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Voetbalfeest rond jubileum 
Business Club FC Uitgeest
Uitgeest - In 2010 bestaat de 
Business Club van FC Uitgeest 
tien jaar en daarom wordt een 
voetbalwedstrijd tegen het klas-
sieke veteranenteam van Ajax 
georganiseerd. Dat doet de 
Business Club samen met For-
tis Bank, lid van de BC. Vrijdag-
avond 23 april om 19.00 uur be-
gint de wedstrijd op het complex 
van FC Uitgeest. Op de spelers-
lijst van Ajax prijken onder an-
dere de volgende namen: Shota 
Arveladze, Wamberto, Frank de 
Boer, Wim Jonk, Pim van Dordt, 
Dick Schoenaker, Rob Witsch-
ge en Aron Winter. Ze spelen in 
de eerste helft tegen een com-
binatie van Fortis en oud-AZ. Bij 
oud-AZ doet ook Ramon van 
der Vaart mee en verder Fortes 
Rodriguez, Robbemond, Does-

burg, Van Galen en Bosman. In 
de tweede helft spelen de vete-
ranen van Ajax tegen de thuis-
ploeg. Ook FC Uitgeest stelt ve-
teranen op, voornamelijk nog 
wedstrijdfitte voormalige eer-
ste elftalspelers: Cees van Ype-
ren, Frank v.d. Booren, Ronald 
v.d. Booren, Jack Zwarthoed, 
Jan Twaalfhoven, Robert van 
Leeuwen, Tom Smit, Cock Vrou-
we, Vincent Groen, Mike Koster, 
Gerard Idema, Edwin Duin, Pe-
ter Winter, Wouter v.d. Bergh en 
Wim Langendijk. Coach is Pe-
ter de Groot. De entree is gra-
tis voor iedereen tot en met 14 
jaar en de rest betaalt twee euro 
om dit spektakel te kunnen aan-
schouwen. Na de wedstrijd feest 
in het clubhuis, waarbij de be-
diening wordt verzorgd door de 

selectiespelers van FC Uitgeest. 
Er wordt die avond ook een lo-
terij gehouden. De loten worden 
verkocht door de spelers van C1 
tussen 18.00 en 21.00 uur bij de 
poort. Prijzen voor de loterij zijn 
welkom, Rob Endema of Jacob 
Groen komen ze graag ophalen. 
De opbrengst van de avond gaat 
naar de kinderafdeling van het 
RKZ Brandwondencentrum en 
naar de jeugd van FC Uitgeest.

Dag met een goud randje
Uitgeest – Het was een dag met een goud randje; de opening van het 
watersportseizoen afgelopen zondag. De presentaties, demonstraties, 
vaartochtjes, zeemansmarkt; zij kregen allemaal net dat beetje extra 
dankzij het prachtige lenteweer. Het publiek genoot van het veelzijdi-
ge programma vanaf het water of de wal. Uitgeest is klaar voor een 
prachtig watersportseizoen. (Foto: Leo Tillmans).

Uitgeest - Op basisschool De 
Vrijburg is onrust ontstaan van-
wege het ontslag van een van 
de leerkrachten; meester Cees 
Zonneveld die hier al 37 jaar les 
geeft. Medestanders worden op-
geroepen een protestmail te stu-
ren naar de Vrijburg. 
“Deze man is een topmeester 
waar er maar weinig van zijn”, 
aldus een van de actievoerende 
ouders. 
“Cees is een meester die je na 
dertig jaar nog herinnert, om-
dat hij les geeft met zijn hart. Wij 
willen dat meester Cees blijft zo-
dat nog meer kinderen op de 
Vrijburg van zijn liefdevolle ma-
nier van  onderwijs kunnen ge-
nieten.” 

Meester Cees

Uitgeest - Wie een wandeling 
maakt op de Koogdijk kan on-
aangenaam verrast worden door 
een aantal schapen en lamme-
tjes dat er niet al te best aan 
toe lijkt te zijn. Bij de Dierenbe-
scherming is de zaak bekend en 
de AID heeft een onderzoek in-
gesteld naar de gezondheid van 
de dieren. 
“Vorige week is er een contro-
le uitgevoerd en wij hebben niet  
kunnen constateren dat er spra-
ke is van ernstige verwaarlozing”, 
aldus een voorlichter van de AID. 
“De mank lopende dieren heb-
ben mogelijk  last van het bekap-
pen. We kijken volgende week of 
er verbetering is opgetreden.”

Dierenleed?
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Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum

☎ 0251 - 652430 
www.hansvanborre.nl

hans van borre

Skal 20199

Biologisch 
weekpakket

minute steak
tartaartje
rundervink

samen 3,99
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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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KortWeg

Kunst lenen bij de 
Duinrand Artotheek
Bakkum - Op zondag 25 april 
kunnen kunstliefhebbers uit 
Castricum en omstreken hun 
slag slaan in de Duinrand Ar-
totheek. Tussen 11.00 en 16.00 
uur is er de gelegenheid om een 
kunstwerk tegen een schappelij-
ke prijs in huis te halen.
Er is een ruime keuze aan kunst-
werken. Zo zijn er schilderijen 
van bekende plekjes in de omge-
ving in aquarel of olieverf, sfeer-
volle impressies van de natuur 
en kleurrijke abstracte schilderij-
en. Ook subtiele etsen, origineel 
keramiek en abstracte en figura-
tieve beelden. 
Het werk kan voor een half jaar 
of een jaar geleend worden. Ook 
kan het meteen of na een leen-
periode aangekocht worden. 
Heel flexibel dus.
Als extra is er de vitrine met 
kleinkunst waar voor een klein 
bedrag, tot maximaal 50 eu-
ro een kunstwerk alleen aange-
kocht kan worden. Er zijn naast 
kleine schilderijen een groot 
aantal beeldjes te zien. 
De DuinrandArtotheek is te vin-
den in de Oude Duinrandschool 
aan de  van Oldenbarneveldt-
weg 37.

Castricum - De themabijeen-
komst weblog is één van de the-
mabijeenkomsten rond de com-
puter die georganiseerd worden 
door de Stichting Welzijn (Gil-
de Castricum) en de Bibliotheek.  
Kenmerkend voor deze bijeen-
komsten zijn het rustige tempo 
en de persoonlijke aandacht. Een 
weblog op internet is niets meer 
of minder dan een hele eenvou-
dige website, waarop regelma-
tig nieuwe bijdragen verschij-
nen. Op een weblog kan men 
berichten schrijven, foto’s of vi-
deo’s plaatsen en bezoekers van 
de weblog kunnen reageren op 
de geplaatste berichten. Tijdens 
de themamiddag worden enke-
le bestaande weblogs bekeken, 
men krijgt informatie hoe een 
weblog op te zetten en er wordt 
geoefend in het plaatsen van be-
richten en foto’s op een weblog.
De bijeenkomst wordt gehouden 
op woensdagmiddag 28 april van 
14.15–16.15 op de bovenverdie-
ping van de Bibliotheek.
De kosten, 5 euro, dienen bij 
aanmelding te worden betaald 
bij Stichting Welzijn, Geester-
duinweg 5, tel. 656562. De balie 
is iedere werkdag geopend van 
9.00–12.30 uur en op maandag- 
en woensdagmiddag van 13.30–
15.30 uur.

Themabijeenkomst 
over de weblog

Castricum - Op vrijdagavond 
4 en 25 juni wordt er bij ‘Mode 
maken doe je zelf’ aan De Loet 
186 een workshop naaldenboek-
je maken gegeven van 19.30 tot 
22.00 uur.
Voor verdere informatie: mail 
modemakendoejezelf@xs4all.nl, 
bel 06-18875382 of kijk op de 
webpagina van www.modema-
kendoejezelf.nl.

Workshop naalden-
boekje maken

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is te gast Joyce van Brug-
gen den Boer, edelsmeedkun-
stenares uit Castricum. Ze heeft 
haar eigen bedrijf ‘Art of Joyce’ 
waar ze bruidssieraden en aller-
lei andere sieraden maakt. 
De uitzending zal op donder-
dag 22 april zijn van 21.00 uur tot 
22.00 uur. Herhaling op zondag 
25 april van 12.00 uur tot 13.00 
uur. De uitzending is in stereo 
tot ver in de regio te beluiste-
ren via de etherfrequentie 105.0 
FM en op twee kabelfrequen-
ties namelijk 104.5 FM voor Bak-
kum en Castricum en 89.0 FM 
voor Akersloot, Limmen en De 
Woude. Wie een leuk, bijzonder 
of opvallend persoon uit de ge-
meente kent, kan dit mailen naar 
100@castricum105.nl.

Joyce van Bruggen 
den Boer in de 100 
van CastricumLimmen - Op vrijdagavond 23 

april en zaterdagavond 24 april 
is Club – Xtra (12 tot 16 jaar) ge-
opend met een open inloop. 
Voor iedereen van 9 t/m 12 jaar, 
is er Club op de woensdagmid-
dag van 14.00 tot 17.00 uur.
Zaterdagochtend bij de Kids (4 t/ 
9 jaar) wordt helemaal speciaal 
want deze keer gaat men romi-
ge chocoladebonbons met een 
heerlijke vulling maken. Entree 
voor deze activiteit 1 euro, inclu-
sief limonade.
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. Kijk 
voor meer informatie op www.
conquista.nl.

Genoeg te doen 
in joc Conquista

Castricum - Op zondag 25 april 
is er in de dorpskerk van Castri-
cum een bijzondere kinderdienst 
voor klein en groot. De kerk zal 
worden versierd met veel ele-
menten die te maken hebben 
met bloeien en groeien. De kin-
derdienst heeft als thema ‘Doe 
je mee met Kikker en Pad?’ Hoe 
krijgen zij een mooie tuin. Ten-
slotte krijgt iedereen een aan-
denken mee, waarmee men ook 
geduld moet hebben. Nieuws-
gierig geworden? Iedereen is 
welkom.

Kinderdienst 
in de Dorpskerk
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Zolderopruiming op 
de Binnenmeerschool
Uitgeest - Op woensdag 28 april 
wordtl van 18.30 uur tot 20.00 
uur het schoolproject ‘Binnen 
Uitgeest’ afgesloten op de Bin-
nenmeerschool. Er is onder an-
dere een tentoonstelling van wat  
is geleerd over het erfgoed van 
het dorp.
Ook wordt een deel van het ei-
gen ‘erfgoed’ te koop aangebo-

den. Op de zolder van de school 
bevonden zich al jaren ‘schatten’ 
uit het verleden. Men kan vanaf 
maandag 26 april in de speelzaal 
terecht, waar deze grote zolder-
opruiming zal plaatsvinden.
Honderden schoolplaten, land-
kaarten, meubels en attributen 
worden voor een appel en een ei 
verkocht! 

Priester Antoine Bodar 
op 24 april in Uitgeest
Uitgeest - Het is Kerk in Bewe-
ging Uitgeest gelukt om de zeer 
drukbezette bekende Neder-
landse priester Antoine Bodar op 
zaterdagavond 24 april voor een 
viering in Uitgeest te strikken.  
Dat Antoine Bodar een BN-er is 
geworden, heeft wellicht te ma-
ken met zijn gave om ogenschijn-
lijke tegenstellingen in zich te 
verenigen. Zo is hij homoseksu-
eel, maar ook fervent voorvech-
ter van de Vaticaanse seksuele 
moraal. Hij staat bekend als con-
servatieve gelovige, terwijl hij lid 
is van de VPRO en sympathiseert 
met de politiek van GroenLinks. 
Voelt zich aangetrokken door de 
stilte van een benedictijnenab-
dij én zoekt regelmatig de hec-

tische wereld van tv-camera’s 
en spotlights op. Is intellectu-
eel, maar dat voegt volgens hem 
niets toe aan de kwaliteit van ge-
loven, want ‘zalig de armen van 
geest…’. 
Antoine Bodar gaat tijdens de-
ze viering in Uitgeest in op alle 
meer en minder klemmende vra-
gen, die er in deze roerige tijden 
binnen de katholieke kerk leven. 
Alle kerkgangers zijn volledig vrij 
om ook vragen te bedenken en 
aan hem  te stellen en die zal hij 
voor zover mogelijk beantwoor-
den. De viering van Kerk in Be-
weging is om 19.00 uur in de rk 
kerk aan de Langebuurt in Uit-
geest. 

Concert van Margriet 
Eshuijs in De Zwaan
Uitgeest - De Zwaan Cultureel 
organiseert op zaterdag 15 mei 
het jubileumconcert van de zan-
geres Margriet Eshuijs. In het 
nieuwe concert zal Margriet Es-
huijs vijftien nieuwe liedjes, ge-
schreven door haar vaste com-
ponist en begeleider Maarten 
Peters, ten gehore brengen.
Uiteraard staat tevens op het re-
pertoire nummers als ‘House for 
Sale’ en ‘Black Pearl’, alleen Mar-

griet Eshuijs is elke keer weer in 
staat om deze bekende nummer 
met volle overgave te brengen. 
En met nieuwe arrangementen, 
zodat het wel weer nieuwe num-
mers lijken te zijn. 
Toegangskaarten kosten 17,50 
euro, Vrienden van de Zwaan 
Cultureel betalen 15,00 euro. De 
kaarten zijn te koop bij boekhan-
del Schuyt, Middelweg 139 te 
Uitgeest. 

Theater zoekt vrijwilligers
Uitgeest - Sinds een aantal 
jaar organiseert het bestuur van 
de Zwaan Cultureel regelmatig 
voorstellingen of concerten in 
dorpshuis de Zwaan. Recent is 
door een groep vrijwilligers een 
zeer succesvol filmhuis opge-
zet. Dit filmhuis wordt nu geor-
ganiseerd door een volledig zelf-
standige werkgroep. Het bestuur 
van de Zwaan Cultureel is nu op 
zoek naar extra vrijwilligers die, 
samen met de bestaande klei-
ne groep vrijwilligers, een nieu-
we zelfstandige werkgroep wil-
len vormen voor de activiteiten 
van de Zwaan Theater. Voor het 
komend theaterseizoen zijn er 
grootse plannen, echter het ont-

breekt nog aan voldoende vrij-
willigers. Om een indruk te ge-
ven van de plannen, er is een 
idee om maandelijks een caba-
retavond te organiseren op de 
vrijdagavond. Ook zijn er plan-
nen voor diverse populaire of 
klassieke concerten en (kinder)
theatervoorstellingen. 
Ervaring is niet vereist, wel een 
warme belangstelling voor het 
theatergebeuren. Meer informa-
tie over het dorpshuis de Zwaan 
en de theatervoorzieningen zijn 
te vinden op www.dorphuisde-
zwaanuitgeest .nl Aanmelden of 
meer informatie kan via de mail: 
secrdezwaan@gmail.com of bel 
0251-311381. 

Uitgeest - Afgelopen wintersei-
zoen zijn er weer op vier basis-
scholen EHBO-cursussen voor 
de jeugd gegeven. De EHBO af-
deling Uitgeest van het Oranje 
Kruis  verzorgt hiervoor de prak-
tijklessen en het examen. Ook dit 
jaar weer met het geweldige re-
sultaat van allemaal geslaagden.
De EHBO-vereniging is heel blij 
met het enthousiasme op de 
scholen. 

EHBO op de 
basisscholen

Surprise voor SurpriSing

Uitgeest - Popkoor SurpriSing 
ontving een cheque ter waar-
de van 3.720 euro van Stichting 
Het Schipholfonds ter gelegen-
heid van het vijftienjarig bestaan 
van de Stichting. Jos Nijhuis, 
president-directeur van Schip-
hol Group was aanwezig evenals 
voorzitter Michael van Praag en 
alle andere bestuursleden van 

het Schipholfonds. Popkoor Sur-
priSing heeft tijdens deze bijeen-
komst een miniconcert verzorgt 
met achttien koorleden. 

SurpriSing had een aanvraag in-
gediend om podiumdelen aan te 
schaffen en die is tot haar ver-
rassing ook volledig gehono-
reerd.  

Uitgeest - De politie hield don-
derdagmiddag een snelheids-
controle op de Provincialeweg. 
Hierbij zijn drie snelheidsover-
treders betrapt die harder reden 
dan de toegestane 80 km per 
uur. 467 bestuurders passeerden 
de radar.

Harder dan 80

Uitgeest - Op zaterdag 24 april 
wordt van 9.30 tot 15.00 uur een 
snaffelmarkt gehouden. De op-
brengst komt ten goede aan 
projecten in Prijedor. De snaf-
felmarkt is te vinden naast de rk 
kerk aan de Langebuurt.

Snuffelmarkt
voor Prijedor

Uitgeest - Maandag 12 april is 
een 18-jarige jongen uit Krom-
menie rond 20.30 uur gewond 
geraakt bij een verkeersongeval. 
De jongen zat als passagier in 
een auto, samen met drie ande-
re jongens uit Krommenie van 17, 
18 en 19 jaar. De 19-jarige be-
stuurder raakte van de weg, ging 
met de auto over een ongeveer 
vier meter brede sloot en kwam 
terecht in een weiland. De 18-
jarige passagier raakte gewond, 
de anderen bleven ongedeerd. 
Het slachtoffer is voor behan-
deling naar een ziekenhuis ge-
bracht. De politie onderzoekt de 
precieze toedracht van het on-
geval.

Jongen gewond 
na ongeval

Win zaterdag 
reis in Bobs
Uitgeest - Zaterdag 24 april 
gaat Bobs om 23.00 uur open om 
tot 5.00 uur feest te vieren. Voor 
iedere bezoeker is er een reis-
cheque van 25 euro en een pod-
cast en X-Travel geeft in Bobs 
ook nog een reis weg voor twee 
personen. Bob’s dj-team is van 
de partij met de platenkoffers 
boordevol swingende zomerhits.

Mooie vlot verlopende 
cours voor duivensport
Uitgeest - Postduivenvereniging 
De Vliegende Vleugelshad een 
vlucht vanuit Belgische Meer. De 
snelste duif vloog een gemiddel-
de snelheid van 1456,928 me-
ter per minuut (± 87 km per uur)  
De overwinning in de vereniging 
was dit keer voor de Combina-
tie Kerssens-Krom uit Akersloot. 
De uitslag van de tweede wed-
vlucht oude duiven Vitesse op 

zaterdag 17 april zijn: 1e combi-
natie Kerssens-Krom Akersloot, 
2e gebroeders Baltus Uitgeest 
en 3e Dirk de Bruin ook uit Uit-
geest. De felbegeerde taart voor 
de vijftigste duif van aankomst 
ging naar de gebroeders Baltus. 
Door het snelle verloop waren er 
van de achttien deelnemers zes 
deelnemers die buiten de pun-
tentelling vielen. 
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Nieuwbouw woonzorgcen-
trum De Boogaert van start
Castricum - Op 16 april onder-
tekenden de ViVa! Zorggroep en 
Kennemer Wonen de contracten 
voor nieuwbouw van woonzorg-
centrum De Boogaert. De eerste 
paal gaat in het najaar de grond 
in. 
“Het is niet makkelijk om in deze 
tijd te bouwen, maar het is ons 
gelukt goede afspraken te ma-
ken” aldus directeur/bestuur-
der Dick Tromp van Kennemer 
Wonen. “De haalbaarheid van 
nieuwbouwprojecten staat onder 
druk. Veranderende wetgeving 
speelt daarbij een rol, en natuur-
lijk ook de financiële crisis. Maar 
bij De Boogaert gaan we nu, na 
jaren van plannen maken, bou-
wen. Wij nemen onze verant-
woordelijkheid als maatschap-
pelijke onderneming. In samen-
werking met ViVa! Zorggroep 
gaan we dit woningbouwproject 
realiseren. Door het akkoord dat 
we vandaag bereikt hebben re-
aliseren we in Castricum goede 
en betaalbare huisvesting voor 
ouderen die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken.”
ViVa! Zorggroep en Kenne-
mer Wonen bouwen een fraaie 
woonvoorziening voor ouderen. 
Directeur/bestuurder Lucien van 
Ruth van ViVa! Zorggroep legt 
uit dat de bewoners van de ap-
partementen, als zij dat wensen, 
gebruik kunnen maken van de 
(zorg)faciliteiten van het zorg-
centrum, zoals het restaurant, 
de kapper en verpleging of ver-
zorging. “Ook als de zorgvraag 
verandert, kunnen de bewoners 

in De Boogaert blijven wonen. 
En we hopen dat wijkbewoners 
de faciliteiten van de nieuwe De 
Boogaert weten te vinden, want 
dan wordt het woonzorgcentrum 
een mooie ontmoetingsplek in 
de wijk. Kortom: er ligt een plan 
ter tafel waar we trots op zijn.”
Najaar 2010 gaat de eerste paal 
de grond in en start de bouw. 
De eerste appartementen zullen 
naar verwachting medio 2012 
opgeleverd worden en de laat-
ste begin 2014. De nieuwbouw 
wordt in fases gerealiseerd. Al-
lereerst wordt een deel van de 
nieuwbouw gebouwd aan de 

bestaande bebouwing. Daar-
na maakt het oude gebouw 
plaats voor het tweede deel van 
de nieuwbouw. Hierdoor kun-
nen bewoners van de oude De 
Boogaert met elkaar blijven wo-
nen in de vertrouwde omgeving 
en is verhuizen naar een ander 
woonzorgcentrum niet nodig. Ei-
genaar van het nieuwe woon-
zorgcentrum en opdrachtgever 
van de bouw is woningcorpora-
tie Kennemer Wonen. De appar-
tementen worden gebruikt door 
ViVa! Zorggroep, Stichting Odi-
on en huurders van Kennemer 
Wonen.

De heren Tromp van Kennemer Wonen (links) en Van Ruth van ViVa! 
Zorggroep schudden elkaar de hand na ondertekening van de con-
tracten. 

Try-out optreden Sloppy Joe
Castricum - Aan de vooravond 
van het vertrek naar Austin Tx, zal 
de band Sloppy Joe een try-out 
optreden doen in café De Stiefel 
op zaterdagavond 24 april.
Wat men kan verwachten is 
dampende rock, swingende 
country, gevoelige ballads, dit al-
les voortgebracht door muzikan-
ten die hun ervaring hebben op-
gedaan bij onder andere de Bin-
tangs, Pee Wee and the Specials, 
Doc Robberts, Dia Mairt en No 
Slack.
Nadat Frans Rikkers(bas) en 
Willem van Lingen (gitaar) Slop-
py Joe om praktische redenen 

hadden verlaten, moesten J.P. 
Borgerding en Toon Hollanders 
nieuwe mensen voor de band 
zoeken. Omdat ook Simon Droog 
plannen had in de oprichting van 
een Americana-country-roots 
band werden de handen ineen 
geslagen. Dit resulteerde in de 
volgende samenstelling: Cora 
Blekemolen, zang; Simon Droog, 
bas; J.P. Borgerding, drums; Rob 
Ruijter, gitaar en Toon Hollan-
ders, zang en gitaar.
Het optreden begint om 21.00 
uur in De Stiefel in de Burg. 
Mooijstraat. De toegang is gra-
tis.

Brandweer Castricum 
assisteert bij duinbrand
Castricum - De brandweer van 
Castricum heeft afgelopen don-
derdag- en vrijdagnacht in pelo-
tonsverband geassisteerd bij de 
grote duinbrand in Bergen. Het 
korps Castricum heeft met twee 
voertuigen gedurende 16 uur 
gewerkt aan het nablussen van 

de duinbrand die woensdag is 
begonnen.
Tijdens de inzet in Bergen werd 
de brandweer op donderdag-
avond gealarmeerd voor een 
schoorsteenbrand aan de Ou-
de Haarlemmerweg. Geassi-
steerd door een brandweercol-

Demonstratie tijdens de open dag.. 

lega die met de hoogwerker van 
de bomenploeg naar het brand-
adres was gekomen kon de klus 
worden aangepakt. Met een zo-
genaamde  rammoneur  kon de 
brandende schoorsteen wor-
den geraagd. De vervuiling van 
de schoorsteen was dermate 
extreem dat het circa twee uur 
duurde voordat de laatste vuur-
resten uit de schoorsteen waren 
verdwenen. De extreme tempe-
ratuur in de schoorsteen heeft er 
voor gezorgd dat de schoorsteen 
op meerdere plekken is gebar-
sten. Deze zal voor een groot 
deel  opnieuw moeten worden 
opgemetseld. Na twee en half 
uur werken kon het sein brand-
meester worden gegeven.  

De open oefenavonden van de 
brandweerposten Akersloot en 
Castricum hebben in totaal ze-
ven in het brandweerwerk ge-
interesseerden opgeleverd. Zij 
kregen een kijkje in de brand-
weerkeuken omdat de vrijwilli-
gersoefenavond een flink aan-
tal demonstraties hadden voor-
bereid. Na een korte kennisma-
king met de brandweervrijwilli-
gers en een uitleg van de com-
mandant gingen de potentië-
le nieuwe vrijwilligers naar huis. 
Binnenkort volgt een tweede ge-
sprek en zal worden vastgesteld 
of de kandidaten nog steeds zo 
enthousiast zijn om toe te treden 
tot het brandweerkorps. 

Wie tussen de 18 en de 45 jaar 
is, werkend is in Castricum en 
zich aangetrokken voelt tot het 
brandweerwerk, kan tijdens kan-
tooruren contact opnemen met 
de brandweer of voor verdere in-
formatie de website www.brand-
weercastricum.nl bezoeken.

Vorige week maandag heeft de 
wedstrijdploeg van de post Cas-
tricum onder leiding van bevel-
voerder Dennis Visjager en ver-

der bestaande uit  Paul Brugge-
ling, Wilma Gorter, Pascal Mas-
see, Patrick Zonneveld en Maar-
ten van Haaften de eerste plaats 
behaald bij de brandweer wed-
strijden in de C Klasse.
De ploeg werd geconfronteerd 
met een binnenbrand in een wo-
ning met slachtoffer. Na rijp be-
raad vond de jury dat Castricum 
de klus het best had geklaard.

Vorige week woensdag hebben 
de werkgevers van de brand-
weervrijwilligers van Castricum, 
Limmen en Akersloot een be-
zoek gebracht aan de brand-
weerpost Limmen. De werkge-
vers kregen uitleg over alle as-
pecten die het brandweerwerk 
betreffen. Tevens konden zij een 
aantal demonstraties aanschou-
wen en mochten zij zelf het ge-
reedschap hanteren en een be-
ginnend brandje blussen. 
Het doel van de bijeenkomst was 
niet alleen om inzicht te verschaf-
fen in het brandweerwerk maar 
vooral om de werkgevers te be-
danken dat zij hun personeel in 
staat stellen het brandweerwerk 
te mogen doen. De brandweer-
vrijwilligers mogen daar waar het 
werk het toestaat de klus verla-
ten om bij de brandweer te gaan 
helpen als er zich een calamiteit 
voordoet tijdens werktijd. Zonder 
de bereidheid van deze werkge-
vers zou Castricum onvoldoen-
de inzetbare brandweer mannen 
en vrouwen hebben om in geval 
van een calamiteit uit te kunnen 
rukken. 
De korpsleiding hecht er veel 
belang aan om deze werkgevers 
eens extra in het zonnetje te zet-
ten. 
Foto’s Giel de Reus.
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Programma 22 april t/m 28 april 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag, maandag & 

woensdag 20.00 uur 
“Clash of the Titans 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 19.00 uur 

zaterdag 16.00, 19.00 & 21.30 uur
zondag, maandag, dinsdag  &

woensdag 20.00 uur
“De Gelukkige Huisvrouw”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 21.30 uur 
zondag 16.00 uur 
dinsdag 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)”
zaterdag & zondag 13.00 uur

woensdag 14.00 uur 
“Wickie de Viking”

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 14.00 uur 

“Hoe tem je een draak 3D”

Millennium 3: Gerechtigheid
Millennum 3: Gerechtigheid. 
Een uitermate sterke verfilming 
van het derde deel van de Mil-
lennium-trilogie, waarin alle lij-
nen op fascinerende wijze sa-
menkomen. Nadat Lisbeth Sa-
lander een levensbedreigende 
aanslag heeft overleefd, wordt 
ze in kritieke toestand naar het 
ziekenhuis gebracht, evenals de 
man die verantwoordelijk is voor 
haar duistere, pijnlijke verleden: 
Alexander Zalachenko. Salan-
der wordt gezocht voor moord 
en door de media is ze neerge-

zet als een psychopaat, moorde-
naar en satanist. Alleen Blom-
kwist is overtuigd van haar on-
schuld. Hij ontdekt de relatie tus-
sen de vrouwenhandel, het verle-
den van Salander en de Zweed-
se veiligheidsdienst en wil daar-
over in zijn blad Millennium pu-
bliceren. 
Vooalsnog vertrouwt Salander 
niemand en zeker Blomkwist 
niet, die haar als enige veel te 
goed kent. Uiteindelijk moet ze 
voor de rechtbank verschijnen. 
Zal het recht zegevieren?

Wickie de Viking
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 dorpsbewoners van hun dier-
baarste bezit: alle kinderen. Be-
halve Wickie, die net op dat mo-
ment vast zit in een boom met 
zijn deltavlieger. 

www.koninginnedaginbakkum.nl

Koninginnedag 
bruist in Bakkum 
Bakkum - Om 8.00 tot 16.00 uur 
is er weer van alles te beleven op 
Koninginnedag in het hartje van 
Bakkum. Natuurlijk is er weer 
een kindervrijmarkt op en rond 
het feestterrein.
Om 9.30 uur begint de toespraak 
door de burgemeester A. Em-
mens-Knol met aansluitend het 
zingen van het Wilhelmus. Van 
10.00 tot 13.00 uur zijn er brand-
weerdemonstraties op het plein. 
Van 10.00 tot 14.00 uur vindt het 
kinderkaraoke plaats; optredens 
onder begeleiding vanuit de Mu-
ziektrailer op het plein. Van 10.30 
uur tot 13.30 uur kunnen kinde-
ren spijkerbroekhangen bij Dick 
de Winter en van 10.00 tot 15.00 
uur zijn er velschillende speel-
voorzieningen op het plein. Kin-
deren kunnen gratis aan diver-
se activiteiten deelnemen waar-

onder een wedstrijdje doen met 
mysteryvoetbal, sjoelen, but-
tons maken, spel van de brand-
weer, draaimolen. Ook is er weer 
een limonadekoe en kunnen de 
kinderen eendjes vangen. Voor 
Hairshop Inge kunnen kinde-
ren van 10.00 tot 14.00 uur gratis 
worden geschminkt. 

Hobbyfestival in Alkmaar

All Stars Super Band is 
gast bij Jazz in Bakkum
Bakkum - Zondag  25 april be-
gint rond 16.00 uur een muzikaal 
festijn als het twintigste seizoen  
van Jazz in Bakkum wordt afge-
sloten in café Borst. Organisa-
tor en pianist Jos van Beest heeft 
een gelegenheidsformatie gefor-
meerd met prominente jazzmu-
sici die allemaal al eens hebben 
opgetreden bij Jazz in Bakkum. 
Jos: “Noem het een sessie  of 
een jam, het enige wat ter plek-
ke wordt afgesproken is de titel 
van een te spelen stuk. De rest 
is en wordt muzikaal op avon-
tuur gaan.” De musici die onder-
meer meewerken zijn zangeres 
Marielle Koeman, Fred Leeflang, 
tenorsax, Fred Berkemeijer, te-
norsax en dwarsfluit, Bert Baars, 

tenorsax, Paul Hock, gitaar, Erik  
Schoonderwoerd, bas, drummer 
Bob Dekker en Jos van Beest, pi-
ano. De 21e jaargang van Jazz in 
Bakkum is op 26 september. 

Alkmaar - Op zaterdag 24 en 
zondag 25 april wordt in ‘IJshal 
de Meent’ in Alkmaar het Hob-
byfestival gehouden. Zo’n 100 
marktkramen worden gevuld met 
alles op het gebied van diverse 
hobby’s, zoals het zelfmaken van 
3D-(wens) kaarten, al het mate-
riaal voor de pons-, borduur- en 
sieradenhobby, poppenhuizen/
miniaturen, poppen/beren, 
Bij de grote boeken/tijdschriften 
stand is lectuur over deze prach-
tige hobby’s te vinden. De cellu-
loidpoppen-dokter houdt de he-
le dag ‘spreekuur’, kleine repa-
raties verricht hij ter plekke, de 

grote reparaties neemt hij mee 
naar huis. Uiteraard zijn antieke 
poppen ook vertegenwoordigd, 
nostalgie ten top.
Op het hobbyfestival zijn ook 
workshops. Bij twee standhou-
ders is een workshop te volgen 
met textielverharder. Bijzonder is 
de workshop Bonsai-Boom ma-
ken van ‘Atelier Arina’. Bij ‘het 
Sprookjesbos’ kunnen de kinde-
ren een gratis toverbolletje ma-
ken. Maar ook bij de ‘Decorating 
Sisters’ worden diverse work-
shops voor kinderen gehouden. 
Verder is er nog een workshop 
kartonnage en een workshop 

servet-technieken. Bij ‘De Ket-
tingkast’ kan er een workshop 
decopatch gevolgd worden. Het 
totale programma is te zien op 
de website: www.hobbyfestival.
nl. Op deze site is ook een kor-
tingsbon te downloaden. 

Het Hobbyfestival wordt georga-
niseerd door Heins & Hobby’s, op 
zaterdag 24 en zondag 25 april in 
‘IJshal de Meent’ aan de Terbor-
chlaan 301 in Alkmaar. Het festi-
val is beide dagen geopend van 
10.30 tot 16.30 uur. De entree: 
volwassenen 4 euro, 65 plussers 
3 euro, kinderen tot 12 jaar heb-
ben gratis entree (onder geleide). 
Voor meer info: 035-6565393, in-
fo@heinshobbys.nl.

Genomineerd voor Cultuurprijs

Stemmen op Sander!
Castricum - Iedere twee jaar 
reikt de stichting Cultuurprijs re-
gio Alkmaar, de Rabobank Cul-
tuurprijs uit. Onder de vijf geno-
mineerden in de categorie ‘Po-
diumkunsten en Theater’ is ook 
de 21-jarige acteur Sander van 
Amsterdam. Sander heeft al veel 
mooie dingen gedaan. In de bios-
coopfilm Bloedbroeders met on-
der andere Pierre Bokma, was hij 
het op gruwelijke wijze vermoor-
de slachtoffer van twee broers. 
In de SBS6 televisieserie De 
Hoofdprijs speelde hij Kevin, de 
zoon in een gezin dat in de prij-
zen was gevallen. Kijkers van de 
Nickelodeon jeugdserie Het huis 
Anubis en bezoekers van de bi-

oscoopfilm Anubis en de wraak 
van Argus zullen hem kennen als 
Robbie. Momenteel volgt Sander 
een acteursopleiding en repe-
teert hij voor de Toneelschuur-
productie Onder Controle, die 8 
mei in de Toneelschuur in Haar-
lem in premiere gaat. Om in de 
race te blijven heeft Sander nog 
stemmen nodig. Het publiek be-
paalt door middel van stemmen 
via de website welke drie geno-
mineerden per categorie naar de 
finale gaan. Uit de finalisten kiest 
een achtkoppige vakjury de win-
naars. Stemmen kan tot en met 
vrijdag 23 april. Voor stemmen 
en  meer informatie zie de site 
www.rabobankcultuurprijs.nl.

Amadeo Home Decor bij Van Engeland
Castricum - Van Engeland, de 
life-style winkel in de Burge-
meester Mooijstraat 32 presen-
teert Amadeo Home Decor. Deze 
ruime collectie bevat onder meer 
een uitgebreide lijn aan fotolijs-
ten in diverse uitvoeringen, ma-

ten en kleuren. Sinds de opening 
van de lifestyle-winkel heeft Li-
dia het assortiment flink uitge-
breid. “Naast een ruime lan-
delijke collectie verkoop ik nu 
ook klassieke decoraties en er 
zijn strakke, moderne accessoi-

res ingekocht. Veel artikelen zijn 
niet echt duur, wat ze aantrekke-
lijk maakt als cadeautje. Voor de 
meer luxe producten van de ech-
te kwaliteitsmerken betaal je na-
tuurlijk wel iets meer.” Bel voor 
meer informatie 0251-654646. 

Castricum - Op 24 april houdt 
Toonbeeld van 13.00 tot 17.00 uur 
haar jaarlijkse open dag. 

Open dag Toonbeeld
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Verbouwing Keurslagerij Snel, 
de verkoop gaat gewoon door!

Limmen - De verbouwing is in 
volle gang. De winkel van Keur-
slagerij Snel op de Kerkweg 18 
wordt momenteel grondig aan-
gepakt. Er komt onder ande-
re een grotere toonbank waar-
in het vlees nog aantrekkelijker 
kan worden gepresenteerd. Het 
assortiment wordt bovendien 
uitgebreid met huisgemaakte 
soepen, kant en klare gemaks-
broodjes die thuis kunnen wor-
den opgewarmd en frisse sala-
des. Op dinsdag 11 mei volgt de 
feestelijke opening. 
Ondertussen gaat de verkoop 
gewoon door. Josien, echtgenote 
van eigenaar John de Boer, ver-
telt: “We werken nu vanuit een 
gezellige noodwinkel achter in 
de werkplaats. Soms is het even 
behelpen, maar het is maar voor 
korte tijd. De verbouwing ligt op 
schema en we hopen dat het 
zo voorspoedig blijft gaan.” Elke 
week heeft de slager een week-
aanbieding en dat is tijdens de 
verbouwing niet anders. 
John de Boer nam zes jaar gele-
den de winkel over van de toen-
malige eigenaar Cees Smit. In fei-
te draaiden zij de rollen gewoon 
om. John werd van werknemer 
werkgever en Cees bleef na de 
overname werken voor John. De 

vice en assortiment. Eerder wa-
ren we al tot Beste Foodspeci-
aalzaak van 2009 uitgeroepen 
en daarnaast hebben we ook de 
‘Shopper Award’ in ontvangst 
mogen nemen. Deze titel werd 
toegekend voor de goede scores 
op onder andere assortiment en 
prijs-kwaliteitverhouding.” 

In de nostalgische noodwinkel 
worden nu allerlei producten ex-
tra voordelig aangeboden. Jo-
sien: “Dit kunnen onze klanten 
ook verwachten in de nieuwe 
winkel; er staan heel wat leuke 
openingsaanbiedingen op sta-
pel. Op dinsdag 11 mei, de ope-
ningsdag, krijgt iedere klant een 
smakelijke kennismakingsver-
rassing. En er worden vele lucht-
ballonvaarten verloot. Ik raad ie-
dereen aan om nu al langs te ko-
men om zich te laten verrassen!” 

slagerij is aangesloten bij de Ver-
eniging van Keurslagers. “Er zijn 
slagers en er zijn Keurslagers”, 
zegt John lachend. “Sinds enkele 
vooraanstaande Utrechtse sla-
gers in 1946 de Vereniging van 
Keurslagers oprichtten, is het 
merk Keurslager een ijzersterk 
merk geworden. Een vertrouwde 
naam, die staat voor hoogwaar-
dige kwaliteit, betrouwbaar am-
bachtelijk vakmanschap en een 
hoge mate van klantvriendelijk-
heid. Alleen slagers die voldoen 
aan de hoge professionele eisen 
van de Keurslager-vereniging 
worden als lid toegelaten.” 
De titel ‘Beste winkelketen 2009’ 
is in de wacht gesleept door 
de Keurslager. “Door de ruim 
325.000 consumenten die hun 
stem uitbrachten werden wij als 
beste gewaardeerd door uitste-
kende scores op personeel, ser-00 maand 2008 pagina 0

Snel, keurslager
Kerkweg 18, Limmen
Tel. 072-5051263
www.snel.keurslager.nl

Op dit moment wordt onze winkel compleet verbouwd. Op dinsdag 11 mei openen we op feestelijke wijze 
onze deuren. Tot die tijd voorzien wij graag vanuit onze noodwinkel van smakelijke lekkernijen. Ook deze 
week hebben we een aantal spectaculaire aanbiedingen voor u!

Wij maken van 
de nood een deugd!

Onze noodaanbiedingen!

Kip- of 
varkensschnitzels 

4 stuks  500

Diverse 
ambachtelijke 
vleeswaren 

Per 150 gram 125

Van eigen vee
Half-om-half gehakt 
per kilo  450
Rundergehakt 
per kilo  550

Van eigen rundvee
Kogelbiefstukken

3 stuks  695

4 gebraden 
kippenbouten 
+ GRATIS 
piri-pirisaus 500 

250 gram leverworst + 
bakje Limmensblond-
salade + bakje likkepot

samen  550

500 gram rundergehakt +  
4 roomschijven

samen  550

Maandag Schnitzeldag  Dinsdag Vleeswarendag Woensdag Gehaktdag

Donderdag Biefstukdag Vrijdag uit de grill Zaterdag Weekend Trio Weekknaller
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Mediteren; ervaren hoe 
het denken tot rust komt
Castricum - Mediteren en erva-
ren hoe het denken tot rust komt. 
Daar draait het om tijdens een 
informatieavond op maandag 26 
april in Dorpshuis De Kern. Aan-
vang 20.00 uur, toegang vijf eu-
ro. Het adres is Overtoom 15 in 
Castricum. 
Tijdens deze lezing zal TDM-me-
ditatieleraar Jeannette Stengs, 
het hebben over het doel van 
meditatie en hoe je effectief kunt 

mediteren. Jeannette: “Uit tallo-
zen recente onderzoeken blijkt 
dat Transcendente Diepte Me-
ditatie (TDM) bijdraagt aan een 
betere gezondheid en een meer 
ontspannen levenswijze. We-
tenschappelijk onderzoek laat 
zien dat door meditatiebeoefe-
ning een hoger niveau van ge-
zondheid en welzijn wordt be-
reikt. Meditatie blijkt bij licha-
melijke en geestelijke onbalans, 

Lekkerste en meest innova-
tieve taart is van De Roset!
Castricum - Op dinsdag 20 april 
is in Apeldoorn bekendgemaakt 
welke Gildebanketbakker van 
Heerlijk & Heerlijk de lekkerste 
en meest innovatieve taart van 
Nederland heeft gemaakt. En te-
midden van een royale presenta-
tie van alle resultaten van de le-
den, werd deze prestigieuze prijs 
uitgereikt aan Martin Langeveld 
van De Roset. Hij creëerde de 
Triomftaart.
“De vormgeving is strak en ei-
gentijds, de taart is gemaakt 
van een bijzonder chocolade-
beslag met amandelspijs en ge-

vuld met vruchtencremeaux”, al-
dus Peter de Wit, adviseur van 
Heerlijk & Heerlijk. Vruchtencre-
meaux? “Dat is een puree van 
verse vruchten, die licht gekookt 
wordt en daarna gemengd met 
roomboter. Het resultaat is fan-
tastisch!” Martin Langeveld is 
heel gelukkig en trots op de prijs. 
“Het is geweldig dat we nu weer 
in de prijzen zijn gevallen!” 

De Triomf is te koop bij De Roset  
in de Burgemeester Mooijstraat 
en in winkelcentrum Geester-
duin.   

Toermalijn zet zich in 
voor Alpe d’HuZes 
Castricum - Op woensdag 28 
april houdt basisschool de Toer-
malijn tijdens hun jaarlijkse 
sportdag op sportpark de Puik-
man, een sponsorloop ten goede 
van Alpe d’HuZes. Alle leerlingen 
van de Toermalijn zullen tijdens 
de dag zoveel mogelijk rondjes 
proberen te rennen om op deze 
wijze iets te doen voor anderen: 
mensen die heel er ziek zijn. De 
allerkleinste zullen geen rondjes 
rennen, maar de Papenberg op-
rennen, die voor deze dag wordt 
omgetoverd tot Alpe d’HuPaap. 
Vanaf maandag gaan de kinde-
ren langs de deuren om te vra-
gen of de bewoners ze willen 
sponsoren. Alpe d’HuZes is een 

actie voor de KWF kankerbestrij-
ding, waar individuele deelne-
mers en teams zes keer de Alpe 
d’Huez op fietsen, een legenda-
rische berg in de Franse Alpen.  
De Toermalijn ondersteunt deze 
actie, omdat zij net als de Alpe 
d’HuZes, vinden dat een gezon-
de levensstijl belangrijk is. 

Naast deze sportieve sponsor-
loopactie geven leraren aan-
dacht aan het menselijk lichaam, 
wat is vormgegeven in een the-
maweek. Hierin komt nadruk-
kelijk naar voren hoe belangrijk 
het is om gezond te eten, veel te 
sporten en te bewegen, niet te 
roken en veilig te zonnen.  

Livemuziek Club Mezza
Castricum - Vrijdag 23 april 
vindt de maandelijkse Club Meza 
weer plaats in restaurant Mezza 
Luna. Tonite’s Club treedt op en  

die bestaat uit zangeres Steffie 
Zoontjes, André Voebel, die zingt 
en bas speelt, Leo Sumah zingt 
en speelt gitaar, Bastiaan Peters 

zit achter de toetsen en Ilse Hof-
ma speelt drums. De band speelt 
sfeervolle popmuziek. De entree 
is gratis. Aanvang 21.00 uur. Na-
tuurlijk kan er tijdens de muziek 
gegeten en gedronken worden. 
Het adres is Mient 1. 

Portretten tieners in expositie
Limmen - Portretschilder Es-
ther van Tilburg, wonend en 
werkend in Limmen, exposeert 
in het weekend van 1 en 2 mei 
in Cultureel Centrum Vredeburg 
het eerste deel van een bijzon-
dere serie portretschilderijen van 
tieners: ‘2010-ers’. 

De tentoonstelling maakt onder-

deel uit van de Kunstroute die 
ter gelegenheid van de jaarlijkse 
Bloemendagen in het bollendorp 
wordt georganiseerd. 

De kleurrijke portretschilderijen 
beelden op zeer treffende wij-
ze de jeugd van 2010 uit. Esther: 
“Gevoelige portretten van tie-
ners, waar naast een de hele we-

reld ligt voor mij open-houding 
vaak ook een stukje kwetsbaar-
heid doorschemert. 
Naast de 2010-ers zullen tevens 
een aantal groot formaat schil-
derijen gewijd aan de polosport 
tentoongesteld worden. De ten-
toonstelling is beide dagen van 
11.00 tot 17.00 uur vrij toegan-
kelijk.

Doorpuzzelen kan nog tot 28 mei
Limmen – Ook deze editie van 
Limmen Ludiek is een specia-
le kruiswoordpuzzel in het leven 
geroepen. Deze blijkt knap lastig 
te zijn om op te lossen. De orga-
nisatie van Limmen Ludiek heeft 
daarom besloten om de inle-
vertermijn te verlengen naar 28 

mei in plaats van 1 mei. Kees de 
Jong: “Er zijn naast de normale 
puzzelwoorden, ook een paar re-
gionale en zelfs plaatselijke wee-

tjes in verwerkt.” De puzzel is net 
als de kleurplaat te downloaden 
vanaf de website www.limmen-
ludiek.nl. 

zoals bijvoorbeeld hoge bloed-
druk, depressie, burn-out, en 
angststoornissen effectiever te 
zijn dan medicatie. Je vermo-
gen om te focussen en efficiënt 
te handelen neemt toe. Mensen 
die mediteren scoren hoger op 
test voor intelligentie, creativiteit 
en emotionele stabiliteit. Tevens 
is uit onderzoek gebleken dat bij 
mensen die regelmatig medite-
ren, verouderingsprocessen ver-
tragen. TDM-meditatie kan je le-
ren in één weekend.” Voor meer 
informatie zie www.tdm-medita-
tie.nl / info@tdm-meditatie.nl of 
tel. 0251-657580/06-30016054. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Prijswinnaars jubileum-
actie Blanco // Milano
Beverwijk - Ter gelegenheid 
van het vijfjarig bestaan organi-
seerde Blanco // Milano, dé mo-
dezaak voor jongens en mannen, 
eind vorige maand een specta-
culaire actie. In het jubileum-
weekend van 27 en 28 maart 
ontving elke betalende klant een 
gratis lot, waarmee schitterende 
prijzen te winnen waren. Inmid-
dels is de trekking verricht en 
zijn maar liefst zestien gelukkige 
prijswinnaars bekend. De hoofd-
prijs, een geweldige vijfdaagse 
trip naar New York, is gewonnen 
door D. Smit uit Beverwijk. Met 
de jubileumactie onderstreept 
Blanco // Milano nog eens extra 
dat de klant centraal staat bij de 
trendy modezaak. Alle verkoop-
activiteiten concentreren zich nu 
in de winkel aan de Breestraat 
39a in Beverwijk. Eigenaar Mike 
de Graaf heeft inmiddels alweer 
volop plannen voor de komen-
de tijd. Zo zal het aantal collec-
ties worden uitgebreid van 10 
naar 12 per jaar. Het jongvol-
wassen aanbod wordt uitgebreid 
met nieuwe stoere merken vanaf 
xxs (maat 1.40) en voor de man-
nen wordt het jeansportfolio ver-
groot. Het vertrouwde merk LTB 
wordt weer in de collectie opge-
nomen en recent zijn de merken 
Wrangler en Blue Level ook toe-
gevoegd. Vijf prijswinnaars van 

de jubileumactie kunnen geheel 
gratis kennismaken met Blue Le-
vel, want zij krijgen een jeans 
van dit merk cadeau! Het uit-
gangspunt van Blanco // Milano 
blijft ook in de komende tijd de 
verkoop van frisse, fashionable 
merken met leuke details, maar 
vooral zeer scherp in prijs. 
Overzicht van de prijswinnaars: 
Hoofdprijs - 5 daagse stedentrip 
naar New York: Lotnummer 236 - 
D. Smit (Beverwijk). 
Complete outfit t.w.v. 150,- euro:
Lotnummer 268 - R. Veriglio (Be-
verwijk); Lotnummer 449 - Cas-
per de Jong (Velserbroek); Lot-
nummer 326 - Sander Aptroot 
(IJmuiden); Lotnummer 484 - G. 
Veldt (Castricum); Lotnummer 
453 - S. Hartkamp (Heemskerk).
Blue Level jeans: Lotnummer 450 
- Dennis Alofsen (Beverwijk); 
Lotnummer 269 - J. Duineveld 
(Velsen-Noord); Lotnummer 524 
- Jordie van Reyen (Heemskerk)
Lotnummer 394 - Nikki Buis 
(IJmuiden); Lotnummer 436 - A. 
Wilmsen (Heemskerk). Cadeau-
bon t.w.v. 50,- euro: Lotnummer 
305 - Leon Kerssens (Akersloot); 
Lotnummer 289 - Elsbet Klinge-
ler (Uitgeest); Lotnummer 445 
- Saskia de Ruijter (Castricum); 
Lotnummer 440 - Alex Niesten 
(Beverwijk); Lotnummer 250 - 
Dhr. Hittema (Wijk aan Zee). 
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C-Squad op zoek naar Ricardo
Castricum - Theatergroep C-
Squad houdt op maandagavond 
26 april vanaf 21.00 uur weer een 
auditieavond voor enthousiaste 
zangers en zangeressen uit Cas-
tricum en omstreken. 
De groep is in het bijzonder op 
zoek naar mannen. Er zijn nog 
enkele rollen te vergeven en on-
der andere de rol van snelle jon-
gen ‘Ricardo’ is er daar één van. 
Uiteraard zijn ook dames uit-
genodigd om auditie te komen 

doen. Bij een auditie vraagt C-
Squad om een zelfgekozen num-
mer ten gehore te brengen en 
bovendien is er aandacht voor 
wat een auditant zelf wil en wel-
ke rol hij/zij mogelijk voor zich-
zelf ziet weggelegd bij C-Squad.
Voor meer informatie over C-
Squad en voor het aanmelden 
voor een auditie kan men zich 
aanmelden op www.c-squad.nl 
of bellen na 20.00 uur met 0251-
659333.

‘Ik prik mee’ actie voor 
een schoon Geversduin
Castricum - Op 24 april wordt op Kennemer Duincamping Gevers-
duin de aftrap gegeven voor de actie Geversduin Schoon. Met deze 
actie betrekt de camping haar gasten en bezoekers bij het schoonhou-
den van de omgeving. Op zaterdag 24 april vindt om 15.00 uur de af-
trap plaats door de burgemeester van Castricum. Hierbij zijn aanwezig 
Marlies Bakker van Nederland Schoon, Nico van Paridon en verschil-
lende medewerkers van de Kennemer Duincampings.

Kunstfietsroute en 
kunst in de etalages
Limmen - Op zaterdag 1 en zon-
dag 2 mei organiseert de Com-
missie Kunstroute van Limmen 
Cultuur voor de tweede keer 
tijdens de bloemendagen een 
kunstroute door Limmen. Ver-
spreid over het kleurrijke bloe-
mendorp kan men in 15 ateliers 
en/of tuinen een groot scala aan 
kunst bewonderen zoals kera-
miek, stenen en bronzen beel-
den, foto’s, schilderijen, sieraden 
en collages. 
Er zullen ongeveer 40 kunste-
naars aan deze kunstroute deel-
nemen die het publiek zullen 
verrassen met hun creatieve en 

artistieke kunstwerken. Op zon-
dagmiddag kan men genieten 
van concerten in de PKN Kerk, 
Cultureel Centrum Vredeburg en 
De Burgerij. De ateliers zijn open 
van: 11.00-17.00 uur.
Voor meer en actuele informatie: 
www.limmencultuur.nl
Tijdens de bloemendagen zijn 
ook de etalages van de Limmer 
ondernemers traditiegetrouw 
weer opgefleurd met kunstwer-
ken, zowel schilderijen in ver-
schillende technieken als kera-
miek. In de winkels kan men le-
zen, welke kunstenaar waar ex-
poseert.

Bibliotheek blijft open 
tijdens de verbouwing
Akersloot - Momenteel wordt 
er keihard gewerkt aan de ver-
bouwing van de bibliotheek in 
Akersloot. Ondanks de werk-
zaamheden blijft de bibliotheek 
gewoon open voor het publiek 
en zal getracht worden de over-
last voor de klanten tot een mini-
mum te beperken.
De Historische Vereniging Oud 

Akersloot HVOA is momen-
teel gehuisvest in het Gemaal 
1879. Door toenemende activi-
teiten van de Historische Ver-
eniging is die ruimte te klein ge-
worden. Bij de bibliotheek wordt 
voor HVOA een nieuw onderko-
men gebouwd. De bibliotheek en 
de Historische Vereniging zullen 
samen een Historisch Informatie 

Punt opzetten. Verder is het de 
bedoeling om steeds wisselen-
de historische tentoonstellingen 
in de bibliotheek te laten zien. De 
lokale geschiedenis komt zo ook 
voor de vele bibliotheekbezoe-
kers onder handbereik. Er komt 
een vrije doorgang tussen de bi-
bliotheek en de Historische Ver-
eniging.
In een ander deel van het hui-
dige bibliotheekgebouw wordt 
een verenigingsruimte gecre-
eerd voor de Teken & Schilder-
groep HUIB.
De verbouwing zal ongeveer hal-
verwege de maand mei gereed 
zijn. Later dit jaar zal de biblio-
theek ingericht worden volgens 
een nieuw landelijk winkelcon-
cept om de materialen nog aan-
trekkelijker en overzichtelijker te 
presenteren. Het streven is om 
de volledig gerestylde biblio-
theek aan het publiek te presen-
teren tijdens open dagen op 15, 
16 en 17 oktober.
De bibliotheek van Akersloot 
blijft tijdens de verbouwing ge-
opend op maandag, woensdag 
en vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur. 
En op maandag- en vrijdagavond 
van 18.30 tot 20.30 uur.
Voor meer informatie, tel.  
0251–312 948 of per mail via 
akersloot@bibliotheekkenne-
merwaard.nl.

Jongens verrassen school met 
groots gymtoestellenproject

Limmen - Op 15 april was het 
zover: op basisschool voor na-
tuurlijk leren Het Kleurenorkest 
was  het groot feest. Tijdens de 
verjaardag van meester Paul Ha-
ger werd het resultaat van een 
‘geheim’ project onthuld: een 
Do Dare Dream-project, waarbij 
twee jongens van twaalf en tien 
jaar via een zelf opgestart initia-
tief het voor elkaar hebben ge-
kregen om voor een groot be-
drag allerlei gymtoestellen en 
gymspullen te kopen voor alle 
leerlingen van de school.   

De broers Thom en Rick Hol-
lenberg, de initiatiefnemers, zijn 
twee leerlingen van basisschool 
Het Kleurenorkest. In januari zijn 
de jongens dit project op eigen 
initiatief gestart naar aanleiding 
van het zien van een aflevering 

van TV-programma Klokhuis 
over hoe turntoestellen worden 
gemaakt. Hun doel: nieuwe gym-
toestellen voor hun school, zodat 
alle leerlingen met plezier kun-
nen gymmen. De jongens vin-
den het belangrijk om veel te be-
wegen, voor hun gezondheid en 
bovenal omdat het heel leuk is! 
Met de huidige spullen kon dat 
niet optimaal, dus hebben zij zelf 
‘het stuur in handen genomen 
van hun bus’ en het project op-
gestart. 
Hoe hebben ze dat voor elkaar 
gekregen? Volgens Rick, de 
jongste van de twee broers, kan 
dat maar op één manier: “Je moet 
niet proberen, je moet het ge-
woon doen”. De NTI-NLP Foun-
dation heeft ze hierbij onder-
steund. Zo werd contact gelegd 
met dreamcoach Chantal van 

Tuin-Nuhaan die ze ondersteund 
heeft, zonder zelf de taken uit te 
voeren. Chantal: “Ik voelde me 
vereerd dat ik ze mocht begelei-
den bij dit project. Het is zo mooi 
om te zien hoe  geïnspireerd en 
vastberaden ze aan de slag zijn 
gegaan. Het eindresultaat mag 
er zijn!” De jongens hebben zelf 
een plan van aanpak gemaakt en 
contact gezocht met de bedrijven 
Schipper Kozijnen uit Opmeer en 
HGG uit Wieringerwerf en hen 
de vraag gesteld of zij in het ka-
der van Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen wilden hel-
pen hun droom werkelijkheid 
te laten worden. Uiteindelijk, na 
een ‘spannende’ ontmoeting en 
een goed gesprek met de direc-
ties van de bedrijven, hebben ze 
alles voor elkaar gekregen en de 
uitgezochte spullen besteld. 

Het project had ook een geheim 
aspect. De jongens wilden ook 
hun meester Paul Hager plezie-
rig verrassen. Thom: “We wilden 
Paul graag bedanken voor alles 
wat hij voor onze school doet. 
We zijn heel blij met hem.” Zo 
werd 15 april het resultaat van 
dit prachtige project onthuld ter 
ere van Paul zijn verjaardag. 
Paul Hager: “Wow... ik ben spra-
keloos. Wat een enorme surpi-
separty en wat gaaf om te zien 
hoe ze dit met z’n tweetjes voor 
elkaar hebben gekregen. Een 
mooier cadeau had ik niet kun-
nen krijgen vandaag!” Zie ook 
www.dodaredream.nl.
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Wethouder oefent met scholieren 
voor praktisch verkeersexamen
Castricum - De basisschoolleerlingen doen deze week het verkeers-
examen. De examenkandidaten, hun ouders en leerkrachten hebben 
samen met wethouder Ria Beens de examenroute vooraf uitgepro-
beerd. De wethouder gaf ook het startschot voor de eerste fietsertjes 
op De Brink. Foto Giel de Reus.

In Gesprek komt naar Bakkum
Castricum - Het experiment van 
de lokale politieke partij De Vrij-
eLijst, door van week tot week op 
locatie ‘In Gesprek’ te gaan met 
inwoners over lokale actualitei-
ten, krijgt maandag 26 april een 
vervolg in Bakkum. Vertegen-
woordigers van De VrijeLijst zit-
ten vanaf 20.00 uur in Café Borst, 
Van Oldenbarneveldweg, een 
uurtje aan tafel om met buurt- 
en dorpsgenoten te praten over 
politieke actualiteiten, wetens-
waardigheden of waarover de 
deelnemers het willen hebben. 
De VrijeLijst hoopte afgelopen 
maandag in Akersloot aanslui-
tend op een gespreksavond met 

bewoners over een bouwplan 
aan de M.L. Kingweg met de se-
rie te beginnen, maar dat was 
onmogelijk. 
In café ‘t Kombuis ontaardde de 
presentatie van de planmakers 
kort voor het tafelgesprek met 
De VrijeLijst in een verbale veld-
slag met omwonenden. Die sta-
ken niet onder stoelen of banken 
dat zij niets in de plannen zien 
en bleken naar ‘t Kombuis te zijn 
gekomen om hun ongenoegen 
te uiten.
De presentatie moest na korte 
tijd worden afgebroken vanwe-
ge de dreigende sfeer, waarin de 
gemoederen steeds hoger op-

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
09-04-2010: Luuk, zoon van 
V.I.D. van Egmond en R.J. Zonne-
veld, geboren te Beverwijk. 11-
04-2010: Lieve Hilde Inez, doch-
ter van C. Pieters en R.M. van der 
Poel, geboren te Alkmaar. 12-
04-2010: Sydney Bridget, doch-
ter van M. Krom en K. Boelhou-
wer, geboren te Beverwijk. 13-
04-2010: Julius Jonathan, zoon 
van P.F. van Nieuwenhuijzen en 
D. Buysman, geboren te Castri-
cum.
Wonende te Akersloot:
13-04-2010: Isa Maria Anne, 
dochter van P. Levering en J.C.M. 
Veldt, geboren te Beverwijk.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
09-04-2010: Veldt, Johannes P.G. 
en Bakker, Simone M., beiden 
wonende te Akersloot. 13-04-
2010: Huisinga, Berend J. en Je-
zovska, Santa, beiden wonende 
te Bakkum. 14-04-2010: Stuif-
bergen, Marcel M.J. en van Veg-
ten, Pauline M.J., beiden wonen-

de te Limmen. 15-04-2010: Vos, 
Waltherus X.G. en Netten, Su-
zanne M., beiden wonende te 
Limmen. 

Overleden:
Wonende te Castricum:
04-04-2010: Roedoe, Lodewijk, 
oud 78 jaar, gehuwd geweest 
met E.H. Buijs, overleden te Alk-
maar. 09-04-2010: Schepers, Hil-
gonda R., oud 74 jaar, overleden 
te Alkmaar. 09-04-2010: Hekkel-
man, Maria G., oud 68 jaar, over-
leden te Beverwijk, gehuwd met 
H.P. Levering. 12-04-2010: de 
Groot, Cornelis G, oud 99 jaar, 
gehuwd geweest met L.M. Hem-
mega, overleden te Castricum.
Wonende te Limmen:
09-04-2010: van Veen, Afra, oud 
84 jaar, overleden te Limmen, ge-
huwd geweest met A.P. Rietveld. 
13-04-2010: Jacet, Johannes G., 
oud 64 jaar, gehuwd met R.C. Pij-
cke, overleden te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
09-04-2010: Rosier, Gerda, oud 
61 jaar, overleden te Akersloot, 
gehuwd met J.D. de Groot.

liepen. De oproep van VrijeLijst 
gemeenteraadslid Ron de Haan 
aan de zaal om de planmakers 
de kans te geven zich te presen-
teren, en hierover op inhoud met 
elkaar te spreken, bleef onbeant-
woord. In de verhitte sfeer moest 
het bedienend personeel toezien 
dat de taartjes en koffie onaan-
geraakt bleven, de discussie zich 
verplaatste naar de bar en de 
straat en presentatoren en het 
overige toegestroomde publiek 
en gemeenteraadsleden die hun 
licht kwamen opsteken verbou-
wereerd achterbleven.

Het contacttelefoonnummer 
waarop De VrijeLijst nadere in-
lichtingen verschaft over In Ge-
sprek is: 06-28230380.

Castricumse basis-
scholen in beweging 
Castricum - In de Nationa-
le Sportweek komen alle basis-
scholen in de gemeente Castri-
cum in beweging. Bewegings-
consulenten van Sportservice 
Kennemerland ontwikkelden 
een ‘beweegposter’ met leuke 
beweegspelletjes voor in de klas 
en op het schoolplein. Van 19 tot 
en met 23 april kiezen de kinde-
ren dagelijks minimaal één ac-
tiviteit. Hoe meer activiteiten er 
gedaan worden, hoe groener de 
beweegmeter kleurt.

Bewegingsconsulenten van 
Sportservice Kennemerland 

hebben speciaal voor de Nati-
onale Sportweek een aanspre-
kende beweegposter met hand-
leiding ontwikkeld voor het ba-
sisonderwijs. Op de beweegpos-
ter staan diverse actieve spel-
letjes voor in de klas en op het 
schoolplein. Alle basisscholen in 
Akersloot, Limmen en Castricum 
gaan met de beweegposter aan 
de slag. Een week lang kunnen 
de kinderen kiezen welke acti-
viteit die dag gedaan wordt en 
dit afstrepen op de poster. Hoe 
meer spelletjes er in de week 
gedaan worden, hoe groener de 
beweegmeter wordt. Welke klas 

is het meest actief in de Natio-
nale Sportweek?
 
Sportservice 
De bewegingsconsulenten ver-
zorgen op vijf scholen in de ge-
meente Castricum het bewe-
gingsonderwijs. Daarnaast orga-
niseren ze regelmatig sportieve 
activiteiten in schoolvakanties. 
Kennismaken met diverse tak-
ken van sport bij de plaatselijke 
sportaanbieder is ook mogelijk 
via Sportservice Kennemerland. 
Speciaal hiervoor is het project 
JeugdSportPas bedoeld. Vooraf-
gaand aan iedere schoolvakantie 
kunnen kinderen zich voor diver-
se sporten inschrijven om na de 
vakantie aan vier lessen in één 
sport te gaan deelnemen voor 5 
euro. Meer informatie krijgt men 
bij de Sportservice: www.sport-
servicekennemerland.nl (locatie 
Castricum).

Timmerdorp Akersloot: Reis 
rond de wereld in vier dagen
Akersloot - Op 14 april hebben 
alle kinderen van Akersloot uit 

groep 4 tot en met 8 zich weer 
kunnen inschrijven voor het tim-

merdorp. Het timmerdorp wordt 
gehouden van 18 tot en met 21 
augustus op de veldjes aan de 
Roemersdijk. Het thema dit jaar 
is: Reis rond de wereld in vier 
dagen. De organisatie is intus-
sen al een aantal keer bij elkaar 
geweest en kan al vertellen dat 
het weer een geweldig spekta-
kel gaat worden, met veel tim-
meren, sport en spel, eten en 
drinken, muziek en gezelligheid. 
Op vrijdagavond vindt de bonte 
avond plaats. Hiervoor is men op 
zoek naar enthousiaste moppen-
tappers, dansers, toneelsterren, 
playbackers, et cetera, oftewel 
jong Akersloots talent. Opge-
ven kan via het volgend e-mail-
adres: bonteavondtimmerdorpa-
kersloot@live.nl.
Voor meer informatie zie ook 
www.timmerdorpakersloot.nl. 
Sinds kort is men ook op hyves 
te vinden: www.timmerdorpa-
kersloot.hyves.nl.

Castricum - Een 41-jarige eige-
naresse van een hond uit Cas-
tricum maakte vorige week in 
de middag melding van moge-
lijke vergiftiging van haar huis-
dier. Ze had de hond van het ras 
Buhnund op dinsdagmiddag 13 

Honden onwel april uitgelaten op een grasveld 
in de straat Tulpenveld. Daarna 
werd haar huisdier erg ziek. Een 
bezoek aan de dierenarts wees 
uit dat het beest mogelijk vergif-
tigd was. De arts denkt aan slak-
kenkorrels. Het dier is aan een 
infuus gelegd maar is nog in le-
vensgevaar. Een andere hond uit 
dezelfde straat, een bouvier, is 

een dag eerder ziek geworden 
na het uitlaten op hetzelfde gras-
veldje. Deze heeft het overleefd. 

De eigenaresse van de hond sluit 
niet uit dat er een hondenha-
ter in de buurt actief is en heeft 
hondenbezitters in de buurt ge-
waarschuwd hun huisdier goed 
in de gaten te houden.

Eerste Heilige Communie
Castricum - Afgelopen weekend hebben maar liefst 28 kinderen hun 
Eerste Heilige Communie gedaan. Na afloop gingen ze met z’n allen 
op de foto. Foto: www.focusfotografie.nl.
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Croonenburg handhaaft 
zich ondanks nederlaag
Castricum - De mannen van 
Croonenburg hadden in de uit-
wedstrijd tegen SDS een over-
winning nodig om de negen-
de plaats veilig te stellen, terwijl 
het door een 3-1 zege zelfs een 
plaatsje op zou schuiven. Voor-
dat de wedstrijd begon, werd be-
kend dat de nummer 10 met 4-
0 had gewonnen tegen de kam-
pioen. Indien het duel tussen 
nummer 11 tegen de nummer 2, 
ook in een verrassing zou eindi-
gen, dan zouden de Castricum-
mers bij verlies zelfs degrade-
ren. Croonenburg kon niet met 
deze omstandigheden omgaan 
en kreeg volleyballes van SDS, 
maar redde in de laatste set de 
eer: 3-1.
Het leek wel alsof de druk op 
Croonenburg verlammend werk-
te, want het haalde de eerste 
twee sets een zeer bedenkelijk 
niveau. Tot 8-8 gingen de ploe-
gen in beide sets gelijk op maar 
daarna kon Croonenburg geen 
deuk meer in een pakje boter 
slaan. De ploeg uit Voorthui-
zen was op alle fronten beter en 
won de sets overtuigend met 25-

13 en 25-15. In derde set dreig-
de SDS in hetzelfde tempo door 
te stomen maar kreeg Croonen-
burg, waar spelverdeler Rene 
Tigges de plaats had ingenomen 
van Roy Veltman, enigszins vat 
op het spel van de thuisploeg. 
De Castricummers verkleinden 
een 7-3 achterstand tot 9-8 en 
leken weer in de wedstrijd, toen 
Vincent Gerbrands wegens een 
blessure moest worden vervan-
gen door Bas Beentjes. SDS pro-
fiteerde hiervan en liep uit 14-
8. Ondersteund door goede se-
rie services van achtereenvol-
gens Marijn van Gool en Tigges 
bracht Croonenburg de stand te-
rug tot 18-16, maar daarna was 
de koek op: 25-18.
In de laatste set profiteerde 
Croonenburg van de vermin-
derde concentratie bij de thuis-
ploeg en liep via 4-4, 8-13 en 10-
15 naar een 13-18 voorsprong, 
onder aanvoering van aanval-
ler Mart Koning. Daarna maak-
ten de Castricummers het zich-
zelf moeilijk, Croonenburg vergat 
een keer door te draaien en kon 
tweemaal een lange rally niet in 

eigen voordeel beslissen. SDS 
kwam terug tot 20-21 en een de-
ceptie dreigde. Drie killing blocks 
op rij van Van Gool en Edwin 
Gerritsen zorgden weer voor wat 
lucht, maar daarna werd Van 
Gool op zijn beurt geblokkeerd. 
Bovendien kreeg Koning, nor-
maal de onschuld zelve, een gele 
kaart wegens het te hard terug-
gooien van de bal na een misluk-
te actie. SDS kwam terug tot 24-
24 maar wist daarna niet meer te 
scoren: 24-26.    
Dynamo-2, de nummer 2, heeft 
met 4-0 gewonnen en mag zich 
opmaken voor promotiewed-
strijden. Hierdoor is Croonen-
burg met 44 punten uit 22 wed-
strijden geëindigd op de veilige 
tiende plaats. Behalve coach Jo-
han Veltman waren ook Vincent 
Gerbrands en Roy Veltman voor 
het laatst actief voor Croonen-
burg, zij gaan volgende seizoen 
voor het Alkmaarse Alvoco spe-
len. Sander Loeff, die zich in de 
loop van de eerste speelhelft bij 
de groep voegde, gaat het ho-
gerop proberen. De eigen jeugd 
komt eraan, maar heeft nog en-
kele jaren rijping nodig voor dit 
niveau. Inmiddels is er een nieu-
we trainer gevonden en is er met 
aantal spelers van buitenaf con-
tact om de opengevallen plaat-
sen in te nemen. 

Knallende onderlinge 
wedstrijden voor DOS
Castricum - Op zondag 18 april 
zijn de onderlinge wedstrijden 
geweest van DOS. De drie af-
delingen waren daarbij in actie. 
De turnafdeling beet het spits af 
in de ochtend. De kleuters lieten 
zien wat ze hadden geleerd. De 
meiden tot negen jaar streden 

om het kampioenschap. Daar-
na was er een demonstratie van 
de turnselecties van DOS. Ver-
volgens kwamen de oudere mei-
den, de jongens en de jong ta-
lenten aan de beurt om te turnen 
om de hoogste plaats. Daarna 
kwam de jazzdance-afdeling aan 

Ruime overwinning Bakkum 
II van Schaakclub Bakkum
Bakkum - In laatste clubcom-
petitieronde van dit seizoen wist 
het tweede team van Schaakclub 
Bakkum eenvoudig de winst te 
behalen in de derby tegen Cas-
tricum 4. Het team onder leiding 
van coach Jos Zonneveld deed 
niet meer mee om het kampi-
oenschap, doch deed zijn spor-
tieve plicht, immers Castricum 
kon wel nog kampioen worden. 
Aan bord 1 speelde Bob Bakker 
een uiterst spectaculaire par-
tij tegen Jeanne Potters. Bakker 
wist een pion buit te maken en 
in een zeer ingewikkelde stelling 
kreeg Bakker een aanvalsmoge-
lijkheid, die hij met beide han-
den aanpakte. Bakker offerde 
een paard en Potters verzuimde 
de juiste voortzetting en na ze-
ven schaakjes werd zij mat ge-
zet. Aan bord 2 speelde Lau Zon-
neveld een lange laveerpartij te-
gen Raymond Chin-A-Loi. Lang 
zag het ernaar uit dat de partij in 
remise verzandde, doch Zonne-

veld wist met de zware stukken 
in de stelling binnen te dringen 
en onafwendbaar mat te creë-
ren. Dirk Schut wist pardoes een 
matnet te vlechten in de partij 
tegen Frank Sluiter. Jos Zonne-
veld wist langzaamaan Nico Lu-
te onder druk te zetten en kwam 
eveneens tot winst. Eindstand 4-
0. Door deze ruime overwinning 
is Bakkum 2 uiteindelijk op een 
mooie tweede plaats geëindigd 
en bleef Castricum op een der-
de plaats steken. In de onderlin-
ge competitie stond het topduel 
tussen de enige twee overgeble-
ven titelkandidaten Adri Twisk en 
Arno Schlosser op het program-
ma. In een uiterst scherpe Sicili-
aanse opening offerde Schlosser 
een pion voor aanvalsspel. Uit-
eindelijk werd het remiseaanbod 
in een lastige stelling door Twisk 
aanvaard. 
Stand aan kop interne compe-
titie: 1. Arno Schlosser; 2. Adri 
Twisk, 3. Bob Bakker.

De dames van Vitesse door 
AZ in het zonnetje gezet
Castricum - Afgelopen zaterdag heeft de sponsor van de meisjes D1, 
bouwbedrijf C.G. de Nijs Bouw B.V. een rondleiding verzorgd bij AZ. 
De gids heeft hen de historie van AZ en tevens de toekomst van AZ 
toegelicht. De meiden hebben alle vragen kunnen stellen die zij had-
den en er werd luxe afgesloten (met chips en wat fris) in de Brasse-
rie Alkmaarder Hout.

bod. In twee blokken konden al-
le 15 groepen laten zien wat ze 
in huis hebben. Van streetdan-
ce tot jazz, van 4-jarigen tot de 
showgroep met 20-jarigen. Al-
le groepen spetterden de dans-
vloer af en werden beloond met 
een donderend applaus van het 
publiek. Tussen de blokken jazz-
dance in streed ook de trampo-
lineafdeling om het clubkampi-
oenschap. Vele springers lieten 
zien wat ze in huis hebben en 
lieten het publiek genieten van 
sprongen en salto’s.

Regiofinale driebandenteams
Akersloot - Komend weekend 
strijden maar liefst acht teams 
om het gewestelijk kampioen-
schap B1 teams in biljartcentrum 
de Vriendschap. Al deze teams 
zijn op de eerste plaats geëin-
digd in hun districten en daarom 
mogen zij meedoen aan deze fi-
nale met als inzet een plaats tij-
dens het Nederlands kampioen-
schap dat in mei zal worden ge-
houden. Grote verschillen zijn er 
eigenlijk niet in de teams, een 
speler die ertussenuit springt is 
E. Meerwijk van het team Noord-
West Nederland A die 70 caram-
boles dient te maken. Bijna alle 
andere spelers moeten ongeveer 
tussen de 35 en 40 caramboles 

maken. Het team dat district Alk-
maar vertegenwoordigt is het 
team van OBIS uit Heemskerk. 
Koetshuis 4 is de vertegenwoor-
diger samen met De Vrienden-
kring voor de regio Duinstreek.
West-Friesland wordt vertegen-
woordigd door twee teams van 
dezelfde vereniging De Caram-
bole, Zaanstreek–Waterland 
vaardigt het team van De Jonge 
Prins af en district Schagen en 
Den Helder respectievelijk Tabu-
la en Kaper. 
Vrijdag 23 april begint de finale 
met een vervolg op zaterdag en 
zondag. Vrijdag 19.00 uur, zater-
dag om 10.00 en dat is ook de 
aanvangstijd op zondag.

AA-race van de ARZV dit 
jaar zes kilometer lang
Akersloot  - De Alkmaarsche 
roei- en zeilvereniging ARZV 
houdt op zondag 25 april voor de 
27e keer de AA-race. Een roei-
wedstrijd van Akersloot naar 
Alkmaar over een nieuwe af-
stand van zes kilometer op het 
Noordhollandsch Kanaal. 

Dit jaar zal het parcours voor het 
eerst voor iedereen zes kilometer 

zijn. De start ligt vlakbij het pont-
je van Akersloot en de finish is 
in hartje Alkmaar, bij de accijn-
storen. Deze nieuwe afstand zal 
zorgen dat er voor iedere cate-
gorie door de winnaar een baan-
record wordt geroeid. De race is 
in afgelopen jaren uitgegroeid 
tot een zeer gewaardeerd evene-
ment met ruim 500 deelnemers. 
Er zal een ochtend- en middag-

heat worden gevaren. De eerste 
start is om 11.30 uur en de twee-
de start om 15.00 uur. Tijdens de 
wedstrijd is de vaart voor ander 
waterverkeer gesloten.

Aan de AA-race doen, naast de 
gebruikelijke nummers, ook ju-
nioren en gemengde teams mee 
van roeiverenigingen uit Noord-
Holland en de rest van Neder-
land. Er zullen ook een aan-
tal internationale teams deelne-
men aan de wedstrijd uit de zus-
tersteden van Alkmaar, namelijk 
Bath (Engeland), Troyes (Frank-
rijk) en Darmstadt (Duitsland). 

Dit jaar bestaat ARZV 100 jaar 
en zal daarom extra uitpakken 
tijdens de festiviteiten. De wed-
strijd kan over bijna het gehele 
traject vanaf de kant worden ge-
volgd. ARZV-roeiers zijn te her-
kennen aan de witte shirts met 
in het rood het wapen van Alk-
maar en de letters ARZV op de 
rug en rode broeken. De riemen 
van de boten hebben een rood 
blad met een witte ruit erin. 
Voor meer informatie: www.aar-
ace.nl.
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Plantenmarkt op Clusius 
door jonge ondernemers 
Castricum - Op Clusius Col-
lege wordt woensdag 28 april 
van 11.00 tot 15.00 uur de jaar-
lijkse plantenmarkt gehouden 
met vijftien kramen. Elk groep-
je leerlingen biedt daarin zijn ei-
gen producten aan. En achter el-
ke kraam zit een marketingstra-
tegie, want de leerlingen heb-
ben een ondernemingsplan ge-
schreven. 
Dit jaar hebben de leerlingen 
eerst een gastles van de Rabo-
bank gekregen over het schrij-
ven van een ondernemingsplan. 
Daarna zijn ze ook daadwerke-
lijk aan de slag gegaan met het 
opstellen van dit plan. Doel; een 
goed product ontwikkelen om te 
verkopen op de plantenmarkt. 
Inmiddels zijn de groepjes be-
zig hun plannen werkelijk uit te 
voeren. Er worden hanging bas-
kets gemaakt, kruiden gekweekt, 
plantenbakken getimmerd en 

bestellingen opgehaald bij het 
zorgcentrum. Het resultaat van 
deze inspanningen is te zien 
op de plantenmarkt. De meest 
winstgevende marktkraam ver-
dient een prijs. De markt heeft 
geen commerciële opzet. Het 
onderwijskundige aspect is het 
doel. De winst wordt gebruikt als 
bijdrage voor een dagje uit. 
Op donderdag 15 april hebben 
medewerkers van de Rabobank 
Castricum  drie prijzen uitgereikt 
aan derde klas kaderleerlingen 
voor de beste ondernemings-
plannen. De groepen met de drie 
beste plannen ontvingen twee 
bioscoopbonnen per persoon. 
De Rabobank stelt bovendien 
een geldbedrag beschikbaar van 
twee keer vijfhonderd euro. Het 
geld wordt gebruikt voor een 
dagje uit, aangevuld met het be-
drag dat is verdiend met de plan-
tenmarkt, en een bijenkast. 

Continurooster voor Visser ’t Hooft

Niet meer naar huis tussen 
de middag voor boterham

Einde rentevaste periode van uw 
hypotheek? Wees alert!
Castricum - Richard Bloedjes van 
Univé Noord-Kennemerland brengt 
de lezers iedere maand op de 
hoogte van interessante weetjes 
en bruikbare tips op financieel en 
verzekeringsgebied.

“Is uw rentevaste periode van uw 
hypotheek bijna afgelopen? Dan is 
het raadzaam om uw hypotheek 
eens kritisch tegen het licht te 
houden en niet klakkeloos het 
nieuwe voorstel van uw geldver-
strekker te accepteren. De kans is 
groot dat uw huidige hypotheek-
vorm niet meer bij uw huidige 
wensen en behoeften past en dat 
u fors meer gaat betalen.” 

Past uw hypotheekvorm nog bij u?
“De afloop van de rentevaste perio-
de is het moment om eventueel over 
te stappen omdat u dat kunt doen 
zonder dat u een boete hoeft te be-
talen. Misschien wilt u juist meer 
aflossen of bent u op zoek naar meer 
zekerheid? Of vormt het nieuwe 
banksparen een aantrekkelijk alter-
natief? Vragen waar u wellicht niet 
direct aan denkt als u het verlen-
gingsvoorstel van uw bank ontvangt. 
Start daarom op tijd met het inwin-
nen van informatie bij uw hypo-
theekadviseur. Ga hierbij niet over 
één nacht ijs. Laat naast uw advi-
seur nog minstens één andere advi-
seur naar de mogelijkheden kijken.” 

Hogere rentetarieven
“Het aflopen van de rentevaste 
periode is ook het moment om te 
kijken of dezelfde hypotheek mis-
schien bij een andere geldver-
strekker met dezelfde voorwaar-
den tegen een lagere rente kan 
worden ondergebracht. Veel geld-
verstrekkers hanteren twee rente-
tarieven. Eén voor nieuwe klanten 
en een zogenaamd continuatieta-
rief voor bestaande klanten. Ver-
schillen van 0,5% en meer, zijn 
eerder regel dan uitzondering. 
Vaste klanten betalen dus mee 
aan de lagere rente voor de nieuw-
komers. Loopt uw rentevaste peri-
ode van 6 jaar bijna af? De kans is 
groot dat uw netto maandlasten 
sowieso flink stijgen. De rente ligt 
ruim 2% hoger dan in de jaren 
2004/2005.  Een oplossing kan zijn 
om uw hypotheek opnieuw samen 
te stellen en op deze manier uw 
netto maandlasten te verlagen.” 

Oversluiten aantrekkelijk?
“Bij het oversluiten van uw hypo-
theek krijgt u wel te maken met 
aanvullende kosten zoals afsluit-
provisie en taxatie- en notariskos-
ten. Wij rekenen graag voor u uit 
of oversluiten in uw situatie aan-
trekkelijk is of niet. Ook de spook-
verhalen uit Den Haag over de af-
schaffing van hypotheekrente is 
een item waar u rekening mee 

kunt houden. Zo is de verwachting 
dat de annuïteitenhypotheek die 
jaren in de kast heeft gelegen, 
weer nieuw leven wordt ingebla-
zen. U kunt zich het beste hierbij 
laten adviseren door een erkend 
hypotheekadviseur.”

Alle aanbieders onder één dak
“U krijgt bij Univé Noord-Kennemer-
land altijd een eerlijk en onafhanke-
lijk advies van onze erkend hypo-
theekadviseur Paul Kochx. 
Aangezien wij met nagenoeg alle 
geld/hypotheekverstrekkers samen-
werken, kunnen wij u altijd de meest 
aantrekkelijke rente en hypotheek-
vorm aanbieden. Daarnaast kunt u 
altijd bij ons terecht voor een zoge-
naamde ‘second opinion’ service. 
Wij werken zonder winstoogmerk, 
dus uw belang is ons belang!”

Univé Noord-Kennemerland is te vin-
den in Heemkerk op de Maerelaan 6, 
tel. 0251-657075 en in Limmen aan 
De Drie Linden 1, tel. 072-5053581.

Castricum - “Tussen de mid-
dag thuis een boterham eten, is 
niet meer van deze tijd.” Dat zegt 
Fred de Wildt, sinds twee jaar di-
recteur van Visser ’t Hooft. De-
ze basisschool voert als eerste 
in Castricum het continuroos-
ter in. Een enquête onder de ou-
ders wees uit dat een meerder-
heid (64%) voor de invoering van 
het continurooster is. De mede-
zeggenschapraad heeft onder-
tussen met de wijziging van de 
schooltijden ingestemd. “Ik heb 
op drie scholen gewerkt waar 
volgens het continurooster ge-
werkt werd en dat verliep in al-
le gevallen probleemloos.”
 
De scholieren van Visser ’t Hooft 
hebben met de invoering van het 
nieuwe rooster een lunchpau-
ze van een half uur en gaan een 
uur eerder uit, om 14.30 uur in 
plaats van 15.30 uur. Er wordt in 
de eigen klas geluncht met de 
vaste leerkracht waarna er een 
kwartier buiten gespeeld wordt. 
Meerdere ontwikkelingen heb-
ben er toe geleid dat deze gro-
te stap wordt gezet. Fred de 

Wildt: “De wens om de school-
tijden aan te passen is oorspron-
kelijk ontstaan vanuit ons team. 
De leerkrachten hebben nu een 
half uur pauze tussen de middag 
en een uur werktijd. In de prak-
tijk blijkt dat dit uur niet efficiënt 
gebruikt kan worden. Tegelijk 
neemt het aantal kinderen dat 
overblijft tussen de middag nog 
steeds toe. Van de 220 leerlingen 
blijven er nu rond de tachtig over 
en de verwachting is dat we de 
honderd binnenkort zullen pas-
seren. We stonden dus al voor de 
vraag hoe we dit anders zouden 
kunnen regelen.”
De discussie over de voor- en 
nadelen wordt op meerdere ba-
sisscholen gevoerd. De Wildt 
verwacht dat tussen nu en vijf 
jaar meerdere scholen overge-
stapt zijn op het continurooster. 
Stichting Kinderopvang De Eg-
monden, die de naschoolse op-
vang van Visser ’t Hooft orga-
niseert, staat positief tegenover 
de verandering en noemt het 
een uitdaging om de opvang ’s 
middags op een andere wijze in 
te delen. Een groot deel van de 

overblijfouders die de kinderen 
nu nog tussen de middag bege-
leidt, blijft actief om de kleinsten 
en trage eters bij te staan. “Een 
ander voordeel is dat de ouders 
van de jongste scholieren bij de 
invoering van het nieuwe rooster 
nog maar één keer per dag de 
kinderen hoeven weg te brengen 
en op te halen. Dat scheelt heel 
wat verkeersbewegingen.” 
Het zijn vooral de ouders van de 
jonge scholieren die voor de in-
voering van het continurooster 
zijn. “De maatschappelijke ont-
wikkeling vraagt om aanpassing 
van de schooltijden. In de mees-
te gevallen werken beide ouders. 
De kinderen gaan voor school-
tijd naar de voorschoolse op-
vang, blijven tussen de middag 
over en gaan na school naar de 
naschoolse opvang. Ze krijgen 
te maken met veel verschillen-
de gezichten, systemen en struc-
turen. Door de invoering van het 
continurooster brengen wij een 
stuk rust teweeg. En nu gaat nog 
veel lestijd aan het einde van de 
ochtend en begin van de mid-
dag verloren. Leerlingen maken 

zich druk over met wie ze iets af-
spreken en komen na de pauze 
heel druk de klas in na de mid-
dagpauze.” 
Als alle leerlingen overblijven, is 
dat probleem volgens De Wildt 

grotendeels opgelost. “Rust, re-
gelmaat en structuur; dat is nog 
steeds waar het allemaal om 
draait.” Op donderdag 20 mei 
is er een informatiebijeenkomst 
voor ouders. 
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Het wil helaas weer niet 
lukken tegen Fortuna W.
Limmen - In de strijd om de der-
de periode had Limmen vooraf-
gaand aan de wedstrijd tegen 
Fortuna W. nog goede kansen 
om hierin hoge ogen te gooien. 
Door een overwinning zou Lim-
men gelijk kunnen komen met 
drie andere teams, die ook on-
derling nog tegen elkaar moe-
ten spelen. Al met al een wed-
strijd die dus nog zeker ergens 
om ging. Ook niet om de laat-
ste plaats om de gekke thuis-
wedstrijd te revancheren, waar-
in met 3-5 werd verloren na een 
3-1 voorsprong.
Waardering was er voor de felle 
start van Limmen. Met een aan-
tal leuke combinaties werd veel-
vuldig de vrije man gevonden. 
Na drie minuten was het dan ook 
bijna direct raak. Een goed op-
gezette aanval tussen Rik Seig-
nette en Wouter Koot werd door 
laatstgenoemde helaas niet be-
kroond toen hij oog in oog met 
de keeper van Fortuna stond.
Echter, Fortuna beschikt over 
een gevaarlijk wapen in de per-
soon van Cris Manaputty. Deze 
bijzonder rappe voorhoede spe-
ler wist na zeven minuten Jesse 
Piscaer tot het uiterste te dwin-
gen door een snel geschoten 

schuiver in de korte hoek. Via 
de vingertoppen en de paal ca-
ramboleerde de bal eruit. Lim-
men bleef in de beginfase echter 
druk geven en kreeg een aantal 
kleine kansen, zoals een schot 
van Koen Nijman die de lat tou-
cheerde na een voorzet van Gui-
do Mayer, herstel Gido Meijer.
Helaas sloop er na een minuut 
of 20 gemakzucht/arrogantie in 
de ploeg van Limmen. Het tem-
po lag te laag en ondanks de ve-
le ruimte die er op het midden-
veld lag wist Limmen hier niet 
echt gebruik van te maken. For-
tuna nam meer initiatief en met 
een scherpe tackle wist Jim Rui-
ter in de 25ste minuut de 1-0 nog 
te voorkomen; het bleek uitstel 
van executie.

Tien minuten voor de rust timede 
Cris Zomerdijk verkeerd bij een 
uittrap van de keeper en was er 
ook geen rugdekking te beken-
nen. Eerder genoemde Mana-
putty wist wel raad met deze 
kans en zorgde voor de 1-0, te-
vens de ruststand.
Vol goede moed werd het veld 
betreden, maar amper nadat een 
ieder zijn laatste slokje thee had 
weggeslikt keek Limmen par-

does tegen een 2-0 achterstand 
aan. Een vrije trap van Fortuna in 
de 16 leek een prooi te worden 
voor Jesse Piscaer, echter in de 
botsing met een Fortuna speler 
moest hij lossen en met een ge-
lukje kwam de bal voor de voe-
ten van de aanvoerder van For-
tuna, die zich geen seconde be-
dacht. Een ongelukkig moment 
voor Limmen en Jesse, die juist 
vandaag weer liet zien over grote 
kwaliteiten te beschikken.
Toch liet Limmen de koppies niet 
hangen en ging het op jacht naar 
de aansluitende treffer. De sterk 
spelende Tjeerd Kruidenberg, 
die was ingevallen voor de ge-
blesseerde Jeroen Veldt, was in 
de rebound het meest alert na-
dat zijn eigen kopbal nog van de 
lijn werd gebokst en zorgde voor 
de 2-1.
Na deze 2-1 bleef Limmen zoe-
ken naar de gelijkmaker. Het wil-
de echter allemaal net niet luk-
ken en zodoende bleef het bij 
deze 2-1.

Volgende week de laatste thuis-
wedstrijd, dus hopelijk kan Lim-
men dan nog een keer vlammen 
voor het immer trouwe eigen pu-
bliek.

zondag 25 april 14.00 uur:

Limmen 1 - VSV 1

balsponsor: Autobedrijf dirk VAn der Steen

pupil v.d. week: cody kerSSenS (LiMMen e2)

Schoolhandbaltoernooi
Akersloot - Woensdag 28 april 
zal in Akersloot voor het twee-
de achtereenvolgende jaar een 
schoolhandbaltoernooi plaats-
vinden. De jongens en meiden 
van groep 8 van de Rembrandt-
school, de Johannesschool en de 
Jacobusschool zullen met elkaar 
de strijd aangaan. 
Het toernooi vindt plaats op het 
complex van handbalvereniging 
Meervogels 60. De wedstrij-
den starten om 13.30 uur. Ou-
ders, grootouders en andere be-
langstellenden zijn welkom om 
de jongens en meiden te komen 
aanmoedigen. Tussen de wed-

strijden door zullen de teams 
nog aan een tweetal andere ac-
tiviteiten meedoen. Deze acti-
viteiten tellen mee voor de titel 
beste school van Akersloot. Vo-
rig jaar ging de eerste prijs bij de 
jongens naar de Johannesschool 
en bij de meiden naar de Jaco-
busschool. 
Voorafgaand aan het toernooi 
hebben alle leerlingen tijdens 
hun gymles twee keer een hand-
baltraining gehad om goed ge-
oefend aan het toernooi te kun-
nen beginnen. 
Zie voor foto’s van het toernooi 
www.meervogels60.nl.

C3 en ME1 zijn de eerste 
kampioenen van Vitesse’22!
Castricum - De C3 en ME1 van 
Sportvereniging Vitesse’22 mo-
gen de allereerste kampioensti-
tel op hunnaam schrijven. En wat 
een wedstrijd speelden zij afge-
lopen weekend. C3 nam het op 
tegen IJmuiden. Vitesse speelde 
tegen de zon in en het is hier-
door dat IJmuiden al snel 3-0 
voorstond. Gelukkig scoorden 
ook de Vitessemannen nog twee 
doelpunten in de eerste helft. 
Na de rust begon de Vitesse-
ploeg op volle toeren te draaien 
en werden de IJmuidenaren vol-
ledig van de mat gespeeld. Eind-
stand 7-3 en kampioen! Met nog 
twee uitwedstrijden te gaan, en 
na de tweede plaats in de na-

jaarscompetitie een fantastisch 
resultaat. De meiden speelden 
tegen Jisp, ofwel tegen de twee-
de in het klassement. Shanty, 
Merel en Mirthe maakten fan-
tastische doelpunten. Helaas 
was er één tegendoelpunt van 
Jisp en kwam de ruststand op 
3-1 voor de Vitessemeiden. Na 
de rust streden de meiden dap-
per door. De eindstand was dan 
ook 4-2 terecht voor Vitesse’22. 
Doordat Limmen gelijk heeft ge-
speeld, kon de ME1 het kampi-
oenschap met recht vieren. Col-
leen uit Vitesse Amerika had zich 
ook erg hard voor deze wedstrijd 
ingezet en vierde de overwinning 
dan ook vrolijk mee. 

Team C3: Peter (de ass. ref.), Tim H., Tim L., Niels, Job, Kevin, Mick, Ja-
ri, Bart, Alex Hidde, Wouter, Ids, Mike, Lars en Nick.

Kees Luijckx, Jos Jonker en Arjan 
de Zeeuw terug bij Vitesse ‘22

Castricum - Ook Hans Reijn-
ders, Tom Zoontjes en Thijs Sluij-
ter, allen (oud-)profspelers ma-
ken op vrijdag 23 april in princi-
pe hun opwachting op het veld 
waar de profcarrières ooit be-
gonnen. Tezamen met tiental-
len oud-Vitesse spelers wordt er 
om 19.00 uur een erewedstrijd 
gespeeld waarna er een heu-
se ‘Wall of Fame’ in de kantine 
wordt onthuld met foto’s en me-
morabilia van deze zes spelers 
en hun carrières.

Blauw-Zwart, de supportersver-
eniging van Vitesse ’22, is de ini-
tiatiefnemer van deze thema-
avond. Niet zomaar een thema-
avond want nog nooit heeft men 
zoveel prominente oud-Vites-
se spelers bijeen gekregen. De 
onthulling van een ‘Wall of Fa-
me’ is ook een lang gekoester-
de wens bij de jeugdspelers, die 
hun voorbeeld zien in Tom Zoon-
tjes en Kees Luijckx alswel bij de 
enthousiaste aanhang die spe-
lers zoals Hans Reijnders en Jos 

Jonker groot hebben zien wor-
den. En Arjan de Zeeuw, die eind 
2007 zelfs gekozen werd tot bes-
te speler aller tijden van Wigan 
Athletic. 
De onthulling wordt opgeluisterd 
met anekdotes van medespelers 
en door oude beelden van wed-
strijden waar de oud-Vitesse ve-
detten in floreren. “Het is fantas-
tisch te zien hoe vele spelers van 
Vitesse uit alle generaties suc-
ces in het profcircuit hebben ge-
maakt”, aldus Henny Reijnders, 
voorzitter Blauw-Zwart. “Met 
veel geduld en de juiste connec-
ties staat er nu een memorabe-
le avond aan te komen die met 
veel trots bij ons de geschiede-
nisboeken ingaat.”

Alle ingrediënten voor een gezel-
lige avond waarbij jong en oud 
het hart kan ophalen zijn dus 
aanwezig. Neem blocnote, shirt 
of bal mee want nu is er de kans 
om aan al die handtekeningen te 
komen. Wie deze kijk in de rijke 
historie van Vitesse ’22 wil mee-
maken is welkom op de Puik-
man. Na de erewedstrijd die om 
19.00 uur begint, is er de onthul-
ling van de ‘Wall of Fame’ en is 
er ruim de tijd om nog eens bij te 
praten over de spannende com-
petitie van nu en van vroeger.

Jos Jonker wordt op de schouders genomen na afloop van de wed-
strijd tussen het oud Vitesse 1 en Oud-AZ. Foto: Joop Hollenberg
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Voluit gepromoveerd
Uitgeest - Tijdens de laatste 
competitieronde is Heren 2 van 

volleybalvereniging Voluit kam-
pioen van hun afdeling gewor-

CombiCare-Uitgeest sponsort 
UitgeestRunner Jolanda Pepping
Uitgeest - De vrouwen van 
CombiCare-Uitgeest hebben 
hardloopster Jolanda van de Uit-
geestRunners ‘gekocht’. Zij zijn 
hiermee de vierde hoofdspon-
sor van de UitgeestRunners, die 
met Pinksteren meedoen aan 
de RopaRun, de non-stop hard-
loopestafette van Parijs naar 
Rotterdam om geld op te halen 
voor mensen met kanker. Com-
biCare-Uitgeest is een netwerk 
van vrouwelijke ondernemers in 
de aanvullende zorg in Uitgeest.
Tien eigenaressen van een één 
mans(vrouws)zaak hebben hun 
krachten en kwaliteiten gebun-
deld: Baukje Uilkema van BaLie 
Training & Coaching, Acupunc-
tuurpraktijk Hanneke Visser, An-

net de Jeu van Rosa Alba prak-
tijk voor Spiritueel Therapie en 
Reflexologie, Ingrid Uitendaal 
van Uiting-praktijk voor Reiki, 
Kristaltherapie en Aura/Chakra-
healing, Pedicurepraktijk Wilma 
Heijne, Heleen van Essen van 
SenZ  Coaching, Gerda Duin-
meijer , Massagepraktijk Susan 
Twaalfhoven en Irma Hoogland 
van Mensendieckpraktijk.
De sponsoring is niet alleen in 
geld, maar ook in natura. Zo 
wordt Jolanda tijdens het trai-
ningsprogramma gemasseerd 
door Susan, krijgt zij een pedicu-
rebehandeling van Wilma en is 
ze mentaal goed voorbereid met 
een ‘helende reis’ door Heleen 
van SenZ Coaching.  Josephine Gilissen regio-

kampioene vierde divisie
Uitgeest - Zaterdag 17 april 
werden de regiokampioen-
schappen voor de vierde divisie 
geturnd in sporthal De Walvis 
in Beverwijk. Voor Unitas deden 
hier bij de jeugd meisjes Ada-
ja Plinck en Serena Bakker mee. 
Er werd goed geturnd en de te-
genstand was groot. Adaja be-
haalde de hoogste score op brug 
(12.10) en op balk (11.90) in haar 
niveau, maar kwam uiteindelijk 
net iets te kort voor een eerste 
plaats. Serena behaalde een me-
daille met haar vierde plaats. In 
de tweede ronde was het Josep-

hine Gilissen die overduidelijk 
ging winnen en dus regiokam-
pioene zou worden. Zij behaal-
de de hoogste scores op balk 
(11.85) en vloer (12.55) in haar 
niveau en wist de nummer twee 
met 1.45 voor te blijven. 
In de derde ronde waren het Eri-
ca Eeltink en Evelien Schouten 
die het regiokampioenschap in 
de categorie senioren probeer-
den te behalen. Erica behaal-
de een zilveren medaille, Evelien 
werd zesde. Alle Unitas turnsters 
die zaterdag hebben meegedaan 
aan het regiokampioenschap 

hebben zich doorgeplaatst naar 
de districtskampioenschappen 
op 5 juni in sporthal De Walvis 
in Beverwijk

Stormvogels wint na thriller
Uitgeest - Stormvogels speelde 
tegen WWSV, dat met veertien 
punten op de tweede plaats staat 
en vier punten meer had dan de 
Uitgeester formatie. Tot de slot-
minuut van de eerste helft was 
Stormvogels echter oppermach-
tig. Via goed uitgevoerde aan-
vallen werd snel een voorsprong 
genomen van 4-2 en dat werd 
uitgebouwd tot 8-3 door fraaie 
treffers van Mark Spillekom, 
Jord Betjes en Gerard Valkering. 
Ingeborg Laanbroek scoorde uit 
een prachtige doorbraak, maar 

moest direct daarna met een 
ernstige knieblessure uitvallen. 
In de laatste 30 seconden van de 
eerste helft scoorde WWSV nog 
twee keer, zodat in de pauze ge-
wezen werd op het gevaar van 
onderschatting en te slap begin-
nen aan de tweede helft. Binnen 
twee minuten na de hervatting 
was de stand echter 8-8 en van-
af dat moment was er sprake van 
een echte thriller. Beide ploegen 
gaven elkaar geen ruimte en er 
werd om en om gescoord tot 13-
13 met nog drie minuten te spe-

len. Toen scoorde Jord Betjes de 
winnende treffer met een slimme 
bal vlak bij de korf. 
Een blessure voor Ingeborg 
Laanbroek en omdat Jeanette 
Blokker met de gebroken pink 
voorlopig uitgeschakeld is en 
Eveline Jongejans op huwelijks-
reis gaat, is Stormvogels de ko-
mende periode flink gehavend. 
Met de derby tegen HBC voor 
de boeg wordt het voor trainer/
coach Kees Vermeulen flink puz-
zelen om een complete ploeg 
binnen de lijnen te krijgen.  

Goed weekend voor MHCU
Uitgeest - Meisjes MHCU C2 
speelde afgelopen zaterdag de 
uitwedstrijd tegen Reigers uit 
Hoofddorp. De thuiswedstrijd 
eindigde destijds in een gelijk-
spel, eenvoudig zou het dus vast 
niet worden. Het was na de eer-
ste helft nog steeds nul nul. Ge-
lijk na het begin van de twee-
de helft zocht Uitgeest met fris-
se energie de aanval en wist al 
snel heel beheerst te scoren: 0-1. 

Omdat het lang duurde voordat 
de bevrijdende tweede goal viel 
bleef het nog enigszins span-
nend. 
Maar toen de ban eenmaal was 
gebroken kwam een volkomen 
verdiende 0-5 op het wedstrijd-
formulier. Het was voor de mei-
den de beste wedstrijd van dit 
hele seizoen, er werd geweldig 
hockey gespeeld. 
Jongens MHCU D1 liggen goed 

op koers om dit seizoen met een 
kampioenschap af te sluiten. Za-
terdag werden de jongens van 
Qui Vive met 7-3 verslagen. 

Als de jongens van Uitgeest vol-
gende week tegen Bloemendaal 
winnen kunnen zij niet meer in-
gehaald worden en zijn zij kam-
pioen. De westrijd wordt thuis 
gespeeld en begint om 11.45 
uur. 

Uitgeest - Vrijdag 23 april is er 
weer klaverjassen bij korfbalver-
eniging Stormvogels. Aanvang 
20.00 uur op de Niesvenstraat 
14. Iedereen is welkom. 

Klaverjassen

Uitgeest -  Donderdag 13 mei 
speelt een aantal bands uit 
Noord-Holland in Bobs. Fether-
lite, Shoreline en Paradise staan 
vanaf 19.00 uur op het podium. 

Top of the Bobs
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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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** internet: www.bakkerijputter.nl **

van woensdag tot woensdag:

Pakje Brownies  2, 50 !!
dit weekend:

Cappuccino gebaksrol  7, 95 !!

Proefvaren bij 
kanovereniging

Uitgeest - Kanovereniging Uit-
geest organiseert dit jaar drie 
instapavonden. Op woensdag-
avond 28 april, 12 mei en 26 mei 
kunnen alle belangstellenden om 
19.00 uur instappen. Onder be-
geleiding van ervaren clubleden 
kunnen zij een uurtje in een ka-
no proefvaren over het meer of 
in de polder. De kanovereniging 
beschikt over een aantal vereni-
gingsboten. Ervaring is niet no-

dig. Kunnen zwemmen is wel 
een vereiste.

Aanmelden bij voorkeur via inf@
kanovereniging-uitgeest.nl. Bel-
len kan naar 06-13707161. Ver-
meld in ieder geval om welke 
avond het gaat en of men erva-
ring heeft met kanovaren. De in-
stapavonden worden gehouden 
bij de loods aan de Meldijk 23 in 
Uitgeest.

den. Na een goed seizoen moch-
ten zij de beker uit handen van 
de NeVoBo in ontvangst nemen. 

De heren gaan het volgend jaar 
in een klasse hoger uitkomen. 
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

Sluiting gemeente-
huis en -werf
Dinsdagmiddag 27 april sluit het 
gemeentehuis niet om 17.00 uur, 
maar al om 15.00 uur. De reden 
is een besloten bijeenkomst in 
de hal van het gemeentehuis. Op 
Koninginnedag, vrijdag 30 april, 
zijn het gemeentehuis en de ge-
meentewerf de hele dag gesloten. 
Dat geldt ook voor woensdag 5 
mei, Bevrijdingsdag.

Doe jezelf een schone straat cadeau

Kruis van kerktoren af
Het kruis en de haan van de r.k. kerk aan de Langebuurt worden 
tijdelijk van de torenspits gehaald. Vanwege de hijswerkzaamhe-
den wordt de kruising Langebuurt - Dokter Brugmanstraat op don-
derdag 22 april van 07.00 uur tot ongeveer 16.00 uur afgesloten 
voor verkeer.

Kruis en haan worden van hun hoge 
positie gehaald om er onderhouds-
werk aan te verrichten. De toren 
van de kerk staat sinds enige tijd 
geheel in de steigers. Aan de toren 
en een deel van het dak worden on-

derhoud- en herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd.

Tijdens de afzetting wordt de krui-
sing met hekwerk afgezet. Borden 
zullen de omleiding aangeven.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Aimée Sahida Deutekom, doch-
ter van W.J. Deutekom en P.V. 
Overeem

Burgemeester reikt
verkeersdiploma’s uit
Vrijdagmorgen 23 april reikt burgemeester Mieke Baltus de ver-
keersdiploma’s uit. Zo’n 200 leerlingen van de basisscholen ko-
men tussen 09.30 en 10.30 uur naar het plein voor het gemeen-
tehuis om uit haar handen het begeerde papiertje en een kleine 
attentie in ontvangst te nemen.

Het praktijkexamen voor het verkeers-
diploma vindt een dag eerder plaats. 
Op donderdagmorgen 22 april houdt 
Veilig Verkeer Nederland de prakti-

sche proef. De kinderen vertrekken 
om 08.30 uur op de fiets vanaf het ge-
meentehuisplein en rijden langs een 
voorgeschreven route door het dorp.

Verzamelzakken: bestellen op internet
Op de eerste dinsdag en tweede dinsdag van de maand worden in 
Uitgeest de verzamelzakken met het plastic afval van de maand op-
gehaald. Op de eerste dinsdag gebeurt dat in heel Uitgeest, behal-
ve in De Koog. Op de tweede dinsdag is de inzameling alleen in De 
Koog. Alle huishoudens in Uitgeest hebben in januari per post een 
tiental zakken thuis gekregen. Wie geen zakken meer heeft, kan ze 
gratis aanvragen op de website: www.zakkenvoorplastic.nl.

Op het gemeentehuis en op de ge-
meentewerf zijn een tijd lang voor-
raden met extra zakken beschikbaar 
gehouden voor inwoners die geen 
zakken per post hadden ontvangen. 
Die voorraden zijn nu op. Inwoners 
van Uitgeest kunnen via bovenge-
noemde website gratis nieuwe zak-
ken bestellen.
Aan het eind van het jaar wordt be-

keken of de proef met de inzame-
ling naar tevredenheid is verlopen. 
De ingezamelde hoeveelheden plas-
tic hebben tot nu toe al voor een 
aanzienlijke vermindering van de 
uitstoot van CO2 geleid.
Bovendien wordt bespaard op de 
vermindering van het afval dat aan 
de vuilverbranding wordt aangebo-
den.

Wielerronde Noord-Holland 
De 65e Internationale Wielerronde 
Noord-Holland komt zondag 25 april 
door Uitgeest. Het 200 man sterke 
peloton rijdt tussen 12.30 en 13.00 
uur vanuit de richting Krommenie 
over de Provinciale Weg N203 en 
slaat dan rechtsaf de Geesterweg op. 

Over de Geesterweg gaat de kara-
vaan met volgauto’s naar Akersloot. 
Op de genoemde tijdstippen zijn de 
wegen afgesloten voor alle verkeer.
De wielerwedstrijd start in Zaandam 
en de finishlijn is op de Gedempte 
Nieuwesloot in Alkmaar.

Chronisch ziek 
of gehandicapt?
Bent u chronisch ziek of gehan-
dicapt? Dan kunt u een algeme-
ne tegemoetkoming krijgen in 
de meerkosten die u maakt. Dit 
regelt de Wet tegemoetkoming 
chronisch zieken en gehandi-
capten (Wtcg). 

De hoogte van de algemene tege-
moetkoming is afhankelijk van uw 
leeftijd, de zorg die u ontvangt en of 
u thuis woont of in een zorginstel-
ling. U hoeft niets te doen om een 
tegemoetkoming te ontvangen. Het 
bedrag waar u recht op hebt wordt 
automatisch op uw rekening bijge-
schreven. 
Verder biedt de Wtcg een korting op 
de eigen bijdrage die u betaalt voor 
de AWBZ of de Wmo, en hebben ou-
deren en arbeidsongeschikten recht 
op een financiële compensatie. En 
ten slotte kunt u specifieke zorg-
kosten aftrekken bij uw belasting-
aangifte.
In 2010 zijn er vier momenten wan-
neer u een bedrag kunt verwachten. 
Wanneer krijgt u wat?

April 2010
Heeft u in 2009 een eigen bijdrage 
betaald voor AWBZ zorg zonder 
verblijf of zorg in het kader van de 
Wmo? Dan heeft u recht op een kor-
ting op de eigen bijdrage. De kor-
ting over 2009 ontvangt u in één 
keer achteraf in april 2010. Vanaf 
2010 wordt de korting meteen ver-
rekend op de factuur. 

Lees verder op p2



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING GEMEENtERAAD
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering in 
de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 28, op donderdag 29 
april. De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwerpen:

- Diverse benoemingen.
- Voorstel tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening 

2010.
- Projectbesluit voor de bouw van een woning aan de Haverkamplaan 

50.
- Sternstraat 2a, bouw woning wijziging bouwplan.
- Samenvoegen Programmaraden.

VERGADERING WElstANDscOMMIssIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 26 april 2010 de 
bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behan-
delen bouwplannen ligt vanaf donderdag 22 april 2010 ter inzage bij 
de balie van de afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te behande-
len bouwplannen, het bijwonen van de vergadering en overige infor-
matie over welstandszaken kunt u contact opnemen met de afdeling 
Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

INfORMAtIE KERMIs 2010 
(zaterdag 3 juli tot en met woensdag 7 juli)

Ontheffing sluitingsuur
Ontheffing sluitingsuur geldt voor de onderstaande horecabedrijven:
- Café ‘t Portiertje, Langebuurt 16;
- Café De Balken, Middelweg 13;
- Café Buona Sera, Langebuurt 14 / Boekdrukkerspad 2;
- Bierencafé Thijs, Langebuurt 7;
Van zondag tot en met donderdag tot 02.00 uur, met een afhelphalf-
uur tot 02.30 uur, hetgeen inhoudt dat het publiek tussen 02.00 uur 
en 02.30 uur het horecapand moet verlaten.

terrassen en tenten
Terrassen en tenten zijn toegestaan in principe op dezelfde wijze als 
in 2009. Op de terrassen en in de tenten mag (levende) muziek ten 
gehore worden gebracht (voor zover aangevraagd en vergunning is 
verleend) van zaterdag op zondag, van zondag op maandag en van 
woensdag op donderdag van 14.00 tot 01.00 uur. Tijdens de kermis 
mag uit de ramen worden geschonken c.q. getapt.

standplaats
V.O.F. Schermer-Karels is het toegestaan voor het gemeentehuis een 
snackwagen te exploiteren. 

Afsluiting wegen
De Middelweg en de Langebuurt (vanaf de Dokter Brugmanstraat tot 
de Meldijk) zijn op de navolgende dagen / tijden afgesloten voor het 
verkeer (dit geldt niet voor voetgangers en fietsers):
- zaterdag vanaf 14.00 uur tot 04.00 uur;
- zondag vanaf 14.00 uur tot 02.30 uur;
- maandag, dinsdag en woensdag vanaf 18.00 uur tot 02.30 uur; 
Bovengenoemd gedeelte van de Middelweg zal bovendien op maan-
dag vanaf 08.00 uur tot circa 16.00 uur zijn afgesloten. Dit in ver-
band met enkele ludieke / sportieve activiteiten die in het kader van 
het ‘eerste deuntje’ ter hoogte van Café De Balken worden georgani-
seerd.

Overkapping
Evenals vorig jaar is het de Cafés Buona Sera en ‘t Portiertje, alsmede 
Bierencafé Thijs toegestaan de Langebuurt gedeeltelijk te overkap-
pen. Aan V.O.F. Schermer-Karels is toestemming verleend voor het 
overkappen van de Middelweg ter hoogte van Café De Balken. Café 

de Bonte Vivant is toestemming verleend om het parkeerterrein voor 
het café en een gedeelte van de Middelweg te overkappen. 
Voor de omliggende panden (bewoners / bedrijven) geldt dat te allen 
tijde de bereikbaarheid (een vrije doorgang) gewaarborgd dient te 
zijn.

Vergunning / ontheffing
Hetgeen tijdens de kermis is toegestaan is voor elk horecabedrijf af-
zonderlijk vastgelegd in een vergunning / ontheffing met voorschrif-
ten.

Bezwaarmogelijkheden
Er bestaat de mogelijkheid om tegen de verleende vergunningen / 
ontheffingen bezwaar te maken bij de burgemeester en/of burge-
meester en wethouders. 
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift zijn verkrijgbaar bij het stafbureau. Een bezwaarschrift dient 
binnen zes weken m.i.v. de dag na bekendmaking van het besluit te 
worden ingediend.

ONtVANGEN BOuWAANVRAGEN
BR 2010-030 Busch en Dam 12

Legaliseren berging 
BR 2010-031 Busch en Dam 12

Verbouwen werkplaats tot woning
Bl 2010-029 sluisbuurt 23

Plaatsen betonnen schutting 

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

AfGEGEVEN BOuWVERGuNNINGEN
Verzenddatum
20-04-2010 De sluiswachter 39

Plaatsen dakkapel
20-04-2010 De Wilgen 3

Plaatsen dakkapel

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift tegen afgegeven of geweigerde vergunningen zijn verkrijg-
baar 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 Wet-
houders.

   
tER INzAGE lEGGING, VERzOEK OM ONthEffING
Met ingang van vrijdag 23 april 2010 ligt in verband met een voor-
genomen ontheffing van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afdeling 
Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BR 2010-022 Benesserlaan 236
Uitbreiden woning

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

vervolg van p1

April - juni 2010
Heeft u voor 1 april 2010 aangifte 
gedaan bij de belastingdienst? Dan 
kunt u vóór 1 juli 2010 bericht ont-
vangen over de aanslag inkomsten-
belasting 2009, inclusief de aftrek 
van specifieke zorgkosten.

Juli - september 2010
Bent u arbeidsongeschikt? Dan ont-
vangt u de jaarlijkse tegemoetko-

ming voor arbeidsongeschikten van 
het UWV, mits u aan de voorwaarden 
voldoet.

November - december 2010
Bent u chronisch ziek of gehandi-
capt? Dan ontvangt u in de peri-
ode november - december 2010 de 
algemene tegemoetkoming over 
2009, mits u aan de voorwaarden 
voldoet.
Meer informatie over de Wtcg en de 
daarbij geldende voorwaarden kunt 
u vinden op www.wtcg.info.


