoort dat Lidia 
spreekt met een licht accent. “Ik 
ben Nederlandse, maar ik heb 
lange tijd in het buitenland ge-
woond. In Engeland om precies 
te zijn”, besluit Lidia van Leeu-
wen-Van Engeland. Op maandag 
is de winkel gesloten, op dinsdag 
tot en met vrijdag zijn de ope-
ningstijden van 10.00 tot 17.30 
uur en op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Bel voor meer informa-
tie 0251-654646. 

te breiden met een verwarmde 
bank of een warmtemuur. De ka-
chels geven een heerlijke welda-
dige warmte, omdat het bestaat 
uit langgolvige infraroodstraling. 
Hierdoor ontstaat een gelijkma-
tige warmteverdeling in de hele 
kamer; van vloer tot plafond.” Dit 
in tegenstelling tot de kortgolvi-
ge infraroodstraling, bijvoorbeeld 
van ijzeren houtkachels. “Door 
de hoge verbrandingstempera-
tuur  heb je een nagenoeg vol-
ledige verbranding, waarvan de 
uitstoot vergelijkbaar is met een 
gaskachel of c.v. ketel. Zowel de 
Tigchelkachel als de Finoven be-
staat uit een grote massa van 
steenachtig materiaal. Dit ma-
teriaal absorbeert in korte tijd 
veel warmte uit het vuur en de 
rookgassen en staat de warm-
te in circa twaalf uur weer heel 
geleidelijk af. Door deze gewel-
dige eigenschappen van onze 

kachels kunt u met slechts twee 
maal per dag stoken toch een 
weldadig verwarmd huis heb-
ben.” De informatieavond vindt 
plaats op vrijdag 16 april op de 
Hollaan 3 in Castricum. Belang-
stellenden kunnen zich aanmel-
den via www.tigchelkachels.nl of 
0251-674227. 

Mooi duin-
gebied II
Het stukje in de rubriek ’Ingezon-
den’ van ‘De Castricummer’ van 7 
april was mij uit het hart gegrepen. 
Er worden in de duinen op het 
ogenblik grote open vlaktes ge-
creëerd. Men wil zelfs op bepaalde 
plaatsen stuifduinen laten terugke-
ren. Ons duingebied is echter in de 

runderen die hier van nature niet 
thuishoren, moeten het voorwerk 
doen; daarna komen de shovels. 
De runderen zorgen er boven-
dien voor dat een wandeling niet 
altijd zorgeloos verloopt, ondanks 
de geruststellende informatie van 
de boswachters. Veel mensen zijn 
angstig, vooral als zo’n dier hun 
kant op komt en zich niet laat af-
schrikken door handgeklap. 

C.C. Stam-Zwart. (Ingekort door 
de redactie). 

loop van vele jaren geworden tot 
wat het nu is. Dat was ten dele een 
natuurlijke ontwikkeling, maar ook 
het ingrijpen van de mens heeft 
aan het huidige aanzien ervan 
bijgedragen. Er is een prachtige 
diversiteit aan bomen en struiken 
ontstaan. 
Ik vind het jammer en onbegrij-
pelijk dat de PWN nu wil terug-
grijpen op een bepaalde fase uit 
de ontwikkeling van het duinge-
bied, waarin veel minder plaats 
is voor bomen en struiken. Grote 
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Opbrengst sponsorloop Vrijburg 
voor Roparun en spelmateriaal
Uitgeest - Roparun ontvangt 
ruim 2.000 euro en de rest van 
de 4.187 euro die is opgehaald 
tijdens de sponsorloop van de 
De Vrijburg gaat naar nieuw bui-
tenspelmateriaal voor de school.

Op maandag 22 maart is er op de 
Vrijburg een sponsorloop gehou-
den. In de weken voor de loop 
zijn alle kinderen op zoek gegaan 
naar sponsoren die een vast be-
drag konden betalen of een be-
drag per rondje konden sponso-

ren. De kinderen probeerden ze 
zoveel mogelijk rondjes op het 
parcours rond de school te ren-
nen om daarmee zoveel mogelijk 
geld op te halen voor twee doe-
len. Het eerste doel is de aan-
schaf van buitenspelmateriaal 
voor alle klassen van de Vrijburg. 
Dit naar aanleiding van het gro-
te project dat de school heeft ge-
houden: ‘Vrijburg on the move’. 
Het goede doel waar geld aan 
geschonken wordt door de Vrij-
burg zijn de UitgeestRunners, 

een Uitgeester hardloopteam dat 
meedoet aan de Roparun, een 
non-stop estafette hardloop-
wedstrijd van Parijs naar Rotter-
dam waarbij het de bedoeling is 
zoveel mogelijk geld op te halen 
voor mensen met kanker. De Uit-
geestRunners, waar leerkracht 
Iwan Sombroek van groep 8 van 
de Vrijburg één van de lopers 
van is, zijn natuurlijk ontzettend 
blij dat De Vrijburg ze steunt en 
dat ze ruim 2.000 euro voor het 
goede doel mogen ontvangen. Kijken bij de Kadetten

Uitgeest - Zondag 18 april zal 
de Bulgia, een oud marinevaar-
tuig van 36 meter lang, tijdens 
de Open Watersportdag Uitgeest 
afgemeerd liggen in een van de 
jachthavens. Het schip is de-
ze dag open voor publiek en de 
zeekadetten zullen belangstel-
lenden te woord staan over hun 
hobby en hun wekelijkse bezig-
heden aan boord van 12.00 tot 
16.00 uur. Daarna vertrekt de 
Bulgia weer naar haar vaste lig-
plaats in Alkmaar. 
Het Zeekadetkorps Alkmaar is 
een jeugdorganisatie op nauti-
sche basis gericht op jongens 
en meiden van 9 tot 17 jaar die 

geïnteresseerd zijn in alles wat 
met varen en de scheepvaart te 
maken heeft. Elke zaterdag ko-
men de kadetten bijeen op hun 
korpsschip de Bulgia om zich 
bezig te houden met zeilen, roei-
en, onderhoud aan het schip en 
andere nautische bezigheden 
aan boord. 
Voor meer informatie over het 
Zeekadetkorps Alkmaar kan 
men bellen met 06-51522226 of  
kijken op www.zeekadetkorps-
alkmaar.nl Meer informatie over 
de OpenWatersportdag Uitgeest 
plus een routebeschrijving is te 
vinden op www.openwatersport-
dag.nl. 

Romee regiokampioen 
in vijfde turndivisie! 

Uitgeest - Zaterdag 10 april wa-
ren er de regiokampioenschap-
pen in de turnhal van Turna-
ce Gymnastics te Amsterdam 
en werd tevens de doorplaat-
sing naar de districtskampioen-
schappen bepaald. Romee Post-
ma deed wat ze het hele seizoen 
al doet en werd eerste en dus 
ook regiokampioene. Bij de In-
stap is Janouk Scholten vierde 

geworden. Bij de Pupillen 2 be-
haalde Angel Kurvink een twee-
de plaats met hele mooie resul-
taten op alle toestellen. Rianne 
van Diest had ook hele mooie 
resultaten en kwam naast haar 
staan op podiumplaats drie. De 
Districtskampioenschappen zijn 
op 29 mei. Op de foto tonen Ro-
mee en Janouk trots hun me-
daille.

Uitgeest - Richard Pirovano uit 
Uitgeest is eerste geworden in 
de categorie C bij de districts-
keuring van afdeling Kennemer-
land. Richard, lid van Aquarium 
Vrienden Club Vivaria, behaalde 
393,5 punt met zijn ‘slangenbak’. 

Hij mag binnenkort meedoen 

Gouden bondsdiploma
met de landelijke huiskeuring. 
Verder was er een derde plaats 
voor Harry Zuijdam met zijn ge-
zelschapsaquarium. Voor de ver-
enigingsbeker kwam A.V.C. Viva-
ria drie punten tekort en kwam 
men op een eervolle tweede 
plaats. Kijk voor meer informatie 
op www.avc-vivaria.nl. 

Eerste wedstrijd racingteam 
geteisterd door regen en pech

Uitgeest - Vrijdag 2 april ging 
het racingteam van Edwin Ott de 
eerste keer dit jaar op de moto-
ren. Op het TT-circuit van Assen 
hadden Alex en Eric Ott hun eer-
ste trainingen. De R1 van Alex 
maakte zijn eerste meters, want 
zijn motor is gloednieuw. Bij de 
R6 van Eric moest het een en 

ander anders worden afgesteld. 
Zaterdag waren de kwalifica-
tietrainingen. Karin Ott vertelt: 
“Er waren bij de eerste groep 
veel rijders op de baan, 51 man. 
Alex was ontevreden met zijn tijd 
1.46.0, de 22e positie en dat had 
ook zeker beter gekund, maar 
hij had last van een nat wegdek.  

Later in de middag werd er op-
nieuw ingedeeld. Dit haalde niet 
veel uit, want het ging regenen. 
Tijdens de training gingen er een 
paar onderuit waardoor er olie 
op de baan terechtkwam. De 
mannen van het circuit kregen 
de gladde substantie niet weg. 
De latere trainingen gingen dus 
ook niet meer door.” 

Tijdens de wedstrijd op maan-
dag 5 april raakte bij Alex een 
voetstepje van de motor los. Ka-
rin: “In de Bult was hij bijna de 
motor kwijt. Gelukkig kon hij 
hem heel houden.” Binnenkomen 
om het stepje weer vast te zetten 
en er weer uit. Hierdoor lag Alex 
meer dan een ronde achter. 

“Jammer, hij heeft de eerste wed-
strijd niet uitgereden, want dat 
had geen zin meer”, besluit Ka-
rin. Volgende keer beter tijdens 
de WK Superbikes. Eric had een 
mooie wedstrijd ondanks de nat-
tigheid. En werd uiteindelijk ze-
vende met een tijd van 1.51.0.” 
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Rabobank hoofdsponsor Heemskerkse Golfclub 

Open dagen bij Golfclub

Dubbele Lus in 2011
Castricum - Na slechte voor-
uitzichten voor het voortbestaan 
van de Dubbele Lus van Castri-
cum heeft zich nu een enthou-
siaste, nieuwe hoofdsponsor ge-
meld. Bouwbedrijf Lokhorst uit 
Beverwijk steunt graag een spor-
tief evenement in de regio.

Lokhorst draagt de komende 
twee jaar steeds 6.000 euro bij 
aan de loopwedstrijd. Een rian-
te basis voor de nieuwe plan-
nen voor 2011. Na het lezen van 
krantenberichten over het af-
lasten van het evenement voor 
2010 is het bouwbedrijf de Dub-
bele Lus te hulp geschoten om 
de toekomst veilig te stellen. Het 
Beverwijkse Lokhorst bouwt mo-
menteel aan het nieuwe raadhuis 
van Castricum en was op zoek 
naar een groot sportief evene-
ment om te sponsoren. Lokhorst 
denkt de organisatie ook te kun-

nen helpen met praktische mid-
delen zoals het beschikbaar stel-
len van hekken en steigers. Het 
Dubbele Luscomité ziet met de 
zekerheid van de steun van een 
grote nieuwe sponsor en trouwe 
sponsors als Locas Techniek en 
boekhandel Laan, de grote wens 
om een wedstrijd in het centrum 
van Castricum te organiseren 
dichterbij komen. Een hardloop-
wedstrijd in de dorpskern zoals 
die er vroeger ook was met ge-
zellige terrasjes voor het publiek 
en daarom aantrekkelijk voor de 
horeca. Mogelijk zijn daar nog 
meer sponsors te vinden. 
Tegelijk zoekt het bestuur een 
nieuwe voorzitter en iemand die 
de promotie kan verzorgen. De 
organisatie heeft met de toezeg-
ging van Lokhorst een goede ba-
sis om voor 2011 met vertrouwen 
een nieuwe variant van de Dub-
bele Lus voor te bereiden. 

Rabobank IJmond Noord is officieel de nieuwe hoofdsponsor van de Heemskerkse Golfclub. Donderdag 8 
april ondertekenden Paul Leistra, directievoorzitter van Rabobank IJmond Noord, en Hugo Wegewijs, voor-
zitter van de Heemskerkse Golfclub, het vijfjarige sponsorcontract.

Heemskerk - Op zaterdag 17 en 
zondag 18 april worden de Nati-
onale Open Golfdagen 2010 ge-
houden. Iedereen kan tijdens dit 
weekeinde gratis de golfsport 
komen ‘proeven’ bij de Heems-
kerkse Golfclub. Het is de ideale 
gelegenheid om met golf te be-
ginnen. Men kan vrijblijvend een 

kijkje komen nemen, informa-
tie verzamelen of een baar bal-
len slaan Tussen 12.00 en 17.00 
uur liggen de ballen klaar voor 
de bezoekers. 
Men kan op deze dagen on-
der andere clinics volgen, kijken 
naar demonstraties van profes-
sionals, informatie inwinnen over 

bijvoorbeeld het lidmaatschap 
van de vereniging en business-
club, het kennismakingsarran-
gement, regels, diverse cursus-
sen om golf te leren en te ver-
beteren, het golfvaardigheidsbe-
wijs, de baan, de kosten, de 18 
holes baan èn de nieuw aange-
legde par 3 baan. 

Met meer dan 300.000 beoefe-
naars is golf intussen de derde 
sport van Nederland en toegan-
kelijk voor iedereen. De Natio-
nale Open Golfdag is onderdeel 
van de Nationale Sportweek en 
wordt gesteund door de NGF, 
NVG en de PGA Holland. Ieder-
een is van harte welkom. 

De Heemskerkse Golfclub, is te 
vinden aan de Communicatie-
weg 18 in Heemskerk, tel 0251-
250088, www.heemskerkse-
golfschool.nl. Rabobank IJmond 
Noord is officieel de nieuwe 
hoofdsponsor van de Heems-
kerkse Golfclub. Donderdag 8 
april ondertekenden Paul Leistra, 
directievoorzitter van Rabobank 
IJmond Noord, en Hugo Wege-
wijs, voorzitter van de Heems-
kerkse Golfclub, het vijfjarige 
sponsorcontract. 

De Rabobank hecht grote waar-
de aan sponsoring. Met de ma-
nier waarop de bank sporten on-
dersteunt, wil het succes moge-
lijk maken. Dit sluit aan bij de 
opvatting van de Rabobank dat 
je samen meer bereikt dan al-
leen. Het intensiveren van de sa-
menwerking tussen Rabobank 
IJmond Noord en de Heems-
kerkse Golfclub voor een perio-
de van vijf jaar sluit goed aan op 
het idee dat een sport pas verder 
komt met een duurzame relatie.

Nieuw bij De Roset!

Ambachtelijk gedraaid ijs 
met de beste ingrediënten
Castricum - Neem een hap-
je slagroomtruffelijs en voel het 
romige ijs op de tong smelten 
waarna de achtergebleven 
chocoladetruffel een twee-
de smaaksensatie teweeg 
brengt. Of het hazelnootijs 
van vers gebrande hazel-
noten met hazelnootme-
rinque. De Roset draait ijs 
en dat is dan niet zomaar 
ijs. Er wordt uitsluitend ge-
bruikgemaakt van de al-
lerbeste ingrediënten. Dus 
mangoijs bestaat uit het 
vruchtvlees van verse, rijpe 
mangos en dat geldt ook 
voor bijvoorbeeld aardbei-
en-, bosbessen-, banaan- 
en citroenijs. De volle melk 
komt van koeien die gra-
zen in het groene hart van 
Castricum. En de verse va-
nillestokjes? Die komen 
van ver. De vanillestokjes 
worden rechtstreeks inge-
kocht bij de plantages in 
Madagaskar. 

Martin Langeveld van De 
Roset draait sinds deze 
week zijn eigen schepijs. 
“Iedereen weet ondertussen wel 
dat ik de ambitie heb om mij te 
onderscheiden door het leveren 
van topkwaliteit en dat is bij ons 

ambachtelijk bereide schepijs 
uiteraard niet anders.” Dat vertelt 
de banketbakker die maar liefst 

twee sterren ontving voor de uit-
zonderlijk goede kwaliteit van zijn 
producten. “Door de grote vraag 
naar schepijs, met name in win-

kelcentrum Geesterduin, hebben 
we vorig jaar besloten ons ei-
gen banketbakkersijs te produ-

ceren. “Ik heb ervoor ge-
kozen gebruik te maken 
van verse vruchtenpu-
ree, pure room en eerste-
klas chocolade bij de be-
reiding van het ijs. En dus 
niet voor de kant en kla-
re vruchtenpasta’s inclu-
sief smaakstoffen die veel 
gebruikt worden. Ik houd 
niet van smaakstoffen.” 

“We hebben zestien ver-
schillende smaken die 
op Italiaanse wijze wor-
den gepresenteerd. Roy-
ale bakken die prach-
tig worden opgemaakt. 
In een bak mangoijs bij-
voorbeeld wordt twee ki-
lo zuivere mangopuree 
gebruikt.” Ook de traditi-
onele smaken ontbreken 
niet, zoals malaga en ka-
neel. Om iedereen voor-
delig kennis te laten ma-
ken met het ijs van De 
Roset kosten twee bollen 
met slagroom nu slechts 

één euro. De Roset zowel geves-
tigd in Burgemeester Mooijstraat 
17 als in winkelcentrum Geester-
duin te Castricum.   

Akersloot - Aan huisartsenprak-
tijk Van Tiems en Markvoort aan 
de Kwekerij is de NHG- Prak-
tijkaccreditering toegekend. Dit 
kwaliteitskeurmerk laat zien dat 
de praktijk actief werkt aan het 
verbeteren van haar kwaliteit.
Het medisch handelen en de 
praktijkvoering en –organisatie 
is doorgelicht. Ook is er een en-
quète onder een aantal patiën-
ten van deze praktijk gehouden.
De praktijk heeft met al deze in-
formatie een aantal verbete-
ringsplannen opgesteld, waar-
mee zij hun kwaliteit de komen-
de tijd zullen verhogen. De huis-
artsen hebben meer inzicht ge-
kregen in hun kracht en verbe-
terpunten. Zo gaan de praktijken 
in Akersloot een onderzoek uit-
voeren naar het verbeteren van 
de telefonische bereikbaarheid. 
Ze gaan protocollen maken om 
de computer veiliger te maken 
en er wordt onderzocht hoe al-
le diabeten gemotiveerd kun-
nen worden voor begeleiding 
en behandeling. Ieder jaar wor-
den nieuwe onderwerpen opge-
pakt om te verbeteren. Voor vra-
gen hierover kan men terecht bij 
de assistentes. www.markvoort-
tiems.praktijkinfo.nl.

NHG-Praktijk-
accreditering
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Afzwemmers in maart
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er tussen 
16.00 en 17.00 uur voor een di-
ploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’. Deze maand 
kan men 112 kandidaten felici-
teren met het behalen van hun 
zwemdiploma.

Op dinsdag- en woensdagoch-
tend wordt er ouder- en kind-
zwemles gegeven en een aan-
tal keren per jaar bestaat er de 
mogelijkheid om af te zwemmen 
voor een diploma, wat een voor-
bereiding is op het A-diploma. 
In het verleden is er voor de Ted-
dyberendiploma’s brons, zilver 
en goud afgezwommen en Joe-
ke Kavsek heeft ze nu alledrie. 
In het voortraject van het Zwem 
ABC zitten de Jip-diploma’s en 
de jongere kinderen zijn daar-
voor aan het oefenen en zo heb-
ben Finn Poelstra voor Jip 1 en 
Sacha Verberne voor Jip 2 op 2 
maart afgezwommen.
Op 3 maart is er door 33 kandida-
ten afgezwommen voor het B-di-
ploma. Robin Aries, Wessel Been, 
Kim de Bruyn, Thijs Dekker, Jas-
per van Domburg, Lotta Doren-
bos, Eline Gooren, Jasper Gran-
diek, Thijs Groen, Tess Haga, Sy-
tze van der Heijde, Florian Hey-
deman, Yasmin Hoevers, Jelmer 
Hooning, Maurits Hunink, Quin-
sey van der Kleij, Patrick Kools, 
Ysbrand Kops, Caine Lammers, 
Tim Lind, Bryan Lute, Isa van der 
Meer, Willemijn Neefkes, Levy 
Noordhof, Nina Odermatt, Jes-
se Olbers, Joris Peys, Nick Reijn-
ders, Mirte de Römph, Anousch-

ka van Stiphout, Stef van Stralen, 
Lena Veenstra en Ole Veenstra 
hebben hun vaardigheden op 
het gebied van zwemmen goed 
aan hun fans laten zien.
Woensdag 10 maart hebben Jes-
per Boersma, Kim Boonstra, Bo 
van Diepen, Tristan Heydra, Ivar 
van de Kamp, Saranke Visser en 
Luna van Wonderen met z’n ze-
venen de vele verschillende ei-
sen in regenkleding en in bad-
kleding voor diploma C aan een 
select publiek laten zien. 
Tim Odermatt heeft voor zijn fa-
milie en fans op donderdag 11 
maart afgezwommen voor zijn 
A-diploma.
Op woensdagochtend 17 maart 
hebben tijdens de les ouder- en 
kindzwemmen Mette Steenber-
gen, Tom Tervoort, Syrah Waite-
re en Sharon Zijlstra voor Jip 1 
en Diego Bulo voor Jip 2 samen 
met alle andere kinderen al hun 
vaardigheden in het water aan 
alle supporters laten zien.
Na het Zwem-ABC kan men oe-
fenen en zwemmen voor ver-
schillende diploma’s voor zwem-
vaardigheid en snorkelen. Op 
woensdagmiddag 17 maart werd 
er door 14 kandidaten voor de 
drie verschillende zwemvaar-
digheidsdiploma’s afgezwom-
men. Voor het eerste zwemvaar-
digheidsdiploma zijn Seyma Al-
par, Marjolein Beemster, Laris-
sa Boon, Stan de Graaf, Lieke 
Jacobs, Maaike Jongejan-Escar, 
Sven van de Kamp, Niles Kooy en 
Demi Zonneveld geslaagd. Voor 
zwemvaardigheid 2 werden al-
le diploma-eisen goed afgelegd 
door: Bas Bruijnis, Majlen Wel-

Limmen speelt volgend 
seizoen in derde klasse
Limmen - Limmen heeft afge-
lopen zondag deelname aan de 
derde klasse voor het seizoen 
2010-2011 veiliggesteld. Dit 
werd behaald door een 4-2 over-
winning op OFC uit Oostzaan.
In de negende minuut stond er 
echter al 0-1 op het scorebord. 
Terwijl Limmen-keeper Jesse 
Piscaer nog bezig was met de 
muur neer te zetten, werd een 
vrije trap, net buiten het straf-
schopgebied, snel genomen en 
liet de gehele verdediging ver-
bijsterd achter.  
Limmen rechtte de rug en ging 
naarstig op zoek naar de ge-
lijkmaker.   Aanvaller René Hof 
dacht: ‘Wat OFC kan, kan ik ook’ 
en nam een vrije trap vanaf ei-
gen helft snel en stuurde spits 
Jeroen Veldt diep. Veldt faalde 
niet 1-op-1 met de keeper en 
rondde vakkundig af, 1-1.
Tot de rust waren er nog kansen 
voor middenvelders Rik Seignet-
te en Jim Ruiter (via de lat over). 
In blessuretijd werd Veldt nog 
alleen op de keeper gestuurd, 
maar kon Limmen niet op een 
voorsprong zetten.
Na rust hetzelfde spelbeeld. Lim-
men probeerde snel de voor-

sprong te verkrijgen. In de 54e 
minuut was het wederom Veldt 
die Limmen nu op een voor-
sprong zette. Via een keurige 
aanval van Guido Meijer op Hof, 
kon Paul Zeeman inschieten. De 
keeper kon het schot nog pare-
ren, maar Veldt kon de rebound 
inschieten. Een ongelukkige 
handsbal van Wouter Koot in het 
strafschopgebied, waar normali-
ter geen penalty voor wordt ge-
geven, was nu aanleiding voor 
de arbiter om OFC de kans op 
de gelijkmaker te geven. OFC 
faalde niet en liet Piscaer kans-
loos, 2-2. Van een gouden wis-
sel wordt niet snel gesproken, 
maar met het eerste balcontact 
van invaller Koen Nijman kwam 
Limmen weer op een 3-2 voor-
sprong. Via goed doorjagen van 
Veldt kwam de bal bij Nijman. 
Met een slim balletje breed, 
gaf hij Ruiter een kans voor het 
schot. Ruiter schoot de bal goed 
en strak binnen. Zes minuten la-
ter was het dan Nijman die de 
beslissing voor Limmen forceer-
de. Een voorzet van Hof werd ge-
mist door de OFC-keeper. De bal 
werd keurig binnengetikt door 
Nijman, 4-2.

zenbagh en Janique Ziedses des 
Plantes en voor zwemvaardig-
heid 3 hebben Marijn van Gen-
nip en Sil Kuijs hun prestaties 
voor het derde zwemvaardig-
heidsdiploma laten zien. Tijdens 
het gelijktijdig afzwemmen voor 
deze opeenvolgende diploma’s 
is goed het verschil in moeilijk-
heidsgraad tussen de diploma’s 
onderling en de verschillende ei-
sen hiervoor te zien. 
Voor het A-diploma is op 24 
maart door een groep van 27 
jonge kandidaten afgezwommen. 
Anouk Boots, Chantal Brocken, 
Iziz Derwig, Sjoerd Deuling, Wies 
van Doggenaar, Kirsten Duijn, 
Shane Jansen, Bryan Kapel, We-
sley Kapel, Puck Konigel, Neal 
Latumaerissa, Ilse Leyen, Noor-
tje Meijer, Ricardo Meijne, Tess 
Mol, Liselotte Mouissie, Carolien 
Oberink, Liam Orij, Jasper Peus-
ken, Luuk Putter, Finn Rijk, Mi-
chelle Rotteveel, Dirk Swart, Nick 
van Velzen, Max van der Woude, 
Luuk Zijp en Bas Zoeteman heb-
ben hun zwemkunsten aan een 
groot publiek laten zien. 
Op de laatste woensdag van 
maart – 31 maart – is er door 
22 kandidaten afgezwommen 
voor het B-diploma. Sem Admi-
raal, Amber Blaauw, Koen Brief-
jes, Sieb Dalenberg, Alexan-
der Emeis Escalante, Demi van 
de Glind, Joep Glorie, Steef de 
Groot, Siem Hopman, Ivana van 
der Horst, Lars van Kessel, Han-
na Kruk, Thijmen Min, Richard de 
Nijs, Milan Peemen, Stijn Peys, 
Kai de Rooij, Merel Taats, Ma-
rilia van Unen, Dana Valkering, 
Lars Vermolen en Joris Vromans 
hebben zo goed als zij konden 
hun prestaties aan iedereen la-
ten zien.

Edo te sterk voor Vitesse
Castricum – Na de zevenklap-
per tegen Zilvermeeuwen was 
het essentieel voor Vitesse om 
te winnen van nummer twee 
Edo om nog in de race te blijven 
voor rechtstreekse promotie. De 
Castricummers konden een uur 
goed tegenstand bieden, maar in 
het laatste half uur besliste Edo 
de wedstrijd. Omdat concurrent 
Dem won bij DWS lijkt recht-
streekse promotie verder weg 
dan ooit.
De eerste helft zag een gelijk-
waardige strijd. Beide ploegen 
konden in de beginfase de bal 
niet erg lang in de ploeg hou-
den, wat zorgde voor een vrij 

hoog tempo. Toch waren het de 
bezoekers die de meeste mo-
gelijkheden wisten te creëren. 
Met vlot combinatiespel werd de 
diepgaande middenvelder ge-
lanceerd, die echter stuitte op 
doelman Marcel Koekkoek. Aan 
de andere kant waren er wat ha-
chelijke momenten voor het Edo-
doel, alleen Lennert Beentjes 
miste telkens net dat teentje om 
echt tot schieten te komen. Men 
leek te gaan rusten zonder doel-
punten, ware het niet dat een 
communicatiefout tussen Tanno 
v.d. Berghe en Arjan Brakenhoff 
ervoor zorgde dat de rechtsbui-
ten vrij kon inschieten: 0-1. Een 

minuut later was het alweer ge-
lijk. Een vrije trap van Milo Cre-
mers werd door een Edo-verde-
diger in de voeten gekopt van 
Tom Spil, die deze eenvoudig 
kon binnen tikken: 1-1.
Na rust hetzelfde spelbeeld. 
De bezoekers hadden een licht 
veldoverwicht en bleven rus-
tig hun combinatiespel spe-
len. Vitesse kon er zo nu en dan 
goed uitkomen. Zo werd Been-
tjes een paar keer goed vrij ge-
speeld, maar werd hij of afge-
vlagd of vond hij de keeper op 
zijn weg. Gek genoeg was het 
Edo dat in een counter de voor-
sprong nam. Remco Beentjes 
werd op snelheid gepasseerd 
door Ronnie Rosenhart, die be-
heerst binnen schoot: 1-2. Vites-
se zocht wanhopig naar de ge-
lijkmaker. Opnieuw een vrije trap 
van Cremers op Beentjes zorgde 
voor een goede kopkans, maar 
werd in de handen gekopt van 
de Edo-doelman. Zes seconden 
later was het aan de andere kant 
raak. Een lange uittrap werd niet 
goed verwerkt door de defensie, 
waardoor de bal over Koekkoek 
werd gelobt. 
Dat de 1-4 in de laatste minuut 
nog viel was ietwat geflatteerd, 
maar de punten gingen terecht 
mee naar Haarlem. Voor Vitesse 
rest slechts voor het vierde jaar 
op rij de nacompetitie.

Arjan de Zeeuw geeft 
training bij Vitesse ‘22
Castricum - Afgelopen zondag 
was een gedenkwaardig mo-
ment bij Vitesse ’22 op de Puik-
man voor vier trainers en 27 D-
spelers, maar vooral voor Arjan 
de Zeeuw. Arjan is voormalig 
jeugdspeler van Vitesse ’22, prof 
bij Telstar, Bamsley, Porthmouth, 
Coventry City en Wigan Athletic. 
Arjan begon ooit in de jaren ze-
ventig als jeugdspeler bij Vites-
se ’22 en nu stelde hij zich be-
schikbaar als jeugdtrainer. De 
training was goed voorbereid en 
Arjan wilde dat de oefeningen 
goed uitgevoerd werden. De jon-
gens deden goed hun best. Men 
genoot samen met Michel Lou-
ter (Vitesse Soccer), de vriend 
van Arjan en de D-trainers Jacob 
Stuifbergen en Pierre Cremers. 
Er werden deze zondagochtend 
drie oefeningen gedaan: een-
tje gebaseerd op het trainen van 
het verplaatsen van het spel, een 
tweede op het aanbieden in een 
positiespel en de derde op het 
afronden op doel. 
Van de 27 spelers waren vijf 
Amerikaanse Vitesse Soccer D-
spelers aanwezig. Ze zijn samen 
met een delegatie ouders uit 

Michel Louter.

Amerika overgekomen. Ook wa-
ren vele ouders van Vitesse-jon-
gens aanwezig. Na de training 
hebben de jongens nog genoten 
van een flesje limonade. 

Geen krant ontvangen? 
Bel 0251-674433
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
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Postadres
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Tel.: 0251 - 361111
Fax: 0251 - 310352
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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.

Burgemeester opent 
Watersportdag
Burgemeester Mieke Baltus geeft 
zondagmiddag 18 april om 13.00 
uur bij de jachthaven van Zaad-
noordijk het officiële startsein 
voor de Open Watersportdag.

Zwerfafval: mooi niet in Uitgeest!

Kijk op Uitgeest
Binnenmeer-
school
Donderdagochtend om kwart voor 
negen stapte ik de Binnenmeer-
school binnen. Ik mocht daar het 
bord onthullen voor het nieuwe 
project van de komende weken. 
Ons eigen dorp Uitgeest is het 
thema. Alle kinderen zaten al bij 
elkaar in de gymzaal. Terwijl ik de 
zaal binnenliep waren ze al druk 
bezig ‘lang zal ze leven’ te zin-
gen. Twee kinderen waren jarig en 
werden door alle kinderen van de 
onderbouw toegezongen. Het was 
een gezellige boel en ik feliciteerde 
de twee jarigen. Voor sommigen 
was het wel een beetje spannend. 
Als je vier jaar bent en nog moet 
wennen aan het naar school gaan 

is het best een beetje eng als de 
burgemeester op visite komt. Ik 
probeer dan altijd om ze op hun 
gemak te stellen en ze mogen even 
de ambtsketen bewonderen. Dat 
helpt meestal wel. 
Directeur Hans Groot heette me 
van harte welkom en daarna kre-
gen we een leuke film te zien over 
de school van vroeger en nu. Deze 
film was door een ouder gemaakt 
en is binnenkort op de website van 
de school te bewonderen. Dat vroe-
ger dingen anders gingen werd op 
de film wel duidelijk toen we een 
meester in beeld kregen die in de 
klas nog pijp rookte. 
Daarna sprak ik de kinderen kort 
toe en opende het project. De ko-
mende weken gaan de kinderen op 
pad in ons dorp om nog meer over 
Uitgeest te weten te komen. Ze 
hebben er allemaal veel zin in. 
Hans Groot gaf me ook nog een 
rondleiding door de school. Vol 

trots liet hij zien wat een karak-
teristieke oude school het nog is. 
Sfeervol en toch eigentijds. Op 
zolder ben ik niet geweest, maar 
daar liggen volgens de directeur 
nog veel mooie oude spullen. Van 
schoolplaten tot oude meubels. 
Mocht u hier nog interesse in heb-
ben, veel is te koop. Ook dat kunt 
u nazien op de website.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Dodenherdenking 4 mei 2010
Sinds enige jaren organiseert het 4 mei comité Uitgeest, onder-
deel van de Stichting Activiteiten Uitgeest, de lokale plechtighe-
den rond de nationale Dodenherdenking op 4 mei. Speciale aan-
dacht gaat ook dit jaar uit naar de 25 Uitgeesters die tijdens de 
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. 
Hun namen staan vermeld op de plaquette in de toegangshal van 
het gemeentehuis. Het thema van de nationale herdenking is dit 
jaar: ‘Vrijheid wereldwijd’. 

De plechtigheden in Uitgeest gaan 
op dinsdag 4 mei om 19.00 uur 
van start in de dorpskerk aan de 
Castricummerweg. Zoals elk jaar le-
zen leerlingen van de groepen acht 
van de zes basisscholen in de kerk 
een eigen gedicht voor, dat is uit-
gekozen als beste van hun school. 
Naast burgemeester Mieke Baltus is 
als spreker uitgenodigd mevrouw 
Ria Boxtart. Tegen het einde van 
de Tweede Wereldoorlog verloor zij 
op dramatische wijze haar vader. 
In haar toespraak zal zij ingaan op 
de invloed die deze gebeurtenis op 
haar leven heeft gehad.
De voordrachten van de zes leerlin-

gen en van de beide sprekers wor-
den omlijst met verzets- en herden-
kingsliederen, uitgevoerd door het 
Vrouwenkoor Malle Babbe onder lei-
ding van mevrouw Leny van Schaik.

Stille tocht
Na afloop van de herdenkingsdienst 
in de dorpskerk begint een stille 
tocht naar het gemeentehuis. Aan 
het hoofd van de stoet lopen de 
schoolkinderen, de sprekers en het 
college van burgemeester en wet-
houders, gevolgd door de aanwezi-
gen tijdens de dienst. De route loopt 
via de Burgemeester van Nienes-
straat naar het oorlogsmonument 

op het plein voor het gemeentehuis. 
Burgemeester Mieke Baltus en ge-
meentesecretaris Florence Eijck leg-
gen een krans bij het monument en 
de heer Co van Tongeren blaast kort 
voor 20.00 uur op zijn trompet de 
‘Last Post’. Na twee minuten stilte 
worden de coupletten 1 en 6 van het 
Wilhelmus gezongen, onder bege-
leiding van de Uitgeester Harmonie. 
Mevrouw Dorothé Rodenburg zal de 
declamatie verzorgen en haar eigen 
gedicht voordragen. De plechtig-
heid wordt afgesloten met het leg-
gen van kransen en bloemen door 
leden van het college, de nabestaan-
den, maatschappelijke en politieke 
organisaties en betrokken burgers. 
Na afloop van deze herdenking van 
de slachtoffers van de Tweede We-
reldoorlog en de slachtoffers van 
oorlogs- en vredesmissies in latere 
jaren is er gelegenheid om in de hal 
van het gemeentehuis een expositie 
te bekijken. Die bestaat uit tekenin-
gen en gedichten die kinderen van 
de groepen acht van de basisscho-
len maakten over het thema Tweede 
Wereldoorlog. De expositie blijft tot 
15 mei te zien.
Voor meer informatie over het koor 
Malle Babbe: www.vrouwenkoor-
mallebabbe.nl.

Extra stationsklok
Hij staat er al weer een paar weken, 
de nieuwe stationsklok. Voor wie 
met de auto aan komt rijden maakt 
de aanwijzing op de kubus duide-
lijk dat een parkeerplaats niet veraf 
meer is. De klok geeft ook nog eens 
aan hoeveel tijd er rest om de trein 

te halen. Het stationsplein werd een 
paar maanden geleden ook al twee 
hangklokken rijker. Die hangen on-
der de veelkleurige overkapping. 
Met de nieuwe staande klok erbij 
is het stationsplein meer bij de tijd 
dan ooit.



Actie tegen hondenoverlast
In de Top Tien van ergernissen staat voor de inwoners van Uit-
geest de overlast die honden veroorzaken doordat ze loslopen en 
door wat ze op straat en in plantsoenen achterlaten. De opspo-
ringsambtenaar van de gemeente ziet de komende tijd extra toe 
op het aanlijnen van honden en het opruimen van hun uitwerpse-
len.

De opsporingsambtenaar ziet toe op 
naleving van de Algemene Plaatselij-
ke Verordening (APV). Daarin wordt 
bepaald dat honden aangelijnd 
dienen te zijn, behalve op speciale 
door burgemeester en wethouders 
aangewezen plekken. Uitwerpselen 
van honden moeten altijd worden 
opgeruimd van weggedeelten die 
bestemd zijn voor voetgangers, 
van speelplaatsen, zandbakken of 
speelweides. Eigenaren van honden 

dienen een zakje of schepje bij zich 
te hebben om de hondenpoep te 
kunnen opruimen. Bij overtreding 
van genoemde geboden kan de op-
sporingsambtenaar een boete op-
leggen.

Voor de losloopplaatsen in de ge-
meente Uitgeest: kijk op de web-
site www.uitgeest.nl onder de knop 
‘Vrije Tijd’ en vervolgens ‘Losloop-
plaatsen honden’.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE AlGEMENE ZAKEN EN
FINANCIëN
De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare 
vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 28, op 
donderdag 15 april. De vergadering begint om 20.00 uur en op de 
agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Voorstel tot aanschaffing Lias-software voor de planning- en con-
trolcyclus.

- Voorstel tot akkoord gaan met de hernieuwde begroting van de 
stichting RIJK.

- Vaststelling nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
- Aanpassing Legesverordening (toelichting tijdens de vergadering).
- Voorstel om in te stemmen met de samenvoeging van diverse pro-

grammaraden tot één programmaraad voor Noord-Holland.

VERGADERING COMMIssIE BEZwAAR- EN
BEROEPsChRIFTEN
De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt een openbare ver-
gadering in de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 28, op 
maandag 19 april. De vergadering begint om 19.30 uur en op de 
agenda staat:

- Bezwaarschrift tegen het besluit van Burgemeester en Wethouders 
van 16 februari 2010 om de doorvaarthoogte van de brug aan de 
Populierenlaan niet te vergroten.

REChThEBBENDEN AlGEMENE BEGRAAFPlAATs
Van de navolgende graven op de algemene begraafplaats te Uitgeest 
zijn de rechthebbenden niet bekend. Het is ook niet mogelijk geble-
ken de namen en adressen van de rechthebbenden te achterhalen. 
Aan hen die menen rechthebbende te zijn op één of meer van de hier 
vermelde graven, wordt verzocht hieromtrent binnen drie maanden 
na heden, onder overlegging van bewijsstukken, contact op te nemen 
met het gemeentebestuur, teneinde het betreffende graf op hun naam 
te kunnen registreren. De rechten op de graven, ten aanzien waarvan 
niet binnen drie maanden na heden is gereageerd, zullen na deze 
termijn zijn vervallen.

Het betreft de graven met de nummers A8, B3, B6, B7, B12, D9, D10, 
G5, I1, J7, L6, M2, M3, O3, P4, Q8, S8, U6, BB1, EE8, GG7, JJ10, LL1, 
LL3, MM2, NN2.

Uitgeest, 15 april 2010.

ONThEFFING DRANK- EN hORECAwET
De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat ter gelegenheid van 
de viering van Koninginnedag op donderdag 30 april 2009, op grond 
van artikel 35 van de Drank- en horecawet aan Compañeros Motor-
club te Heiloo ontheffing is verleend voor het schenken van zwakal-
coholhoudende dranken tijdens de te houden motorshow en diverse 
andere activiteiten aan de Molenwerf, alhier, van 12.00 tot 18.00 uur. 
Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het stafbureau. 
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken m.i.v. de dag na bekend-

making van het besluit te worden ingediend.

PROjECTBEslUIT EN BOUwVERGUNNING hER-
INRIChTING sPORTCOMPlEx DE KOOG TE UITGEEsT
Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest maakt be-
kend dat zij medewerking verleent aan de herinrichting van sport-
complex De Koog en het mogelijk maken van bouwkavels voor wo-
ningen. Hiervoor heeft het college op 2 maart 2010 een projectbesluit 
gewijzigd vastgesteld en op 30 maart de bouwvergunning verleend. 
Ten opzichte van het ontwerp-projectbesluit heeft een wijziging 
plaatsgevonden in de situering van de bouwkavels.

Projectbesluit
De beschikbare ruimte op sportpark De Koog wordt efficiënter be-
nut door herinrichting van enkele velden. Er worden twee kunstgras-
velden, een nieuw natuurgrasveld en een trainingshoek aangelegd. 
Tevens wordt een multifunctioneel parkeerterrein gerealiseerd. De 
watergangen en groenstroken langs de provinciale weg en de voet-
balvelden worden aangepast. In samenhang met de ontwikkeling van 
het sportpark zijn veertien bouwkavels voor woningen opgenomen.

Inzagetermijn
Het projectbesluit, de bouwvergunning en alle daarbij behorende 
stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis aan 
de Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest, van 16 april 2010 tot en met 27 
mei 2010. De stukken zijn tevens te vinden op onze website www.
uitgeest.nl. Tegelijkertijd met het projectbesluit ligt het besluit vast-
stelling hogere waarden voor de woningbouwkavels in het projectbe-
sluit ter inzage.

Beroepsmogelijkheid
Tijdens de periode waarin het projectbesluit, de bouwvergunning en 
alle daarbij behorende stukken ter inzage liggen, hebben de volgende 
personen de mogelijkheid om beroep in te stellen: 
* iedereen die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp-projectbesluit 

kenbaar heeft gemaakt;
* een belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijzigin-

gen die bij de vaststelling zijn aangebracht in het ontwerp project-
besluit;

* belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest, hun zienswijze over het ontwerp projectbesluit 
tijdig kenbaar te maken. 

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de publicatiedatum van 
dit besluit zijn ingediend bij de Arrondissementsrechtbank te Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Stationsplein 80, 2011 LM Haarlem. 

Voorlopige voorziening
Het projectbesluit en de bouwvergunning treden in werking met in-
gang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Bij de president 
van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Stationsplein 80, 2011 LM Haarlem kan een verzoek om een voorlo-
pige voorziening worden gedaan. Wordt dat verzoek gedaan binnen 
de beroepstermijn dan treedt het besluit niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist. 

wET GElUIDhINDER. BEslUIT VOOR VAsTsTEllING
hOGERE wAARDEN sPORTCOMPlEx DE KOOG TE
UITGEEsT
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het dagelijkse 
bestuur van de Milieudienst IJmond bekend, dat zij voor de nieuw 
te bouwen woningen aan de Kuil te Uitgeest hogere waarden Wet 
geluidhinder hebben vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai van de 
N203.

Tegen de ontwerpbeschikking van 22 oktober 2009 zijn geen ziens-
wijzen ingebracht. De vastgestelde hogere waarden zullen ingevolge 
art. 110i van de Wet geluidhinder, nadat dit besluit onherroepelijk is, 
zo spoedig mogelijk worden ingeschreven in het kadaster.

Vanaf 16 april 2010 ligt het besluit hogere waarden ter inzage ge-
durende 6 weken. Onder de bijlagen bevinden zich in ieder geval de 
volgende stukken: de toegekende hogere waarden ingevolge de Wet 
geluidhinder, de geluidberekeningen en de advertentietekst. 

Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder ligt ter inzage bij de 
Milieudienst IJmond aan de Wijckermolen 2 te Beverwijk tussen 09.00 
en 17.00 uur, bereikbaar op het volgende nummer: 0251 - 263863. 
De genoemde stukken kunnen tevens worden ingezien op het ge-
meentehuis van Uitgeest

Belanghebbenden ten aanzien van het definitieve besluit inzake de 
hogere waarde kunnen gedurende zes weken beroep indienen bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag.
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Uitgeest - De Zwaan Cultureel 
organiseert in samenwerking 
met dansschool Cuba de Llama 
uit Alkmaar op zaterdag 17 april 
een workshop salsa in Dorps-
huis De Zwaan. 
De kosten voor de workshop be-

Workshop salsa en vrij dansen

Uitgeest - De politie heeft ver-
leden week dinsdagmiddag een 
snelheidscontrole gehouden op 
de Provincialeweg. 
Hierbij zijn tussen 13.45 en 15.45 
uur 1546 voertuigen gecontro-
leerd. Hiervan reden er 86 snel-
ler dan de toegestane 80 km per 
uur. De hoogst gemeten snelheid 

Snelheidscontroles Provincialeweg

Uitgeest - Op zondag 25 april 

Uurtje eerder

Inschrijving 41e Langemeer 
Dubbeltoernooi is geopend
Uitgeest - De inschrijving voor 
het 41e Langemeer Dubbel toer-
nooi is geopend. Traditiegetrouw 
vindt deze plaats in de laatste 

week van juni. Er kan ingeschre-
ven worden via www.toernooi.nl 
tot 6 juni. Kijk voor meer infor-
matie op www.langemeer.nl.

Opkikker voor Seppe en Daan
Uitgeest - Seppe is 4 jaar oud en 
is al 2,5 jaar ziek. Wat hij precies 
heeft is niet duidelijk. Hij moet 
gebruikmaken van een rolstoel 
en een groot deel van de week is 
hij op pad voor onderzoeken, re-
validatie en therapieeen. 
“Hij heeft dus een ander leven 
dan de meeste kinderen van 
zijn leeftijd”, vertelt moeder Kim 
Marsland. “Het is moeilijk voor 
hem om niet te kunnen spelen 
wanneer hij dat wil en om niet 
gewoon kind te kunnen zijn.” 
Ook broertje Daan van 6 jaar 
oud ervaart veel moeilijkheden 
door het ziek zijn van Seppe. “Hij 
moet mee als we naar artsen of 
therapeuten gaan. De aandacht 
is vooral voor Seppe. Niet al-
leen van ons, maar ook van de 

buitenwereld.” Stichting Opkik-
ker schenkt gezinnen die in een 
moeilijke situatie verkeren een 
onvergetelijke dag. Een dag die 
alle wensen vervult. Kim: “We 
werden gebeld door Opkikker 
en er werden allerlei vragen ge-
steld. Op de dag zelf wisten we 
alleen waar we naar toe moes-
ten komen en hoe laat. Voor de 
rest was het een groot geheim. 
Alles bleek waanzinnig goed ge-
regeld te zijn.” 
Daan en Seppe mochten samen-
werken met de politie, compleet 
met politieauto met sirene, een 
boef en de gevangenis. Er werd 
een sneeuwhondenrit gemaakt, 
een helikoptervlucht, de jongens 
mochten slangen vasthouden en 
ze hebben in een amfibievoor-

tuig gereden en gevaren van de 
Marine. Kim: “Er waren nog veel 
meer geweldige activiteiten. Een 
vrijwilliger nam de rolstoel over, 
zodat ik eindelijk weer eens hand 
in hand kon lopen met Daan. Als 
Seppe er doorheen zit met al die 
onderzoeken en therapieeen 
hebben we het vaak over de Op-
kikkerdag. Er verschijnt dan een 
glimlach op zijn gezicht.” 

De Opkikker zamelt mobiele te-
lefoons in en de opbrengst daar-
van wordt gebruikt voor het rea-
liseren van wensen van gezinnen 
met een langdurig ziek kind. Wie 
hier aan mee wil werken, kan de 
mobiele telefoon inleveren bij 
Slagerij Dick Kok, die in ruil een 
leverworst beschikbaar stelt. 

was 111 km per uur. De politie 
controleerde donderdagmiddag 
nogmaals.
Bijna 2300 bestuurders reden 
voorbij de radarauto. Hiervan re-
den er 73 te hard. De hoogste 
snelheid was 132 km per uur. De 
overtreders krijgen hun boete 
binnenkort thuisgestuurd.

dragen vijf euro, te betalen aan 
de zaal. De workshop start om 
20.15 uur, na afloop is er vrij dan-
sen.

Meer informatie over de dans-
school: www.cubatellama.nl.

Uitgeest - Op zondag 18 april 
wordt het Italiaanse drama Caos 
Calmo in het Filmhuis De Zwaan 
op het witte doek vertoond. De 
succesvolle mediabobo Pietro 

Caos Calmo in 
het filmhuis

Uitgeest - Het wWedstrijdover-
zicht van Volleybal Voluit ziet er 
als volgt uit. 
Donderdag 15 april om 20.00 
uur: Voluit DS 1 - Phoenix DS 1, 
Voluit HS 2 - Bevok HS 6, Voluit 

Programma Volleybal Voluit
DS 6 - Phoenix DS 2, Voluit DS 2 
- Odin DS 4. Om 21.30 uur Vol-
uit DS 3 - Bevok DS 2, Voluit HS 
1 - Phoenix HS 3, Voluit DS 4 - 
VCC’92 DS 3, Voluit DS 5 - Phoe-
nix DS 3. 

Bromfietser gewond na val
Uitgeest - Zondag 11 april is 
een 29-jarige man uit Uitgeest 
lichtgewond geraakt bij een on-
geval op de Spoorlaan. 

De man reed rond 18.30 uur op 

zijn bromfiets over de Spoor-
laan en ging in een bocht onder-
uit. Hij is voor behandeling naar 
een ziekenhuis gebracht. De po-
litie onderzoekt de precieze toe-
dracht van het ongeval. 

Ontvangen bOuwaanvragen
bL 2010-025 witte venstraat 4

Uitbreiden woning
bL 2010-026 burgemeester van roosmalenstraat 7

Legaliseren bijgebouw
bL 2010-027 De Spin 45

Legaliseren dakkapel
br 2010-027 De Pollen 75

Plaatsen dakopbouw
br 2010-028 Middelweg 119

Plaatsen gevelreclame
br 2010-026 Middelweg 119

Plaatsen vier airco condensorunits en twee koelaggre-
gaten op het dak

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

afgegeven bOuwvergunningen
Verzenddatum
14-04-2010 Sleutelbloem 10

Plaatsen dakopbouw op garage
14-04-2010 Lepelaarstraat 12

Plaatsen dakkapel
14-04-2010 anna van renesselaan 50

Plaatsen dakkapel
14-04-2010 De Hoop 13

Plaatsen dakkapellen
14-04-2010 Meldijk 42

Gevelwijziging voorzijde
14-04-2010 westerwerf 9a

Gevelwijziging op reeds afgegeven bouwvergunning

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een be-
zwaarschrift tegen afgegeven vergunningen 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.

Paladini kan de plotselinge dood 
van zijn vrouw niet verwerken. 
Hij blijft achter met zijn tienjarige 
dochter Claudia en het gapen-
de gat van gemis. Caos Calmo is 
een stille observatie van het ver-
werkingsproces van Pietro. Hij 
besluit niet meer naar zijn werk 
te gaan en in plaats daarvan be-
steedt hij zijn dagen in het park-

je voor de school van Claudia. De 
wereld gaat echter niet aan hem 
voorbij, langzaamaan hervindt hij 
zijn pad. 

De film begint om 20.15 uur. De 
toegangskaarten zijn vijf euro, 
inclusief kopje koffie/thee voor-
af, en verkrijgbaar bij boekhan-
del Schuyt. 

begint de communieviering met 
jeugdkoor om 10.00 uur in plaats 
van 11.00 uur in de rooms katho-
lieke kerk. 


