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Dames van FC Uitgeest 
voetballen in Italië
Uitgeest - De vrouwen van 
FC Uitgeest hebben met veel 
succes meegedaan aan een 
internationaal toernooi in Ita-
lië. Hoewel de resultaten wat 
tegenvielen, drie keer verlies 
en een keer winst werden het 
toch onvergetelijke dagen.  

Uit het dagboek van de dames 
kwam alleen de heen- en te-
rugreis boven water. Donderdag 
vertrokken de dames na een uit-
gebreide voorbereiding. 
Een deel van Dames 1 en 2 ver-
zamelden zich om 22.30 uur be-
pakt en bezakt in de kantine van 
FC Uitgeest om met negentien 
fanatieke voetbalsters af te rei-
zen naar Italië. Zelfs Debbie was 
aanwezig, nadat ze nog even 
had overwogen om thuis te blij-
ven wegens ziekte. 
De groep werd uitgezwaaid door 
vele ouders, vrienden en vrien-
dinnen. In de bus maakten ze 
meteen kennis met een ander 
vrouwenteam, de Cirkeltijgers 
uit Groningen. Geen voetballers, 
maar handballers. 
In Helmond werden de laatste 
fanatiekelingen opgehaald, een 
groep jongens van de A1 voet-
balvereniging Mierlo-Hout. Na-

dat de jongens van de schrik be-
komen waren van die bus vol 
meiden, kon de gezelligheid be-
ginnen. Liedjes werden uit volle 
borst ingezet en door iedereen 
meegezongen.  Zo werd er een 
start gemaakt met een uiterma-
te geslaagd weekend.

Maandag 13 april stond de lan-
ge reis terug naar Uitgeest al-
weer op het programma. Dat 
was vroeg op, want om negen 
uur vertrok de bus. 
Begeleidster Francesca kreeg 
van de dames nog een present-
je als dank voor het geweldige 
weekeinde. 
Iedereen was erg vermoeid na 
de onrustige laatste nacht en de 
meiden uit Uitgeest besloten dat 
het ‘payback-time’ was voor de 
A1 jongens uit Mierlo-Hout: er 
wordt deze dag niet geslapen in 
de bus. 
Zodra één van de jongens de 
ogen sluit, wordt dan ook een 
lied ingezet of gaat er een kus-
sen richting het hoofd van de 
desbetreffende jongen. Tevens 
gebruiken de Uitgeester meiden 
hun zakspiegeltjes om het zon-
licht in de ogen van slaperige 
jongens te weerkaatsen. 

Tegen het eind van de avond val-
len sommige van de meiden van 
vermoeidheid uiteindelijk zelf in 
slaap en is het toch nog even 
rustig in de bus. 
Na twee uur in de file te hebben 
gestaan in Duitsland, komen ze 
pas om vier uur ’s nachts hele-
maal uitgeteld aan in Uitgeest. 
Maar het was toch een zeer ge-
slaagd voetbalavontuur in Italië, 
inclusief de heen- en terugreis.

Uitgeest - De in Akersloot 
woonachtige Els Minks expo-
seert tot en met 10 mei een deel 
van haar ruimtelijk werk bij LEM 
exposities in buurgemeente Uit-
geest. Dit doet zij in samenwer-
king met de schilderijen van Leo 
van IJperen.

Zo’n tien jaar geleden is Els  
begonnen met het creëren van 
massief opgebouwde ‘plastie-
ken’ van synthetische klei. Deze  
beeldwerken, in een stilistische 
en abstracte vormgeving, ken-
merken zich door ingetogen-
heid. 
Daar zijn drie jaar geleden de 
‘keramische unica’s’ bij geko-
men, waarbij het in deze exposi-
tie een samenspel is geworden 

Els Minks exposeert 
bij LEM Exposities

tussen de verschillende vazen 
en objecten. Het keramiek heeft 
over het algemeen qua kleur een 
‘aards’ karakter, maar is daarbij 
qua vormgeving vrijer en uitbun-
diger.
Het werk van Leo kenmerkt zich 
door semi-abstracte en abstrac-
te vertaling van onderwerpen 
die zowel ingetogen als lyrisch 
zijn. Niet de onderwerpen maar 
de kleurstellingen verbinden de  
verschillende kunstwerken met 
elkaar. Van beide kunstenaars 
zijn zo’n 18 à 20 werken te be-
wonderen, welke goed met el-
kaar combineren. 
De expositie is te zien op woens-
dag, zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur bij LEM Expo-
sities, Hogeweg 92a.

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

Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER
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SterrenfeeSt
bij de roSet!!
SlagroomSchnitt

met weide Slagroom
en hollandSe aardbeien

van 7,25 voor

4,95

nougatinekoeken!
pak 10 StukS

van 3,60 voor

2,50

geldig t/m woenSdag 29 april
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Optreden van ‘de Skulpers’ op 
Koninginnedag in Bakkum
Castricum - Koninginnedag in 
Bakkum, staat – naast de vrij-
markt - ook voor een optreden 
van shanty- en folksongkoor De 
Skulpers. Een happening die al-
tijd borg staat voor een stukje 
sfeer in Bakkum in de muziek-
tent op het pleintje. De oproep 
voor aankomend zangtalent de 
afgelopen maanden in de pers 
heeft een aantal nieuwe leden 
opgeleverd die op Koninginne-
dag hun ‘zang-doop’ ondergaan.
De Skulpers in beweging, c.q. 
de organisatie van het Muziek-
festival ‘Van Dorp Tot Kust’, op 
zondag 14 juni is in volle gang. 
Evenals de voorgaande edities 
belooft dit eerste lustrumfesti-
val van de Skulpers een groot 
succes te worden. Er is veel be-
langstelling uit het hele land. De 
22 deelnemende koren/muziek-
groepen worden op vijf verschil-
lende locaties ingedeeld. Veel 

aandacht ook weer voor de ko-
ren uit Castricum en directe om-
geving. Enkele te noemen koren/
muziekgroepen: de Boekaniers 
uit Harderwijk, Grace Darling uit 
IJmuiden, City Guard doedelzak-
band Alkmaar, Gospelkoor Am-
sterdam, Take it Easy Beverwijk, 
Zaalneelden Egmond en meer-
dere Castricumse bekende ko-
ren. Om de benodigde finan-
ciële middelen voor dit evene-
ment rond te krijgen, zijn reeds 
met succes een aantal sponsors 
benaderd, die met hun bijdra-
ge dit Muziekfestival mede mo-
gelijk maken. Inmiddels zijn ook 
de affiches klaar, zodat de inwo-
ners van Castricum in ieder ge-
val zijn geïnformeerd zijn over dit 
eerste lustrum Van Dorp Tot Kust 
op zondag 14 juni.
Het optreden op 30 april is van-
af circa 15.30 uur. Zie ook www.
skulpers.nl.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren: 
Wonende te Castricum: 06-04-
2009: Eva Addie, dochter van 
A.M. Bontje en B.M. Devilee, ge-
boren te Alkmaar. 09-04-2009: 
Reginald Jackson, zoon van 
J.H.C. Bakker en L.A. van Da-
len, geboren te Castricum. 10-
04-2009: Rosalie, dochter van 
J.T. Grandiek en M. Mol, gebo-
ren te Castricum. 12-04-2009: 
Elias Adrianus, zoon van J. Ro-
zendaal en N.M. Rozendaal, ge-
boren te Beverwijk.
Wonende te Limmen:
11-04-2009: Wiebe Jan, zoon van 
M.G. Smit en D.M. Driessen, ge-
boren te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
09-04-2009  Bonna, dochter van 
D.T.M. Mooij en E. Kaandorp, ge-
boren te Akersloot.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
15-04-2009: Haandrikman, Alex 
en van Vegten, Gerarda Anneke, 
beiden wonende te Akersloot. 
15-04-2009: van Rijen, Martijn 
L.K. en Dijkman, Jolanda, beiden 
wonende te Bakkum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
15-04-2009: van Crasbeek, Bar-
tholomeus T.M. en Appelhof, 

Fiona G.M., beiden wonende te 
Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
08-04-2009: Wanders, Irene B.T., 
oud 67 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met H.P.M. Berk-
hout. 
09-04-2009: Boendermaker, Ida 
M., oud 93 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
A. Castricum. 
09-04-2009: Arevalo Valderra-
ma, Martha P., oud 41 jaar, over-
leden te Beverwijk, gehuwd met 
M.A.M. van Noort. 14-04-2009: 
Rond, Klaas, oud 84 jaar, overle-
den te Heemskerk, gehuwd met 
A.C. Bakker.
 
Wonende te Limmen:
10-04-2009 Koet, Arend H., oud 
78 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd met G.A. Schönwitz. 
 
Wonende te Akersloot:
10-04-2009: de Groot, Grar-
da, oud 65 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
P.J. Bruijn.
 
Wonende te Monnickendam:
13-04-2009: Baarslag, Frederik, 
oud 63 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met M. Cruijff.

Outcast in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 25 april 
treedt de band Outcast op in live 
café de Balken. De band is zeker 
geen onbekende in De Balken. 
Deze band uit Alkmaar speelt al 
jaren en brengt het betere rock-
werk ten gehore. Alle hits uit de 
100 allertijden komen voorbij en 
worden op hun eigen manier live 
uitgevoerd.  
Zaterdag 25 april draait dj Put-
ter in bar dancing Buona Se-

ra Uitgeest. Deze Uitgeester en 
AZ fan zorgt ervoor dat iedereen 
volledig uit zijn dak gaat. Zowel 
de nieuwste als hits mixed hij in 
elkaar.
Zaterdag 25 april wordt het feest 
in café de Apotheker. Dan gaat 
men alvast een kleine huldiging 
doen voor het kampioenschap 
van AZ. Zondag 26 april live op 
groot scherm Ajax tegen AZ in 
de Balken. 

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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HUisartsen CastriCUm, 
Limmen, aKersLOOt en 
UitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
spreekuur algemeen maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
sociaal raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Geslaagd voor EHBO-diploma
Limmen - Op 14 april hebben drie groepen acht van de Sint Maar-
tenschool uit Limmen meegedaan aan het examen voor het diploma 
jeugd eerste hulp A. De kinderen hebben de afgelopen maanden heel 
hard geoefend en dit werd beloond met een diploma. Buiten op het 
schoolplein lieten ze hun diploma graag even zien.

Bakkerij hip hop avond in Joeb
Castricum - Het is al weer een 
tijdje geleden dat de Bakkerij 
een avond in Joeb organiseer-
de. Dit keer organiseert de ei-
gen Meniz (Tim Bennink) van 
HipHop!nConcert op zaterdag 25 
april een hip hop avond met ver-
schillende lokale helden.
Stretzz komt uit Egmond en 
speelt dus een thuiswedstrijd. 
Dit zal hem echter niet beletten 
om zichzelf ten volle te geven.  
Westerwind is een Castricumse 
formatie bestaande uit de rap-
pers Meniz en Schaduw die on-
dersteund door beats en grooves 
van dj Midnight hun Nederlands-
talige teksten het publiek in spu-
gen. Westerwind weet altijd het 
publiek op te peppen door ze 
veel bij hun shows te betrekken.
Bassa Klanka, ook uit Castricum, 
is een 4-mans formatie die niet 
schuwt te rappen over de wat 
diepere zin van het leven. De Ne-
derlandstalige raps van dit vier-
tal zijn wat poëtischer van aard 

De Castricumse formatie Wester-
wind.

Geslaagde opa/omadag 
in ‘de Peuterbeuk’
Akersloot - Op 7 en 9 april werd er een opa/omadag gehouden op 
de peuterspeelzaal’ de Peuterbeuk’ te Akersloot. De peuters hadden 
hun grootouders uitgenodigd met een eigen gemaakte uitnodiging. 
Het was de bedoeling om te laten zien hoe de peuters het doen op 
‘schooltje’.

Vrijdagmarkt naar par-
keerterrein Geesterduin
Castricum - De vrijdagmarkt in 
Castricum die vanaf 24 april ver-
huist naar de Geesterduinweg 
krijgt een plek op het middelste 
deel van het parkeerterrein langs 
de weg. Dat hebben burgemees-
ter en wethouders besloten naar 
aanleiding van de reacties van 
omwonenden van Winkelcen-
trum Geesterduin. Het college is 
blij dat nu een breed gedragen 
besluit is genomen, met instem-
ming van alle partijen. 
Eind maart besloot het college 
van B&W om de vrijdagmarkt op 
de Dorpsstraat voor een periode 
van circa anderhalf jaar te ver-
plaatsen naar de Geesterduin-
weg. Dit vanwege riool- en weg-
werkzaamheden aan de Ruiter-
weg en de herinrichting/renova-
tie van de Dorpsstraat. Dit besluit 
is genomen na zorgvuldige voor-
bereidingen en nadat alle partij-
en, zoals de bewoners, de win-
keliers, de marktkooplieden en 
de busmaatschappij Connexxion 
waren geraadpleegd. 

Toch onvrede
De gemeente consulteerde de 
omwonenden via Bewonersco-
mité Geesterhage. Het comi-
té peilde door middel van haar 
website de behoefte aan een 
door de gemeente te organise-
ren informatieavond voor omwo-
nenden. Ze ontving geen (nega-
tieve) reacties op de plannen. Na 
het besluit van B&W bleek dat 
met name de bewoners van de 

Albert Schweitzerlaan wel dege-
lijk behoefte hadden aan een in-
formatieve bijeenkomst met de 
gemeente omdat zij bezwaren 
hebben tegen de voorgestelde 
locatie op de Geesterduinweg. 
Gebleken is dat niet alle bewo-
ners de website van het bewo-
nerscomité bezoeken. 

Alsnog informatieavond be-
woners 
Tijdens de alsnog georganiseer-
de bewonersavond van de ge-
meente op 8 april toonden circa 
30 bewoners van met name de 
Albert Schweitzerlaan zich zeer 
bezorgd; zij vrezen dat hun straat 
een drukke doorgaande weg 
wordt waar met hoge snelheden 
gereden gaat worden. Zij gaven 
aan dat ook tijdens de afsluiting 
van de C.F. Smeetslaan vorig jaar 
hun straat druk werd bereden, 
er hard werd gereden en er veel 
overlast was van verkeerslawaai 
en stank. Zij stelden dat zij geen 
bezwaar hebben tegen de markt, 
maar wel tegen de afsluiting van 
de Geesterduinweg, omdat de 
Albert Schweitzerlaan de alter-
natieve verkeersroute zou wor-
den. Zij toonden zich wel tevre-
den over een alternatief voorstel 
om de markt op één van de drie 
parkeerplaatsen vóór winkelcen-
trum Geesterduin te plaatsen. 
De omwonenden gaan er van uit 
dat de sloop van Geesterhage op 
termijn plaatsvindt. Mocht dit in 
de toekomst samenvallen met de 

periode waarin de markt nog tij-
delijk op het parkeerterrein aan 
de Geesterduinweg is gehuis-
vest, dan zullen de omwonenden 
meewerken aan het plan om de 
markt toch nog tijdelijk een plek 
te geven op de Geesterduin-
weg, ondanks de te verwachten 
overlast voor henzelf. Deze toe-
zegging hebben zij op de infor-
matieavond gegeven omdat ook 
de gemeente zich flexibel op-
stelt. De bewoners van de Al-
bert Schweitzerlaan zien dan wel 
graag verkeersremmende maat-
regelen in hun straat, zoals een 
verbod voor vrachtwagens en de 
aanleg van drempels. 
De winkeliersvereniging en de 
marktcommissie vonden de ver-
plaatsing naar het middelste 
parkeerterrein in plaats van de 
Geesterduinweg jammer, maar 
hadden er wel begrip voor. En-
kele marktkooplieden waren erg 
teleurgesteld, maar het parkeer-
terrein is altijd nog véél beter dan 
andere, eerdergenoemde tijdelij-
ke locaties, zoals De Brink.
Burgemeester en wethouders 
zijn blij met het compromis met 
de betrokken partijen. Zij heb-
ben daarom op 14 april beslo-
ten om de weekmarkt tijdelijk te 
huisvesten op de middelste van 
de drie parkeerterreinen aan de 
Geesterduinweg. In juli vindt een 
evaluatie plaats.
Een ieder die door bovenge-
noemd besluit rechtstreeks in 
zijn belang wordt getroffen, kan 
hiertegen binnen zes weken na 
de datum van bekendmaking 
schriftelijk en gemotiveerd be-
zwaar indienen bij burgemeester 
en wethouders, Postbus 1301, 
1900 BH Castricum. 

Paulusschool zeer succesvol 
op het Techniektoernooi!
Castricum - Met drie teams 
heeft de Paulusschool meege-
daan aan het techniektoernooi 
in Alkmaar. Er waren 40 scho-
len aanwezig, die mee kon-
den doen in vier categorieën. 
De Paulus was vertegenwoor-
digd met groep 1/2 A, groep 3 en 
groep 6. Het meedoen was een 
schitterende ervaring voor deel-
nemers en publiek, maar het in 
ontvangst nemen van de prijzen 
was natuurlijk helemaal gewel-

dig! Groep 1/2 A won de eerste 
prijs: 300,00 euro. Groep 3 won 
de creativiteitsprijs van 200,00 
euro en groep 6 nam ook 200,00 
euro mee naar school voor de 
tweede prijs. 
Er is dus 700,00 euro verdiend 
voor de techniekpot. Juf Clau-
dia en Juf Paulien, die het ge-
heel hebben begeleid en geco-
ordineerd, gingen samen met de 
kinderen weer supertrots naar 
huis. 

De trotse meiden van groep 6 met hun brug. Deze brug moest, van ta-
fel tot tafel, zolang mogelijk zijn en 100 gram kunnen dragen.

Castricum - Vorige week dins-
dag rond 17.30 uur kreeg de po-
litie de melding dat een jon-
gen met een luchtbuks aan het 
schieten was op de openba-
re weg de Dorpsstraat vanaf 
een balkon van een woning. Ter 
plaatse troffen agenten een 20-
jarige man aan in het bezit van 
een luchtbuks. De man deed af-
stand van de buks en kreeg een 
proces-verbaal.

Politie neemt 
luchtbuks in

Castricum - Dankzij een goe-
de melding van een oplettende 
burger kon zondag rond 3.00 uur 
een verdachte van het vernie-
len van een wachthok op stati-
on Castricum worden aangehou-
den. Getuigen zagen dat hij met 
stenen de ramen van een wacht-
hok kapot gooide. Zij belden het 
alarmnummer van de politie. Op 
station Heiloo kon de verdach-
te, een 17-jarige jongen uit Hei-
loo, worden aangehouden. Te-
gen hem wordt proces-verbaal 
opgemaakt.

Vernieler van
wachthok station 
aangehouden

en de ondersteunende muziek 
is meer laid bak. De rappers van 
Bassa Klanka zijn ook meesters 
in het improviseren en dat zal 
goed van pas komen tijdens de 
Open Mic na de optredens.  
De dj van de avond is Midnight, 
bekend van Bumrush radio; de 
wekelijkse hip hop radioshow op 
Castricum 105.
 
De hip hop avond vindt vanaf 
20:00 uur plaats in Joeb aan de 
Herenweg 69 in Egmond Binnen. 
De entree is 3,00 euro.
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Programma 23 april t/m 29 april 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag 19.00 uur 
zaterdag 14.00 & 19.00 uur 

zondag 14.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 14.00 uur
“Monsters vs Aliens 3D” (NL)

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 

— Laatste Week —
“Slumdog Millionaire” 

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag, maandag, dinsdag &

woensdag 20.00 uur 
“Bride Wars” 

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
“Last Chance Harvey”

dinsdag & woensdag 20.00 uur
“Wolverine” 

zaterdag 14.00 uur
zondag 14.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 14.00 uur 
“Limo”

Slumdog Millionaire
Castricum - Jamal, een wees-
jongen uit de sloppen van Mum-
bai, besluit mee te doen aan de 
Hindi versie van het televisiepro-
gramma ‘Weekend Miljonairs’. Hij 
staat op het punt de hoofdprijs 
van 20 miljoen rupies te win-
nen met nog één vraag te gaan. 
Maar voor het zover komt, wordt 
hij gearresteerd op verdenking 

van oplichting. De poltie kan 
niet geloven dat een jongen zo-
als hij dergelijke kennis kan be-
zitten. Is het A: hij speelde vals, 
B: hij had geluk, C: hij is een ge-
nie of D: het is het lot? Wat volgt 
is een reis naar het verleden van 
Jamal en alles wat hij heeft moe-
ten doorstaan om aan de spel-
show mee te kunnen doen.

Bride Wars
Castricum - Liv (Kate Hud-
son) en Emma (Anne Hathaway) 
zijn al van kinds af beste vrien-
dinnen en ze hebben hun brui-
loft tot in de kleinste details ge-
pland. Bovenaan hun wenslijstje 
staat: een ceremonie op de ultie-
me bruiloftlocatie, het Plaza Ho-
tel. Nu ze 26 zijn, staan ze alle-
bei op het punt te gaan trouwen. 
Hun droom gaat eindelijk uitko-
men en ze zullen nog lang en ge-
lukkig leven. Of toch niet...? Een 

foutje van de weddingplanner 
zorgt echter voor een probleem... 
Ze trouwen nu op dezelfde dag!  

Liv, Emma en hun levenslange 
vriendschap ondergaan de ultie-
me test. Liv is een geslaagde ad-
vocaat die gewend is haar zin te 
krijgen, zoals de perfecte baan 
en de perfecte man. Ze neemt 
geen genoegen met een bruiloft 
die minder dan perfect is. Hier 
droomt ze al haar hele leven van. 
Emma is een onderwijzeres die 
er altijd goed in is geweest voor 
anderen te zorgen, maar zich-
zelf daarbij nogal eens vergeet. 
Ze ontdekt haar innerlijke ‘hel-
se bruid’ en slaat haar klauwen 
uit wanneer haar droombruiloft 
in gevaar komt. Ooit twee bes-
te vriendinnen die alles voor el-
kaar over hadden, staan ze nu 
tot de tanden toe gewapend te-
gen over elkaar in een nietsont-
ziende bruidenoorlog.

Deze zomer varen 
met Vaarbewijs
Regio - Begin mei starten er 
weer cursussen Vaarbewijs te 
Alkmaar, Heemskerk en Haar-
lem. In drie lessen wordt men 
klaargestoomd voor het exa-
men. Het examen, dat op af-
spraak gaat in Hoofddorp, kan 
snel daarna afgelegd worden. 
Toplicht realiseert een slaagkans 
van 97%. Zowel de dagcursus als 
de avondcursus kost 110,00 eu-
ro. 
Voor de kleine binnenwateren 
voldoet Vaarbewijs 1. Voor IJs-
selmeer en Waddenzee is Vaar-
bewijs 2 nodig. De cursist leert 

over veiligheid aan boord, navi-
geren, meteorologie, voorrangs-
regels, lichten, geluidsseinen, 
stroom, wind, sluizen, bruggen, 
en meer.
Wie helemaal veilig wil varen 
doet er ook meteen Marifonie 
bij. De cursus doet men voor 
70,00 euro. De marifoon wordt 
gebruikt voor overleg met sluis- 
en brugwachters en met ande-
re schepen. Via de marifoon ont-
vangt men waarschuwingen bij 
weerverslechtering.
Meer informatie op www.top-
licht.nl of tel. 0251-239832.

Collecteer
voor geluk!

Loop een avondje voor Kinderhulp en geef een 
beetje gewoon geluk aan kinderen in moeilijke 
of bijzondere thuissituaties.  Voor spelmateriaal 
bijvoorbeeld, of een weekje kamperen.

De collecteweek vindt plaats 
van 19 t/m 25 april 2009.
Aanmelden kan op 
www.kinderhulp.nl 
of bel 0570-611899.

Geslaagd voor jeugd-EHBO
Castricum - Op woensdag 15 april deden de leerlingen van groep 8 
van de Sokkerwei examen voor hun jeugd EHBO examen. Onder toe-
ziend oog van  vier examinatoren en twee verpleegkundigen die met 
de huisartsenambulance rijden, deden ze theorie examen, lieten ze de 
verschillende verbandtechnieken zien en legden ze de slachtoffers in 
stabiele zijligging. Juf Louise Schalkoort en meester Armand Loobuyck 
hadden goed met hun geoefend want ze zijn allemaal geslaagd. Na het 
uitreiken van het diploma kregen ze uitleg van de verpleegkundige wat 
hun werkzaamheden zijn met de huisartsenambulance.  

Nieuwe opzet gezamenlijk 
concert valt goed in de smaak
Limmen - Op 5 april organiseer-
de de slagwerkgroep Excelsior in 
samenwerking met het koor ‘de 
Limbeats’ een middag matinee-
concert dat door het aanwezige 
publiek goed ontvangen werd. 
Het publiek was in groten getale 
aanwezig in de zaal van de Vre-
deburg.
Het concert werd, onder leiding 
van Floris van Tol, geopend door 
de opleidingsslagwerkgroep van 
Excelsior. Zij lieten duidelijk ho-
ren dat het niveau sterk aan 
het stijgen is. Vooral het ope-
ningsnummer dat door slechts 
een slagwerker werd ingezet en 
waarbij langzaam de hele groep 
op het podium kwam sprak tot 
de verbeelding. Verrassend bij 
dit optreden was dat zij niet al-
leen ritmisch speelden maar ook 

de melodische slagwerkinstru-
menten goed lieten horen  Hier-
na was het de beurt aan de ‘gro-
te’ slagwerkgroep. Met een bijna 
geheel vernieuwd repertoire na-
men zij het publiek in een goed 
optreden mee naar alle windhoe-
ken.  Na een korte pauze was het 
de beurt aan  De Limbeats. On-
der de inspirerende leiding van 
Mia Ploegaert  brachten de 24 
dames op een enthousiaste ma-
nier hun programma ten gehore. 
Bij bijna alle nummers werden 
zij op cynthesizer begeleid door 
Bert Valkering. Het slotnummer 
‘Dromen zijn bedrog’ van Marco 
Borsato werd gezamenlijk door 
de slagwerkgroep Excelsior en 
de Limbeats uitgevoerd en was 
het slot van een goed geslaagde 
muziekmiddag. 

Castricum - Donderdagavond 
werd de brandweer gealar-
meerd voor een buitenbrand in 
het groen langs de spoorlijn aan 
de Mient. 
Bij aankomst van de brandweer 
kon er geen brand worden ge-
vonden. Nadat de alarmcentrale 
de melder had teruggebeld kon 
deze ook bevestigen dat hij op 
dat moment ook geen rook meer 
zag. Vermoedelijk is een wegge-
gooide sigaret de oorzaak van 
een en ander. Dit soort melding 
wordt brandgerucht genoemd.

Brandgerucht

Castricum - Een 22-jarige man 
uit Castricum en een 21-jari-
ge man uit dezelfde woonplaats 
zijn zaterdag rond 1.30 uur aan-
gehouden op de Pernestraat. Zij 
worden verdacht van het mishan-
delen van een 18-jarige man uit 
Limmen. De jongen was op weg 
naar huis toen hij op de Dorps-
straat zonder reden van zijn fiets 
werd getrapt door een voor hem 
onbekende man. Hij fietste ver-
der maar werd achternagezeten 
door de verdachten en geslagen. 
Tegen de verdachten wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Aangehouden 
na mishandeling



pagina 10 22 april 2009

Bosch Car Service 

Vertrouwd adres voor 
onderhoud alle auto’s
Limmen - Vanwege de finan-
ciële crisis en de grote impact 
die dit op de autobranche heeft, 
vindt er een sanering plaats op 
de automobielmarkt. De conse-
quenties zijn niet alleen voor ve-
le dealers zeer groot; ook ve-
le autobezitters verliezen ver-
trouwde adressen bij hun in de 
buurt. De vraag die bij veel men-
sen dus rijst is “Waar in de buurt 
moet ik mijn auto nu laten on-
derhouden?”
Om te voorkomen dat men voor 
vervelende verrassingen komt 
te staan, wordt geadviseerd tij-
dig preventief onderhoud te la-
ten plegen door monteurs die 
hun vak verstaan. Kleverlaan BV 
is één van de 350 Bosch Car Ser-
vice bedrijven in Nederland die 
over de kennis en de middelen 

beschikken om alle merken au-
to’s te onderhouden en te repa-
reren. Het vertrouwen in Bosch 
Car Service bedrijven is zo groot 
dat grote landelijke organisaties 
en leasemaatschappijen het on-
derhoud hier onderbrengen On-
der andere met Leaseplan, Arval 
en Athlon lease zijn verregaande 
samenwerkingsovereenkomsten 
gesloten die het voor de berij-
der mogelijk maken om het on-
derhoud dicht bij hem of haar in 
de buurt uit te laten voeren. Bo-
vendien heeft Bosch Car Service 
hoge ogen gegooid bij de ver-
kiezingen ‘Mijn Autobedrijf van 
het Jaar’ en ‘Werkplaats van het 
Jaar’. Meer informatie is te vin-
den op de nieuwe website  www.
kleverlaan.nl. Het adres is Rijks-
weg 154a in Limmen.

Compleet nieuwe inrichting en ruimer assortiment
De Oude Woonstal nu nog uitgebreider

Castricum – Na een tijd van 
verbouwen en verhuizen is het 
zover: De Oude Woonstal is nog 
verder uitgebreid!
De ruitersport heeft nu haar ei-
gen afdeling, waardoor alles zeer 
ruim en overzichtelijk is gewor-
den.
“De winkel is twee keer zo groot 
geworden en we hebben de en-
tree verplaatst. Het is overzich-
telijker geworden; de klant heeft 
direct bij binnenkomst een dui-
delijk beeld van ons assortiment”, 
zegt Astrid Beentjes, die werk-

zaam is bij De Oude Woonstal. 
“Doordat wij weer gebruik heb-
ben gemaakt van oude bouwma-
terialen en een mooie grote an-
tieke koets, behouden wij de ge-
zellige en aparte sfeer van De 
Oude Woonstal.”
Om deze metamorfose te vie-
ren, houdt De Oude Woonstal 
op zondag 26 april van 13.00 
tot 17.00 uur een open huis. Zo 
kan iedereen kennismaken met 
de nieuwe winkel en kan ieder-
een profiteren van zeer scherpe 
acties. “Ook wordt er twee maal 

(om 14.00 en 16.00 uur) een mo-
deshow gegeven waar de nieuw-
ste collecties van alle ruitersport 
topmerken worden geshowd. 
Men moet dan denken aan de 
merken Isabell Werth, Kentucky, 
BR, Eurostar, Horze, Harry’s Hor-
se, et cetera”. 
Ook zijn er voor de kleine kinde-
ren een aantal pony’s op het bui-
tenterrein aanwezig zodat zij een 
rondje kunnen rijden. Dit alles 
wordt gedaan onder het genot 
van een hapje en drankje. Wan-
neer men aankopen doet op de-
ze dag, krijgen zij een lot, waarbij 
zij direct meedoen aan een gro-
te loterij. 
“Hier vallen leuke prijzen te win-
nen als een dressuur proefge-
richte clinic van internationaal 
jurylid Mathie Boomaars, een 
uur paardenmassage van Rein-
oud Koppert, kledingcheques ter 
waarde van 50,00 euro, et cete-
ra.” Naast het aanbod in de rui-
tersport is er nog een afdeling 
Landelijk Leven met een ruime 
keus uit antieke meubelen. Kijk 
voor meer informatie op: www.
deoudewoonstal.nl
De Oude Woonstal - Castricum-
merwerf 16 - 1901 RW Castri-
cum - tel. 0251-673639 - info@
deoudewoonstal.nl - www.deou-
dewoonstal.nl.

De familie Schouman is opgelucht: het kozijn wordt gewoon gele-
verd.

Schipper Kozijnen laat u niet ‘in de kou’ zitten

Kozijnen afgebouwd ondanks 
faillissement van concurrent
Regio - De familie Schouman uit 
Den Helder is opgelucht. ,,Een 
tijdje geleden hebben wij kunst-
stof kozijnen besteld. We had-
den al een gedeelte aanbetaald, 
toen bleek dat onze leverancier 
failliet ging. We waren erg bang 
dat we ons geld kwijt waren. Ge-
lukkig wilde een andere leveran-
cier het contract overnemen en 
afronden. Zij hebben heel alert 
gereageerd.’’ 

De familie Schouman is één van 
de dertig gedupeerde gezinnen, 
verspreid over heel Noord-Hol-
land. Het probleem deed zich 
onder meer voor in Assendelft, 
Badhoevedorp, Bergen, Den Hel-
der, Heerhugowaard, Hoorn, Uit-
hoorn, Velserbroek, Vijfhuizen, 
IJmuiden en Wormer. 
De brancheorganisatie van ko-
zijnenleveranciers VKG (Vereni-
ging Kunststof Gevelelementen-
industrie) voorziet er echter in 
dat een collegabedrijf in zo’n ge-
val de projecten kan overnemen 
tegen dezelfde condities. Door 
bemiddeling van de VKG kwam 
het Opmeerse bedrijf Schipper 
Kozijnen in contact met de ge-
dupeerden. 

,,Deze consumenten hadden al-

len betalingen aan het faillie-
te bedrijf gedaan of zaten nog 
te wachten op de plaatsing van 
de kozijnen”, aldus Simon Besse-
ling van Schipper Kozijnen. ,,Van 
tevoren wisten wij niet welke af-
spraken er waren gemaakt over 
het werk en de condities waar-
tegen zou worden geleverd. Toen 
we in aanraking kwamen met de 
gedupeerde consumenten, heb-
ben we dus eerst gekeken wat 
de mogelijkheden waren.’’

Schadeloosstelling
,,Dat onderzoek leidde tot het 
besluit om de klanten uit het fail-
lissement van onze concurrent 
schadeloos te stellen. Wij zijn 
blij dat wij de gedupeerde gezin-
nen kunnen helpen.’’ Het bedrijf 
heeft contact opgenomen met 
alle gedupeerden om de lopen-
de opdrachten over te nemen en 
te voltooien. Alle uit te voeren 
werkzaamheden vallen na op-
levering onder de garantievoor-
waarden van Schipper Kozijnen. 

Gevolgen voor bestaande re-
laties
Ook voor mensen die al eer-
der producten hebben gekocht 
bij de failliete onderneming, wil 
Schipper de nadelige gevolgen 

van het faillissement van haar 
concurrent minimaliseren. Bes-
seling: ”Wij kunnen ons voorstel-
len dat klanten vragen hebben of 
zich zelfs zorgen maken. Daar-
om hebben wij hen door middel 
van een brief geïnformeerd over 
hoe het nu zit met bijvoorbeeld 
de garantie, het lopende service-
contract, wat te doen bij schade 
of als men een aanvullende be-
stelling wil plaatsen.’’

Waarborgfonds VKG-keur
In consumentenprogramma’s 
wordt geregeld aandacht ge-
schonken aan de kunststofko-
zijnenbranche. Soms betreft het 
onprofessioneel uitgevoerd werk 
of financieel gedupeerden. Daar-
om hebben de VKG-keurmerkle-
veranciers een waarborgfonds 
opgezet. 
Dit fonds biedt de consument 
zekerheid wat betreft de aanbe-
taling van kunststof kozijnen, ra-
men en deuren. De aanbetaling 
bedraagt, conform de verkoop- 
en leveringsvoorwaarden, maxi-
maal 30% bij opdrachtverlening. 
Mocht de VKG-keurmerkleve-
rancier vervolgens zijn verplich-
tingen onverhoopt niet kunnen 
nakomen, dan garandeert het 
Waarborgfonds dat de opdracht 

voor dezelfde prijs wordt over-
genomen door een andere VKG-
keurmerkleverancier. Deze voert 
het werk uit conform de afgeslo-
ten overeenkomst.

Schipper Kozijnen laat gedu-
peerden dus niet ‘in de kou’ zit-
ten.  
Kozijnen worden afgebouwd 
dankzij het Waarborgfonds.
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Presentatie Nijlpaard Jip
Chantal Groot geeft 
zwemclinic Witte Brug
Castricum - Tijdens de pre-
sentatie van Nijlpaardje Jip in 
Zwembad de Witte Brug, dins-
dag tussen 13.00 en 15.00 uur, 
zal zwemster Chantal Groot een 
zwemclinic geven aan de aan-
wezige kinderen. Deze kinderen 
moeten wel een A-diploma heb-
ben. De clinic begint om 13.15 
uur. De entree bedraagt 3,20 
voor kinderen en 3,70 voor vol-
wassenen.
Nijlpaardje Jip blijft de hele va-
kantie logeren. Tot en met 5 mei 
kunnen kinderen hem tussen 
13.00 en 15.00 uur leren ken-
nen. Nijlpaardje Jip staat voor 
het speelse element in de kunst 
van het leren zwemmen. Al voor 

een kindje wordt geboren is Jip 
erbij tijdens het zwangerschaps-
zwemmen. Jip’s Baby- en Peu-
terzwemmen en Jip’s Waterwen-
nen tot aan Jip’s ABC zwemles-
sen voeren het kind op een leu-
ke manier naar het echte zwem-
men, zoals Chantal Groot (1982) 
dat doet.  Deze beroemde zwem-
ster heeft al vele medailles ge-
wonnen tijdens EK’s en Olym-
pische Spelen. In 2005 en 2006 
vestigde ze samen met drie col-
lega-zwemmers zelfs nieuwe 
wereldrecords bij het EK korte-
baan. Chantal zal op een leuke 
manier de jonge zwemmers de-
monstreren en laten voelen hoe 
leuk het is om te zwemmen.

Jubilerend Jazz in Bakkum
Zondag Deborah Carter
Bakkkum - Tijdens het 20-ja-
rig jubileum van Jazz in Bakkum 
in Hotel Borst zal niemand min-
der dan jazzvocaliste Deborah 
Carter optreden met haar trio. 
Zaal open rond 15.00 uur, aan-
vang concert 16.00 uur. De en-
tree is vrij. 
Deborah Carter is een dynami-
sche vocaliste, componiste en 
arrangeur, die haar multiculture-
le ervaringen overbrengt in haar 
muziek. Zij zong met het Metro-
pole Orkest en opnamen daar-
van waren te horen op maan-
dagavond in The Bands, op Ra-
dio 6. Deborah Carter werd ge-
boren in de Verenigde Staten en 
groeide op in Japan en op Ha-
waï, misschien verklaart dat wel 
haar indrukwekkend vermogen 
om multiculturele invloeden te 
laten doorklinken in haar perfor-
mance. In elk geval begon ze al 
als jong meisje op verschillende 
blaasinstrumenten, op Hawaï, om 

later muziektheorie en composi-
tie te studeren in Japan en in de 
Verenigde Staten. Ze heeft in het 
Midden-Oosten gewoond en ge-
werkt, maar ook in Spanje, waar 
ze een eigen jazzkwintet vormde. 
Het Metropole Orkest is niet het 
eerste grote orkest waarmee De-
borah optrad; ze zong al met de 
HR Big Band uit Frankfurt, het 
Berlin Jazz Orchestra, de Ruud 
Bos Big Band en de Dutch Swing 
College Band. Haar eerste cd 
presenteerde ze in 1998 op het 
North Sea Jazz Festival, en haar 
meest recente, de vierde, bevat 
eigen interpretaties van een elf-
tal Beatles-klassiekers.
Music Maker Magazine om-
schreef haar werk als absolute-
ly top-class. Deborah Carter zal 
worden begeleid door Coen Mo-
lenaar (Holland) op piano, Mark 
Zandveld (Holland) op bass 
en Enrique Firpi (Uruguay) op 
drums. 

Koninginnedag in Limmen

Limmen - De traditionele vrij-
markt voor kinderen begint om 
9.00 uur op het noordelijke ge-
deelte van het park en zal tot 
12.00 uur duren. De ervaring 
heeft geleerd dat er voldoen-
de ruimte is voor al de jeugdi-
ge handelaren om hun waar uit 
te stallen, zodat er niet gereser-
veerd hoeft te worden.
Tussen 11.30 en 12.00 uur kan 
gestart worden met de foto 
fietstocht van circa vier kilome-
ter. Deze puzzeltocht start op de 
Vuurbaak. Bij de tent van de or-
ganisatie van de fietstocht kan 
de route worden opgehaald. 
Traditioneel zullen omstreeks het 
middaguur de eerste poffertjes 
worden omgedraaid en kan de 
nieuwe opblaasbare limonade-
koe van 3.2. meter weer gemol-

ken worden. Alle kinderen kun-
nen de poffertjes gratis komen 
eten van 12.30 tot 14.00 uur on-
der het genot van een vers ge-
tapte beker limonade.
Om 12.00 uur zal Muziekvereni-
ging Excelsior de bar openen. 
Van 13.00 tot 17.00 uur zullen er 
voorstellingen plaatsvinden bij  
de Wonderlands Wonderkast.

Van 14.00 tot 17.00 uur jaar wor-
den er wedstrijden touwtrekken 
en het gladiatorenspel gehou-
den. Zowel jongens als meisjes 
van zes tot en met veertien jaar 
kunnen meedoen. Inschrijven 
kan tot 13.00 uur bij de tent van 
de organisatie, die ook de kinde-
ren indeelt in categorieën naar 
gelang leeftijd en gewicht. 
Tussen 14.00 en 17.00 uur wor-

Van 14.00 tot 18.00 uur is er muzikale ondersteuning van The Arch.

den het spel Jenga en 4 op 1 rij 
opgesteld in het park. Deze spel-
len kunnen vrij gespeeld worden 
en inschrijven is daarom niet no-
dig.
Om 15.00 uur is de prijsuitreiking 
foto fietstocht en mooist versier-
de kinderfiets.
Van 14.00 tot 18.00 uur is er live 
muziek van The Arch. Deze band 
staat garant voor weer een spet-
terend optreden. 
Van 16.00 tot 17.00 uur is de één-
wieler wedstrijd. Deelnemers 
kunnen zich aanmelden om 
15.45 met hun éénwieler op het 
skate-plein. Een onafhankelijke 
en deskundige jury zal de win-
naar bekend maken. De win-
naar wordt beloond met een leu-
ke prijs.
De activiteiten in het park zullen 
worden beëindigd om 18.00 uur.

Steun de Stichting Oranje-
feest Limmen
Zoals te lezen is belooft Konin-
ginnedag 2009 weer een leu-
ke en gezellige dag te worden, 
boordevol spectaculaire activi-
teiten. De organisatie wil ieder-
een graag bij de viering hiervan 
betrekken. Natuurlijk als gast, 
maar ook als donateur. Het or-
ganiseren van zo’n dag kost, zo-
als eenieder zal begrijpen, be-
hoorlijk wat geld. Daarom vra-
gen zij steun, zodat ze ook in de 
komende jaren van Koninginne-
dag een onvergetelijk feest kun-
nen maken. Een bijdrage zorgt 
er onder andere voor dat ze alle 
activiteiten gratis aan de Limmer 
kinderen kunnen blijven aanbie-
den. Men kan een bijdrage stor-
ten op bankrekeningnummer 
32.70.68.175. 

Expositie bij 
Klaver Vier
Castricum - In april 2008 heeft 
Klaver Vier het tienjarig bestaan 
gevierd, met daarbij een exposi-
tie van het eigen atelier. Tijdens 
de expositie ontving men toen 
opvallend veel positieve reac-
ties op de koeien wandpanelen 
die zij hadden gemaakt. Met dat 
gegeven is men aan de slag ge-
gaan en heeft men de koeien als 
uitgangspunt genomen voor de 
nieuwe expositie.
Dit is tot uiting gekomen in grap-
pige wandpanelen, spiegels en 
schilderijtjes. Ook zijn er los-
se objecten gemaakt van papier 
maché. Diverse gebruiksvoor-
werpen zoals klompen, krukjes 
en spaarpotten heeft men ‘be-
vlekt’. Ook andere dagcentra 
zijn aan de slag gegaan met het 
koeienthema.Al met al is het een 
gezellige beestenboel geworden 
en mogen de koeien rond grazen 
in de expositieruimte en kunnen 
bezoekers ze komen bekijken en 
kopen tot 23 mei.
Het team zou nog wel wat ver-
sterking kunnen gebruiken. Wie 
een dagbestedingindicatie in in-
teresse naar werk in atelier/win-
kel van Klaver Vier heeft is wel-
kom. Voor meer informatie: Kla-
ver Vier, Dorpsstraat 45a, tel. 
0251-679868. 

Unicefdag op Montessori-
school was groot succes!
Castricum - Alweer voor de 34e keer steunt de Montessorischool 
Castricum kinderen die het minder goed hebben door geld in te zame-
len voor Unicef. Ook de Unicefdag 2009 is een groot succes geweest. 
Het opgehaalde bedrag bedraagt ruim 6.000,- euro dankzij de inzet 
van alle Montessorileerlingen, ouders en bezoekers. 

Zwemexamens redding-
brigade Castricum
Castricum - Afgelopen vrijdag 
werden er weer examens geor-
ganiseerd voor de jeugdleden 
van de Castricumse Reddings-
brigade. Tijdens het examen 
werden de leerlingen in verschil-
lende groepen/niveaus getoetst 
op hun kennis van het zwem-
mend redden in binnenwater. 
In de winterperiode, als de red-
dingbrigade niet actief is op het 
strand, wordt hier hard voor ge-
traind in het zwembad. Na vele 
vrijdagavonden in het zwembad 

te hebben gelegen leverden de 
kandidaten een geweldige pres-
tatie. Alle 35 kandidaten zijn ge-
slaagd voor hun brevetten/diplo-
ma’s! Op zondagmiddag 17 mei 
wordt de strandpost officieel ge-
opend, op maandagavond 18 
mei beginnen de trainingen weer 
op het strand. Nog geen lid en 
boven de dertien jaar? Stuur dan 
een email naar tl@reddingbri-
gade.nl voor meer informatie of 
maak een afspraak om een keer 
langs te komen.
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Internationale topprestatie AVC
Castricum - Tijdens de interna-
tionale veldloop in Chimay heb-
ben de AVC atleten van de Eg-
mond loopgroep een geweldige 
prestatie geleverd. Wat ooit be-
gon als een loopgroep die zich 
voorbereidde op de halve mara-

thon van Egmond is langzamer-
hand uitgegroeid tot een groep 
fanatieke en gedisciplineerde 
hardlopers. Zij trainen het he-
le jaar door en bereiden zich on-
der bezielende leiding van trai-
ner Ari Smit voor op verschillen-

Heren 40+, vanaf links: Rene Daalmans, Marc Carton en Ari Smit

de wedstrijden. Afgelopen week-
einde stond de internationale 
veldloop in Chimay (België) op 
het programma. Maar liefst vier 
atleten vielen in de prijzen. Op 
het onderdeel vrouwen 55 plus 
won Hanneke Daalmans de eer-
ste prijs. Op het onderdeel man-
nen 40 plus sleepten Mark Car-
ton, René Daalmans en trainer 
Ari Smit de beste prestaties in 
de wacht. Ari Smit is trots op zijn 
loopgroep: ”We zijn niet de jong-
sten meer maar je merkt dat het 
niveau van de hele groep nog 
steeds stijgt. Dat er een aantal 
lopers in de prijzen valt is heel 
mooi maar is ook de verdien-
ste van de hele loopgroep. Er is 
een grote saamhorigheid en een 
trouwe opkomst op de trainin-
gen. Bij de loop in Chimay heeft 
dat zijn vruchten afgeworpen.”
Deelnemer van het eerste uur, 
John Tijsen, kan dat bevestigen: 
“Ik train al zo`n jaar of zes nu 
mee met de Egmond loopgroep 
en zie nog steeds mijn prestaties 
verbeteren. Het ligt aan de groep 
maar de aanpak van trainer Smit 
zorgt ervoor dat we nog steeds 
vooruit gaan.”

Limmen - Vrijdag 17 april speel-
de het Vredeburg ronde 23. Kop-
loper Admiraal had een grote 
druk opgebouwd tegen de stel-
ling van Hageman en kon met 
een fraaie combinatie de par-
tij uitmaken. Helaas wachtte hij 
hiermee een zet waardoor Hage-
man kon ontsnappen en met een 
pion minder de partij remise kon 
houden. 

Remise voor Admiraal

Castricum - De postduiven die 
ingezet waren voor de wedvlucht 
vanuit Strombeek hadden het dit 
weekend makkelijk. Gelost om  
13.20 uur met een kalme noord-
oostenwind arriveerde de eerste 
duif even voor vieren bij de com-
binatie De Graaf.
De tweejarige doffer vloog de af-
stand van 185 km met een ge-
middelde snelheid van ruim 70 
km per uur. De combinatie pres-
teerde met zes duiven bij de eer-
ste tien in de vereniginguitslag 
van de Gouden Wieken.

Vitessevlucht vanuit Strombeek
De tweede duif was van Gerhard 
Tromp voor de verrassend sterk 
spelende Cor Sprenkeling.
Ook John Kool, Jan Molenaar en 
Jaap Kaandorp zijn terug te vin-
den in de top van het klasse-
ment.
De duiven van Arie Hageman, 
Anton Tromp en Nico de Graaf 
zijn terug te vinden in de mid-
denmoot. 
De rij van prijsvliegende duiven 
werd gesloten door de Cees de 
Wildt , Bert Bark en de combina-
tie Rijkom/Sentveld.

Broek zet eindsprint in
Castricum - In de 28e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum speelde 
Thomas Broek met zwart tegen 
Heleen van Arkel-de Greef.
Na een Van Geet opening kreeg 
Thomas actiever spel en had 
druk over de c-lijn. Ondanks 
kwaliteitsverlies leek wit zich te 
gaan redden, maar na een afge-
slagen remiseaanbod door Tho-
mas wist hij het voordeel via een 
prachtig matnet - dat Heleen 
niet aan had zien komen- naar 
huis te brengen met een over-
winning als gevolg.

Broek heeft veel minder partij-
en gespeeld maar staat nu weer 
op kop en lijkt met zijn percenta-
ge van bijna 90 procent en nog 
geen verloren partij, het meest 
aanspraak te maken op de club-
titel.
Eric van der Klooster kreeg als 
meester verdediger een smet op 

zijn blazoen door een goede mo-
gelijkheid op beter spel over het 
hoofd te zien en vervolgens gru-
welijk mis te tasten met mat als 
gevolg tegen de altijd op voor-
deel beluste Gerard van Pinxte-
ren. 1-0 voor Gerard en met stip 
op plaats zes.

Toon Hollanders had de avond 
van zijn leven door de sterke 
Henk van der Eng te verslaan. 
Toon liet zich inspireren door de 
ruitersport. Hij speelde dusdani-
ge paardzetten die zelfs een An-
kie van Grunsven in verlegen-
heid zouden brengen. Henk had 
echter andere gedachten over 
de partij en offerde zijn c-pion 
voor aanvalskansen. Ankie wist 
de aanval echter prachtig te pa-
reren en met veel gehinnik werd 
de overwinning door Toon in de 
wacht gesleept na een prachtig 
uitgemolken ongelijk lopereind-
spel.

Klaverjasdrive
Akersloot - Op 30 april kunnen 
de klaverjasliefhebbers weer te-
recht op de traditionele drive die 
ieder jaar met Koninginnedag in 
café De Vriendschap wordt ge-
houden. Opnieuw een drive met 
een prijzentafel met onder ande-
re Senseo koffiezetapparatuur, 
dvd-spelers, paling, levensmid-
delenpakketten. Wie niet zo ge-
lukkig is met het klaverjassen 
kan zijn geluk altijd proberen 
bij de grote verloting waar de-
ze prijzen ook te winnen vallen. 
De aanvang van de drive is 15.00 
uur en opgave is mogelijk telefo-
nisch 0251-312866 of ‘s middags  
in het café.

Korfballers 
slordig in de 
afronding
Castricum - Helios is de tweede 
helft van het veldseizoen begon-
nen met een thuisnederlaag te-
gen de zaalkampioen Badhoeve-
dorp. De Castricummers begon-
nen de wedstrijd voortvarend  
en namen door twee scores van 
Frank Brakenhoff een 2-0 voor-
sprong. Badhoevedorp nam ech-
ter het heft in handen en scoor-
de in een vrij korte periode drie 
keer: 2-3. 

In de rest van de wedstrijd heeft 
Helios niet meer op voorsprong 
gestaan en liepen de spelers 
achter de feiten aan. Veel balver-
lies en  een gebrekkige afron-
ding nekte het team. 
Bij een stand van 6-8 viel Lau-
rens Lange nog succesvol in. Hij 
kreeg binnen een minuut een 
strafworp mee (7-8) en scoorde 
van afstand 8-8. Na 9-9 liep Bad-
hoevedorp weg naar 9-12 en was 
de wedstrijd helaas gespeeld. In-
valler Ton van Duijn scoorde nog 
wel fraai van afstand (10-12) 
maar daar bleef het bij. 

“Ik word er zo moedeloos van”, 
waren de woorden die coach Mi-
chiel van Halderen na de wed-
strijd wist uit te brengen. “In de 
afgelopen wedstrijden worden 
er zo veel kansen gemist, zo win 
je nooit een wedstrijd. De ploeg 
mist de overtuiging om te willen 
winnen.” 

Donderdagavond speelt Heli-
os een uitwedstrijd tegen Zaan-
dam-Zuid, een sterk team. 
Een mooie gelegenheid voor het 
achttal van Helios om te laten 
zien dat ze tot meer in staat zijn 
dan ze afgelopen zondag heb-
ben laten zien. 

Ebels ontwikkelde fraai naar een 
pionnenvoordeel dat hij lang-
zaam maar zeker uitbouwde naar 
winst tegen de tegenspartelen-
de Borst. Hafkamp leek te gaan 
stunten tegen de sterke Kramer 
via een stukoffer dat de koning 
totaal onbeschermd maakte. He-
laas verzuimde hij de lange ro-
kade waardoor de extra toren 
de druk onhoudbaar zou maken. 

Nu kon Kramer bekwaam afrui-
len naar winst. 
Hollander kwam in een onvoor-
delig eindspel met twee torens 
tegen de dame van Limmen, die 
slim een dubbele aanval op mat 
en torenwinst creëerde en won. 
De Vries liet weer afleiden door 
zijn medespelers en gaf zijn 
voordeel finaal weg tegen Ter-
mes en verloor. 
In groep B liet Remi Aafjes zich 
foppen door Thomas Komin via 
een soort herdersmat op f7.

zondag 26 april 14.00 uur:

Limmen - VVW
balsponsor: Autobedrijf dirk VAn der steen

pupil v.d. week: ALexAndrA Voster (LiMMen f4)

Vaardag voor mensen 
met een beperking  
Akersloot - Zondag 14 juni 
wordt voor de derde keer een 
vaardag georganiseerd voor 
mensen met een beperking op 
het Alkmaardermeer. Net als 
voorgaande jaren is de organi-
satie in handen van de ARZV 
in samenwerking met Sportser-
vice Noord-Holland. Met ruim 
80 deelnemers en maar liefst 36 

verschillende boten was het vo-
rig jaar een groot succes. 
Tijdens de vaardag wordt een 
puzzeltocht afgelegd en kun-
nen deelnemers genieten van 
de vaartocht en waar moge-
lijk helpen bij het bedienen van 
de boot. Een belevenis die afge-
stemd wordt op de mogelijkhe-
den van de deelnemer. Met deze 
gewone (niet aangepaste) boten 
zal het op sommige momenten 
wel improviseren zijn. De vaar-
dag vindt plaats bij de zeilvereni-
ging ARZV, Klaas Hoornlaan 1 in 

Akersloot. De deelnemers wor-
den om 10.00 uur verwacht bij 
de zeilvereniging. Aan deelna-
me van de vaardag zijn minima-
le kosten van 10,00 euro verbon-
den. Iedereen, ongeacht leeftijd, 
handicap of rolstoel is uitgeno-
digd zich voor deze vaardag aan 
te melden. Het is mogelijk een 
partner/begeleider mee te ne-
men. Aanmelden kan tot 8 mei. 
Voor informatie en/of aanmel-
ding kan men contact opnemen 
met de regiomedewerker aange-
past sporten Noord-Kennemer-
land, Marion Dolsma, telefoon-
nummer: 072-5645027 of email: 
mdolsma@sportservicenoord-
holland.nl. Aanmelden kan ook 
via het aanmeldingsformulier op: 
www.aangepastsporten.info.
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Akersloot - Tijdens de twaalfde 
editie van de Amak-wandeltocht 
op 3 mei wordt in Akersloot door 
de Amak en Roteryclub Castri-
cum een geocaching-wandel-
tocht georganiseerd voor de 
jeugd van tien tot en met vijf-
tien jaar. Geocaching is het op-
sporen van een verborgen schat. 
Na een korte instructie worden 
de opdrachten uitgevoerd, waar-
bij de GPS-ontvanger route-aan-
wijzingen geeft. De tocht wordt 
in groepen gedaan onder bege-
leiding van iemand die weet hoe 
het werkt. De tocht duurt onge-
veer twee uur. Deelnemers die-
nen zich voor 20 april op te ge-
ven. Naast een schat is er voor 
een ieder een herinnering. De 
wandeling is van 9.00 tot 12.00 
uur en start bij de handbalkan-
tine Akersloot aan de Boschweg 
3. Deelnamekosten bedragen 
1,50 euro. Voor meer informatie 
en opgeven: cjedeijlen@quick-
net.nl of 0251-310715.

Geocaching-
wandeltocht

CAS RC zoekt stoere 
en gezellige meiden
Castricum - Kom vrijdag 24 
april van 19.30 uur tot 21.00 
uur meedoen, of kijken bij de 
laatste rugbyclinic op sport-
park Wouterland. De rugbycli-
nic is gratis toegankelijk, neem 
(noppen)sportschoenen mee en 
trek sportkleren aan die tegen 
een stootje kunnen. 
In anderhalf uur tijd maakt men 
kennis met de basisbeginse-
len van rugby. De training is een 

combinatie van balbehandeling, 
krachttraining en conditie. 

Damesrugby is voor iedereen 
geschikt, van groot tot klein en 
van dun tot stevig. Voor elke 
meid is een positie in het veld te 
vinden. Rugby dat speel je met 
zijn allen, het is dan ook op en 
top een teamsport. Voor aanmel-
den of meer informatie mail naar 
info@casrc.nl. 

B-juniorenteam jeugd-
kampioen vv Croonenburg
Castricum - Wat AZ afgelopen 
zaterdag niet lukte, is het eerste 
B juniorenteam van volleybalver-
eniging Croonenburg wel ge-
lukt. Ze zijn overtuigend kampi-
oen geworden. Met dank aan de 
trainers Aart Kooiman en Ceci-
le Blansjaar hebben de jongens 
een prestatie van formaat ge-
leverd. De meeste jongens zijn 
vervroegd overgegaan naar de B 
junioren.
In een spannende wedstrijd te-
gen VIP bleven de jongens uit-
eindelijk hun zenuwen beter de 
baas. Alleskunner Jannes van 

der Ham nam het team op sleep-
touw. Het lukte hem om vele 
reddingen af te wissen met ra-
ke klappen. De andere jongens 
kwamen daardoor juist beter in 
hun spel. De trainers en tech-
nische staf van Croonenburg is 
dermate content met de presta-
ties van het team dat er besloten 
is komend seizoen een stapje 
hoger te gaan spelen. De meeste 
jongens kunnen het niveau van 
de regioklasse aan. Daar kunnen 
zij laten zien dat ze klaar worden 
gestoomd voor het eerste heren-
team van Croonenburg.

V.l.n.r. staand: Arnoud Kuperus, Cecile Blansjaar (trainer), Auke Pau-
zenga, Aart Kooiman (trainer/coach), Robin Smolenaars en Menno 
Boersen. Zittend: Tim Schoon, Jannes van der Ham, Joerie Walstra en 
Boy van Mourik.

Hoe dan ook feest bij CAS RC: ik hou van Holland

Colts verdedigen de 
landstitel in Amsterdam
Castricum - De Colts van de 
Castricumse Rugby Club kunnen 
zaterdag 25 april voor de derde 
maal op rij kampioen van Neder-
land worden. Om 14.30 uur tre-
den zij tegen de torenhoge fa-
voriet Den Haag aan in het rug-
bystadion in Amsterdam. Met 
het bereiken van de finale is de 
doelstelling voor het seizoen al 
overtroffen, maar het fijne ge-
voel om kampioen te zijn begint 
bij de jongens van Hans Marcker 
en Lister Kire wel weer te kriebe-
len. Wellicht kunnen zij zaterdag 
weer voor een verrassing zor-
gen en CAS RC toch nog een ti-
tel bezorgen. Het wordt hoe dan 
ook feest bij de rugbyclub, want 
’s avonds is er in het clubhuis 
op Wouterland een feest met als 
thema Ik hou van Holland!

Afgelopen zondag waren de colts 
baas in eigen huis. Op Wouter-
land werd Hilversum in de hal-
ve finale met 25 – 12 verslagen. 
Het bleef lang een spannende 
wedstrijd, want vanzelf kwam de 
zege niet. Een aarzelende start 
bracht de ploeg in twijfel, maar 
ook de bezoekers wisten niet te 
scoren. Na twintig minuten brak 
Coen van Riet de partij open met 
een knappe try. Vlak voor rust 

werd de Castricumse overmacht 
bezegeld met een prachtige try 
van Robert Penris, die voor even 
terug is van zijn schoolopleiding 
uit Zuid Afrika. Don Marcker be-
nutte de conversie voor de 12 – 
0.
In de tweede helft probeer-
de RCH meer druk te zetten en 
slaagde daar gedeeltelijk in. Van-
uit de kick-off werd de bal aan 
Castricumse zijde slecht gevan-
gen en Hilversum counterde met 
een try als gevolg. Gelukkig wist 
CAS RC snel de marge weer te 
verhogen door een briljante ac-
tie van Kris Nelis. Hij bleef heel 
knap net binnen de lijn en kon 
aan de binnenkant van de hoek-
vlag de try drukken. De titelhou-
der had op dat moment het be-
tere van het spel, maar verzuim-
de om meer te scoren. Aanval 
op aanval volgde zonder resul-
taat, totdat captain Joost Kra-
mer de bal uit een kick onder-
schepte en met een fraaie duik 
over de trylijn de vierde try neer-
legde voor een schijnbaar veilige 
voorsprong. Hilversum liet ech-
ter direct zien nog steeds in de 
strijd betrokken te zijn en straf-
te slecht tackelwerk genadeloos 
af. Ook de conversie was raak en 
met 22 – 12 en nog tien minuten 

was nog van alles mogelijk. Een 
opstootje kantelde de wedstrijd 
en Penris sloot af met een mooie 
dropgoal hoog tussen de palen. 
Na de overwinning en het ver-
diende applaus werd het vizier 
direct naar komende week ge-
richt. De ploeg wordt geteisterd 
door blessures en hoopt zonder 
kleerscheuren twee goede trai-
ningen af te kunnen werken. Te-
genstander Den Haag had min-
der moeite om de eindstrijd te 
bereiken, zij wonnen met meer 
dan 50 punten verschil heel ge-
makkelijk van Gouda. Verder 
hebben de Hagenaars met acht 
internationals in de driekwart-
lijn een geoliede aanvalsmachi-
ne en zal CAS RC met hard ver-
dedigen en teamspirit verweer 
moeten bieden. Van de Castri-
cumse internationals werd Gert-
Jan de Gooijer tijdens het EK in 
Frankrijk als tweede beste spe-
len van het toernooi gekozen en 
dat is een hele eer! In aanval-
lend opzicht moeten meer acties 
met een score afgerond worden 
en met veel steun langs de zijlijn 
is natuurlijk alles nog mogelijk. 
De toegang tot het rugbystadion 
is gratis. Er worden die middag 
meerdere finales gespeeld; aan-
geraden wordt op tijd te komen.

Tafeltennis
Castricum 1 wint de 
laatste thuiswedstrijd
Castricum - Afgelopen week 
moesten de tafeltennissers van 
Castricum 1 het thuis opnemen 
tegen ZTTC 5 uit Zaandam. Bei-
de teams stonden in punten ge-
lijk en met een goede uitslag 
voor Castricum zou  handhaving 
in deze klasse een feit zijn. Dat 
lukte de Castricummers glans-
rijk.

Martijn Zentveld won zijn eer-
ste partij ogenschijnlijk eenvou-
dig. In zijn tweede partij tegen 
John van Tilborg was Zentveld 
op zoek naar een goed antwoord 
op diens spel. Hij vond dat al in 
de tweede game en kwam daar-
na op een 2-1 voorsprong. Ver-
volgens werd het een gelijk op-
gaande strijd met veel mooie ral-
ly’s, die in de vijfde game met 11-
9 naar de Castricummer ging. In 
zijn laatste partij kwam Zentveld 
niet noemenswaardig in de pro-
blemen.

Tim Visser had in zijn eerste par-
tij tegen Danny Visser (geen fa-
milie) de grootste moeite met 
het spel van zijn tegenstander en 
kwam op een 2-0 achterstand. 
Daarna knokte Visser zich ge-

weldig terug door actiever en 
scherper te spelen. Dit schepje 
erbovenop bracht hem in de vijf-
de game, na een superredding 
van een zeer lastige netbal, uit-
eindelijk de winst. Ook zijn vol-
gende partijen won Visser.

Paul Walbeek verloor zijn eerste 
twee partijen. In zijn laatste partij 
tegen Sanne van Loon was Wal-
beek aanvankelijk zeer gecon-
centreerd. Na eenvoudig de eer-
ste twee games te hebben ge-
wonnen verslapte hij een beet-
je, waardoor zijn tegenstander 
terug kon komen in de wed-
strijd. Maar in de vierde game 
pakte Walbeek met uitstekend 
tactisch spel en goede spinbal-
len de winst. Hoewel het dubbel, 
gespeeld door Zentveld en Wal-
beek, voor Castricum verloren 
ging, was de einduitslag 7-3. 

Na het zien van de uitslagen van 
de andere wedstrijden in deze 
poule kan het eerste team van 
Tafeltennisvereniging Castricum 
gefeliciteerd worden met het be-
halen van het doel waarvoor het 
strijdt, namelijk handhaving in de 
tweede klasse.

Geen krant 
ontvangen?

Bel 0251-674433
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Politie houdt grote groep fietsendieven aan

Na actie aanzienlijk minder fietsendiefstal 
IJmond-Noord - De politie heeft 
sinds 6 februari 18 jongeren aan-
gehouden in verband met fiet-
sendiefstal. Het gaat om tien ste-
lers en acht helers. De verdach-
ten variëren in leeftijd van 12 tot  
18 jaar. Zij waren vooral actief op 
plaatsen waar veel fietsen bij el-
kaar staan, zoals drukke winkel-
straten en stations. De fietsen 
werden gestolen uit bravoure of 
om deze door te verkopen. De 
jongelui gingen vaak in groeps-
verband te werk.

Het sterk stijgende aantal fiet-
sendiefstallen in Heemskerk, Be-
verwijk en Uitgeest was aanlei-
ding voor de politie om onder-
zoek te doen. Kijkend naar de 
cijfers bleek dat het in heel veel 
gevallen om Gazelle damesfiet-
sen ging, die voorzien waren van 
een slot van het merk AXA SL 7 
of AXA SL 9. In het tweede deel 
van 2008 werden er alleen al 126 
Gazelle fietsen gestolen in de 
noordelijke IJmond.

Moedersleutel 
Eind 2007 was het bedrijf dat de 
AXA-sloten maakt, er al ach-
ter gekomen dat dit type sloten 
makkelijk te openen waren met 
een moedersleutel. Wie zo’n slot 
had, kon het daarom omruilen 
bij AXA. Dat niet iedereen hier-
van op de hoogte was, blijkt uit 
het steeds maar stijgende aan-
tal diefstallen. Sinds begin dit 
jaar zijn er totaal ruim 70 fietsen 
gestolen in Beverwijk. De politie 
kwam er achter dat zo’n moeder-
sleutel gewoon bij de fietsenwin-
kel gekocht kan worden. Een po-

tentiële fietsendief hing dan een 
verhaal op dat hij zo’n sleutel no-
dig had voor de techniekles op 
school. 
Slechts een enkele winkelier had 
het vermoeden dat het geen zui-
vere koffie was. De politie heeft 
inmiddels alle fietsenwinkels 
aangeschreven met het verzoek 
om geen moedersleutels meer te 
verstrekken. 

Actie op scholen
Op 6 februari is de politie een 
actie gestart. Met name ‘s och-
tends en ‘s middags zijn extra 
controles uitgevoerd vooral bij 
scholen in het voortgezet onder-
wijs en ook hangplekken zijn ge-
controleerd. 
De actie werpt nu al zijn vruch-
ten af, want het aantal fietsen-
diefstallen is fors gedaald. In ja-
nuari 2009 waren het er nog 71, 
in februari 63, maart 52 en zo-
als het er nu naar uitziet, zal het 
aantal in april behoorlijk lager 
uitvallen. 

Brugpiepers
De jongeren pikken de fietsen 
vaak alleen maar omdat ze den-
ken dan stoer te zijn. ‘Brugpie-
pers’ vinden dat prachtig. Ook 
stunten ze met de fietsen. Een 
Gazelle is zo stevig dat je kunt 
balanceren op het achterwiel. 

Volgens politieman Gerrit van 
der Pijl kijken sommige ouders  
niet verder. ,,Als een kind met 
een vreemde fiets thuiskomt, ne-
men ze soms genoegen met het 
antwoord dat de fiets is geleend 
of goedkoop is gekocht.’’

Aangifte doen is belangrijk
Agent Van der Pijl benadrukt het 
belang van het doen van aangif-
te bij de politie wanneer je fiets 
is gestolen. 
,,Als we iemand aanhouden met 
een gestolen fiets en we hebben 
er geen aangifte bij, kunnen we 
er niets mee.’’ 
Bij de surveillance op de scho-
len, werden kinderen eruit gepikt 
die een slot op de fiets hadden 
dat er van origine niet op thuis 
hoorde. 
De agenten zagen in één oog-
opslag of de zaak klopte. Als ze 
het niet vertrouwden, werd er ter 
plekke met het bureau gebeld 
om aan de hand van het frame-
nummer na te gaan of de fiets 
gesignaleerd stond als gestolen. 

Ook op het Kennemer College aan de Büllerlaan werden de fietsen ge-
controleerd

Framenummer
Als er geen aangifte van dief-
stal is gedaan of de gedupeer-
de heeft het framenummer niet 
doorgegeven, kan een fiets niet 
makkelijk worden getraceerd. 
Het is dus zaak om specifieke ei-
genschappen van een fiets, zo-
als het framenummer, slot enz. te 
noteren voor het geval dat....! 

Als je een jaar op een gevonden 
fiets rijdt, wordt je er wettelijk ei-
genaar van. 

Helers 
De politie pakt niet alleen de ste-
lers op, maar ook de helers. Ie-
mand moet een plausibele ver-
klaring hebben als er iets niet 

klopt aan de fiets. Van der Pijl: 
,,Als je denkt dat je op de hoek 
van de straat een fiets kunt ko-
pen voor weinig, kan je wel na-
gaan dat het niet in de haak is’’. 

Preventie ligt bij gemeente
Overigens houdt de politie zich 
bezig met handhaving. Het voor-
komen van fietsendiefstal ligt bij 
de gemeenten. Alle fietsenhan-
delaren zouden bij de gemeen-
ten bekend moeten zijn. Fietsen-
handelaren zijn verplicht een in- 
en verkoopregister bij te houden. 
De gemeente moet dat contro-
leren. 

AFAC
In de IJmond hebben de ge-
meenten Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest en Velsen de Algeme-
ne Fiets Afhandel Centrale (AF-
AC) opgericht. 
De AFAC-IJmond slaat fietsen 
op die zijn verwijderd door de 
gemeente (wrakken en verkeerd 
gestalde fietsen). Ook fietsen die 
door de politie zijn gevonden of 
in beslag genomen slaat de AF-
AC-IJmond op. 
Alle fietsen worden gecontro-
leerd op diefstalsignalering. 
Fietswrakken en fietsen die na 
drie maanden niet zijn afge-
haald, worden vernietigd of ver-
kocht. Ook houdt AFAC-IJmond 
op gezette tijden fietsgraveerac-
ties. 
De politie adviseert mensen, dat 
wanneer hun fiets is uitgerust 
met een slot van het type AXA 
SL 7 of AXA SL 9, deze te ver-
vangen, of een extra slot aan te 
schaffen. (Anneke Araya)

Beverwijk - De Kennemer Post-
zegelclub houdt op maandag 27 
april weer een veiling van ver-
schillende kavels. De inhoud van 
de kavels is te vinden op www.
kpc46.nl, onder het kopje veilin-
gen. De kavels zijn te bezichti-
gen vanaf 19.00 uur in paviljoen 
Westerhout aan het Westerhout-
plein in Beverwijk. De veiling be-
gint om 20.30 uur. Het klapstuk 
van de veiling is een postzegels 
welke als een van de eerste in 
Nederland is uitgegeven (2) met 
een cataloguswaarde van g 45,-. 
Er wordt ingezet op g 3.50.

Postzegelveiling

Voorlichting over hart- 
en vaatziekten in RKZ
Beverwijk - Het Rode Kruis Zie-
kenhuis houdt op maandag 27 
april een voorlichtingsbijeen-
komst over oorzaak, gevolg en 
voorkomen van risico’s op het 
ontwikkelen van hart- en vaat-
ziekten. De bijeenkomst wordt 
gehouden in het restaurant op 
de tweede etage van het Rode 
Kruis Ziekenhuis van 19.30 tot 
22.00 uur. De zaal is vanaf 19.00 
uur open.

Van hart- en vaatziekten is spra-
ke bij mensen na een hartaan-
val of angina pectoris (pijn op de 
borst), herseninfarct, TIA of ver-
nauwing van een slagader in het 
been (etalagebeen). Sprekers 
van deze avond zijn: cardioloog 
H. Spekhorst, vasculair internist 
E. de Bruijne en vasculair ver-
pleegkundige I. Storm. De vas-
culaire preventie polikliniek van 
dr. de Bruijne is bedoeld voor 
primaire en secundaire preven-
tie van hart- en vaatziekten. Dat 

wil zeggen: voor patiënten die al 
onder behandeling zijn van een 
arts als gevolg van hart- en vaat-
aandoeningen en bijvoorbeeld 
mensen met een hoog choles-
terolgehalte, hoge bloeddruk en/
of suikerziekte in de familie. Dr. 
de Bruijne gaat tijdens de voor-
lichtingsavond vooral in op risi-
cofactoren voor het ontstaan van 
hart- en vaatziekten, het opstel-
len van een risicoprofiel en een 
behandelplan. De cardiologie-
praktijk van dr. Spekhorst richt 
zich vooral op het vaststellen en 
behandelen van hartziekten. Tij-
dens de voorlichtingsavond is 
hierover meer te horen. 

Van verpleegkundige Ineke 
Storm krijgt men informatie over 
de in februari 2009 ingevoerde 
zorgstandaard Vasculair Risico-
management. U hoort van haar 
waarom hart- en vaatziekten on-
ze zorg zijn, maar ook uw zorg en 
onze gezamenlijke zorg. 

Aanmelden
Aanmelden kan bij het Patiën-
tenservicebureau van het Rode 
Kruis Ziekenhuis. Dit bureau is 
geopend op maandag t/m vrij-
dag van 09.00 tot 16.00 uur. Te-
lefonisch aanmelden kan ook via  
0251-265111, of via de e-mail 
onder vermelding van naam en 
adres: patientenservicebureau@
rkz.n. De toegang is gratis. 

Jas in brand, gras vernield
Heemskerk - Vorige week don-
derdagavond is er brand ge-
weest in het doel van het Cruyff-
court aan de Laan van Assum-
burg. 
Bij aankomst van de brandweer 
bleek het om een achtergeble-
ven jas te gaan. Jongeren die het 
hadden ontdekt hebben gepro-

beerd om het uit te trappen, dat 
lukte niet helemaal dus werd de 
brandweer gebeld. 

Toen de spuitgasten arriveerden, 
was het brandje toch geblust. 
Helaas heeft het kunstgras in 
het doel het niet overleefd. (Fo-
to: Leo Tillmans)
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Geen prijzen voor 
De Sjoelschijf bij NK
Heemskerk - Helaas ditmaal 
geen prijzen bij het NK voor de 
Sjoelschijf uit Heemskerk. Ne-
gen leden van De Sjoelschijf wa-
ren na drie kwalificatiewedstrij-
den geplaatst voor het NK. Ruim 
390 spelers, verdeeld over twaalf 
klassen, deden mee aan het NK 
in Nijmegen afgelopen zaterdag. 
Er moest heel hoog gescoord 
worden wilden ze ook maar in de 
buurt van de eerste drie komen. 
Twee leden van de Sjoelschijf 
kwamen wel heel dichtbij.  Mar-
tin v.d. Heuvel werd namelijk vijf-
de van Nederland met een ge-
middelde van 144.70 en Robert 
Pick werd in klasse E, vierde  van 
51 spelers, zijn gemiddelde was 
130.40. Nederlandse  kampioen 
werd Dick Eijlers met 146.45 ge-
middeld.

De tussenstand van de voorjaars 
competitie bij De Sjoelschijf is:
Klasse A: 1. Margriet Duin 27 
kruizen, 2. Evert Hup 26 en 3. 
Martin v.d. Heuvel 23. 
Klasse B: Jolanda Peekel 27 krui-
zen, Dennis Swart 25 en 3. Tini 
meijer 24.
Klasse C. 1. Dina Peperkamp, 29 
kruizen, 2. Gre de Graaf 22 en 3. 
Kees Komijn met 19 kruizen.
Klasse D, 1.  Michel Domski 24 
kruizen, 2. Sonja Pick 23 kruizen 
en 3. Sjef Swaalf met 17 kruizen. 
Dan nog klasse E: 1. Fokje Hoek-
man 25 kruizen, 2. Cor Seggelink 
21 kruizen en 3. Gea Meijer met 
17 kruizen.
Kijk eens op www.desjoelschijf.
tk of ga op woensdagavond naar 
Hoflaan 1 in Heemskerk en doe 
gezellig mee.

Wendy Berkhout scoort 
treffer voor FC Uitgeest
Uitgeest - De vrouwen van FC 
Uitgeest hebben de thuiswed-
strijd tegen KSV met 3-2 gewon-
nen. Na het leuke paastoernooi 
in Italië moesten de vrouwen er 
weer tegen aan voor de compe-
titie. 
Uitgeest opende sterk en kwam 
al snel op 2-0. Het eerste doel-
punt werd gemaakt door Sabi-
ne Admiraal en de tweede door 
Wendy Berkhout. Na deze doel-
punten kwamen er nog aardi-
ge kansen maar het ontbrak Uit-
geest aan geluk. Het team zakte 
in de slotfase van het eerste be-
drijf wat in en KSV kwam daar-
door terug tot 2-1. 
Uitgeest begon na de pauze fel. 
Aanvoerder Shari Breetveld: ,,We 

probeerden meer doelpunten te 
maken maar dat mocht niet ba-
ten.’’ 
Tegen de verhouding in kwam de 
tegenstander zelfs weer op gelij-
ke hoogte. Uitgeest werkte daar-
na hard om weer op voorsprong 
te komen, maar had geen ge-
luk met de afronding. Maar ge-
lukkig voor de fans langs de 
kant werd het vlak voor tijd toch 
nog 3-2. Berkhout liet haar klas-
se zien en versloeg de keepster: 
3-2. Breetveld was na afloop blij 
met de drie punten: ,,Dit is een 
leuke overwinning.’’ Zondag 26 
april moeten ze uit naar Berk-
hout, aanvang 14.30.

KV Stormvogels wint 
uitwedstrijd Haarlem
Uitgeest - KV Stormvogels heeft 
in Haarlem op kunstgras bij Oos-
terkwartier gespeeld. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot een 12-13 
overwinning. 

Speler Gerard Valkering keek na 
afloop op de wedstrijd terug: ,,In 
het begin liepen we een beetje 
achter de feiten aan na een 2-0 
en 4-1 achterstand. Uiteindelijk 
gingen we 5-6 de rust in. Maar 
ook na rust liep Oosterkwartier 
uit tot drie punten voorsprong.’’ 

Maar Stormvogels wist dit weer 
gelijk te trekken tot 8-8. Valke-
ring: ,,Vanaf dat moment zijn wij 
steeds op voorsprong gekomen 

wat resulteerde in 9-11 vijf minu-
ten voor tijd. Nadat Oosterkwar-
tier tot 11-11 gelijk kwam werd 
direct door ons weer van afstand 
gescoord.’’ 

Een minuut voor tijd kwam Oos-
terkwartier toch weer op gelij-
ke hoogte. Eveline Jongejans die 
halverwege de tweede helft in 
het veld is gebracht schoot en-
kele seconden voor tijd raak uit 
een vrije bal. 
En die voorsprong werd niet 
meer uit handen gegeven. Val-
kering: ,,Ondanks het benauwde 
weer werd door onze hele ploeg 
hard gewerkt. We zijn blij met de 
winst.’’

MHCU ME 1 richting 
het kampioenschap
Uitgeest - Zaterdagochtend 
speelden de meiden van ME1 
uit tegen ME2 van Overbos. Na 
een zeer spannende eerste helft 
(1-1) werden de speelsters voor-
zien van het nodige water en 
de vitaminen, om zich weer op 
te maken voor de tweede helft. 
De sfeer en het weer waren fan-
tastisch en na een winst van 4-
2 kon de ochtend helemaal niet 
meer stuk. Met vier gewonnen 
wedstrijden en een wedstrijd die 
in een gelijkspel eindigde, koer-
sen de meiden rechtstreeks af op 
een kampioenschap in de lente-
competitie.
De meiden 8D1 van Uitgeest 
kwamen pas om kwart over drie 
in actie bij Alliance in Heemste-
de. Het uitslapen had de mei-
den goed gedaan, want er werd 
goed gespeeld. En dat terwijl er 
twee vaste speelsters niet waren, 
maar met een goede invalster 
waren ze toch op sterkte. In het 
begin van de wedstrijd ging het 
nog aardig op en neer maar toen 
het eerste doelpunt gevallen was, 
was de geest uit de fles. Ineens 
lukten alle passes en werden de 
voorzetten benut. De goaltjesdief 
van Uitgeest wist daar goed ge-

bruik van te maken en zorgde er-
voor dat de meiden met 3-0 de 
rust in konden gaan. 
Na de rust werd het doelsaldo 
met twee doelpunten nog ver-
der omhoog gebracht: 5-0. Bijna 
was het 6-0, maar dit doelpunt 
werd afgekeurd. Daarna namen 
de meiden gas terug en kwam er 
ruimte voor Heemstede om het 
doel van Uitgeest te bestoken. 
Meestal stond de verdediging 
als een huis, maar er viel toch 
wel eens een gaatje. Daar maak-
ten de Heemsteedse dames ge-
bruik van. Ze hadden de moed 
niet opgegeven en kwamen nog 
terug tot 5-2. Daar bleef het bij 
en Uitgeest gaf de overwinning 
niet meer uit handen. Het was 
een sportieve en zonnige wed-
strijd. Volgende week is er van-
wege de vakantie geen compe-
titie.
MHCU groeit nog steeds, maar 
met name de jongensteams 
kunnen wel wat aanvulling ge-
bruiken. Jongens van Uitgeest 
die zin hebben om mee te spe-
len kunnen kijken op de websi-
te: www.mhcu.nl of komen ge-
woon eens een keertje kijken bij 
een wedstrijddag. 

Programma sport- en 
tenniscentrum Uitgeest
Donderdag 23 april
20:00 uur: Dartcompetitie 

Vrijdag 24 april
20:00 uur: Dartcompetitie 

RZVV SNS Regiobank Com-
petitie 

19:30 uur: De Groot Verzekering 
- Bellus Bouwkosten
20:10 uur: TD-Support 
 - Autoschade Zonneveld

20:50 uur: Tesselaar - Snijder 
Stoffering
21:30 uur: De Bonte Vivant 2 - 
Vlaggenkoning
22:10 uur: Sport Sportief Castri-
cum - Piet Putter Bouw
22:50 uur: FC Duinmaijer  
- Autobedrijf Uitgeest

Zaterdag 26 april
14:00 uur: Basketbalcompetitie

20:00 uur: Open darttoernooi

Uitgeest - Lida van der Eng is 
op zoek voor het archief van de 
speeltuin naar medailles van 
de avondvierdaagse. In de col-
lectie ontbreken er slechts nog 
drie, namelijk die van de derde 
uit 1964, van de vierde uit 1965 
en van de zevende uit 1968. Als 
er mensen zijn die deze medail-

Medailles avondvierdaagse gezocht
les in hun bezit hebben en hier 
afstand van zouden willen doen, 
dan komt zij het ophalen. Het te-
lefoonnummer van Lida is, 0251-
314418. 
Kijk voor meer informatie op 
www.speeltuinuitgeest.nl of mail 
naar speeltuinuitgeest@hotmail.
com.

Uitgeest - Op 25 april is er een 
party-avond in Bobs: It’s delici-
ous.  Met een line-up met Carita 
la Nina, bekend van de ex-porn-
star feesten, Bobby Burns (where 
the f*ck you’re from?), Rishi Ro-
mero, Franklink Rodriques, Nou-
veaubeats en mc Tomster wordt 
dit een feest waar een ieder nog 
lang over na zal praten.
Bobs is vanaf 23.00 uur toegan-
kelijk voor een publiek van 16 
jaar en ouder. De entreeprijs is  
12,50 euro en wie voor 00:00 uur 
komt of in het bezit is van een 
membercard betaalt 7,50 euro.
Bobs, Westerwerf 1, Uitgeest,  
www.bobs.nl.

It’s delicious 
in Bobs

Uitgeest - Club Planet Live 
is een partyconcept voor uit-
gaanspubliek dat van een goed 
stukje live muziek houdt. Zater-
dag 25 april is Bob en de Blue 
Band te gast om de muzikale 
sterren van de hemel te spelen. 
Club Planet aan de Westerwerf 1 
gaat open om 22.00 uur. Aanslui-
tend aan deze muzikale avond 
vindt er een swingende afterpar-
ty plaats tot 05:00 uur. 
De entree bedraagt 10,00 euro 
en de minimum leeftijd is 18 jaar. 
Tickets zijn in de voorverkoop 
online te bestellen op bobs.nl en 
verkrijgbaar bij Primera.

Optreden Bob 
en de Blue Band 
in Club Planet

Uitgeest - Alle jongeren vanaf 
veertien jaar kunnen vrijdag 24 
april de koninginnenach vieren 
bij BigDik. Er is op deze avond 
een speciaal gastoptreden van dj 
Prince (Dennis Prins). Hij zal sa-
men met dj E1 achter de draaita-
fels plaatsnemen. 
Prince die lijdt aan een spierziek-
te, heeft één grote wens, name-
lijk draaien bij BigDik. Bij Big-
Dik laten zij die wens in vervul-
ling gaan.  
Tevens zal er een spectaculair 
live optreden zijn van het HGO 
freestyle team. 
De deuren van BigDik op de 
Westerwerf 1 gaan open om 
22.00 uur. 
Voor kaarten gaat men naar 
www.bigdik.nl, de Primera win-
kel of aan de deur.

Queens night 
bij Big Dik

Uitgeest - Vrijdag 24 april is er 
om 20.00 uur een klaverjasdrive 
in de kantine van de Stormvo-
gels, Niesvenstraat 14. Tijdens 
deze avond zijn prijzen te win-
nen. Iedereen is welkom. 

Klaverjasdrive
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Opa- en omadag op de Wissel
Uitgeest - Op vrijdag 17 april 
waren het eens niet de ouders 
die op school mochten komen, 
maar de opa’s en oma’s. De 
school is bezig met het project 
‘oud in Uitgeest’, oftewel het cul-
tureel erfgoed. 
De klassen zijn veranderd in mu-
sea en de activiteiten passen 
binnen het thema. Voor de kleu-
ters betekent oud opa en oma en 

wie kunnen nu beter over vroe-
ger vertellen dan de eigen opa 
en oma? Zij kwamen in groten 
getale bij de kinderen in de klas 
op visite en daar heeft groot en 
klein van genoten. De kleuters 
vertelden over hun museum en 
samen met opa en oma moch-
ten zij spelen. 
Op de foto Sofie van Eerden die 
met oma in de bouwhoek speelt. 

Uitgeest - Op woensdag 29 april 
presenteert B-Bass Dance Events 
een nieuw concept ‘F*cked up’ 
en speciaal voor deze koningin-
nenacht editie omgedoopt tot de 
‘F*cking dutch edition’. Niemand 
minder dan: Rowel Sinester, Eric 
van Kleef, Carlos Barbosa, Bass-
jackers, Rishi Romero, Glenn B,  
Morinho, Robert Abigail, Apster, 
Jaimie Fanatic, Rishi Bass, Fran-
klin Rodrigues, Rob Boskamp en 
Thunderous Jerry zijn bereid ge-
vonden om zich vrij te maken 
voor het feest der feesten op 
woensdag 29 april.
Bobs op de Westerwerf 1 is van-
af 23.00 uur toegankelijk voor 
een publiek van 16 jaar en ouder. 
De entreeprijs is 10,00 euro.

29 april Queens 
night bij Bobs

Oplichting 
aan de deur
Uitgeest - Vorige week dinsdag 
rond 15.30 uur is een bejaard 
slachtoffer geworden van een 
babbeltruc aan de deur aan de 
Terp. Rond dat tijdstip belde een 
jonge vrouw aan die zich voor-
deed als een achterbuurmeis-
je. De vrouw vertelde dat haar 
ouders niet thuis waren en dat 
zij geld moest betalen. Ze wilde 
van het slachtoffer 380 euro le-
nen. De vrouw gaf haar pinpas 
en pincode mee aan de vrouw. 
Even later kwam zij erachter dat 
het niet haar achterbuurmeisje 
was en bleek dat er enkele dui-
zenden euro’s van haar bank-
rekening was afgeschreven. De 
vrouw was van buitenlandse af-
komst, sprak goed Nederlands. 
Had een slank postuur en was 
netjes gekleed. Ze was onge-
veer 1.60-1.65 meter lang. Even-
tuele getuigen kunnen zich mel-
den bij de politie in Uitgeest, tel. 
0900-8844.
De politie heeft de zaak in on-
derzoek en waarschuwt nooit, 
aan niemand, uw pincode te ge-
ven! 

Snuffelmarkt voor Prijedor
Uitgeest - Op zaterdag 16 mei 
wordt weer de jaarlijkse Snuf-
felmarkt voor Prijedor in Bos-
nië gehouden. Van 9.30 tot 15.00 
uur kan men terecht op het plein 
voor de r.k. kerk aan de Lange-
buurt in Uitgeest. 
Het duurt weliswaar nog een 
maand voor het zover is, maar om 
een markt te houden zijn er ook 
leuke spullen nodig. En daarvoor 
doet de organisatie zoals ieder 
jaar een beroep op de mensen in 
Uitgeest en omgeving. Wie heeft 
nog goed bruikbare, schone, on-

beschadigde huishoudelijke arti-
kelen, lampen, apparaten, speel-
goed, puzzels, boeken? Bel dan 
naar: Co Heine, tel. 311982, Fet-
ze Pijlman, tel. 313632 of Han 
Scheerman, tel. 311019. Zij ma-
ken dan een afspraak om een en 
ander te komen ophalen. 
Ook is het mogelijk om op alle 
zaterdagen tot en met 9 mei van 
10.00 tot 12.00 uur zelf spullen 
af te geven bij de container ach-
ter het parochiehuis ‘De Klop’ 
aan de Langebuurt naast de r.k. 
kerk. 

Toekomstvisie Uitgeest
In een openbare bijeenkomst van de politieke klankbordgroep op 16 
april in het gemeentehuis vond de technische behandeling plaats van 
de vragen die aan de burgers van Uitgeest zullen worden voorgelegd 
tijdens de op 25, 26 en/of 27 mei te houden bijeenkomsten in het kader 
van de burgerraadpleging over de toekomstvisie 2020. De gemeente-
raadsverkiezingen van 2010 werpen reeds hun schaduw vooruit en dus 
leek de technische discussie soms meer een politiek forum. In onze 
jaarvergadering op 19 mei gaan we via een eigen presentatie uitgebreid 
op deze materie in zodat u goed beslagen ten ijs komt voor de discussie 
met de gemeente. 
Als uitgangspunten van beleid zijn al gekozen behoud van zelfstandig-
heid met behoud van het huidige voorzieningenniveau en handhaving 
huidige status Castricummerpolder en ijsbaanterrein. Voor de toekomst 
zijn een zevental scenario’s uitgewerkt waarvan een deel al door de in 
gang zijnde ontwikkelingen is achterhaald. Voor het overige gaat het 
telkens om 500 inwoners meer of minder. Het leuke van scenario’s is 
dat ze ondanks de harde getallen een abstract karakter hebben omdat 
nog geen rekening kan worden gehouden met de harde realiteit van een 
ongewisse toekomst.
Wat Uitgeest betreft hangt heel veel af van de ontwikkelingen rond 
het RKZ-plan. Als er aan de rand van Uitgeest een groot ziekenhuis 
komt (aanzienlijk groter dan het huidige RKZ), ontstaat er zonder meer 
een enorme druk op de Uitgeester woningmarkt. Willen we het aantal 
verkeersbewegingen van woon/werkverkeer beperkt houden dan zit 
er niets anders op dan het gebied tussen Uitgeest en Heemskerk als 
woongebied aan te merken. Het leidingtracé en landschappelijke zones 
in de randgebieden kunnen dan nog de gewenste openheid en leefbaar-
heid garanderen.
Uitgeest moet oppassen dat de fel bevochten en nog steeds gekoester-
de zelfstandigheid niet wordt opgeofferd aan politiek opportunisme. We 
moeten met de handelsgeest van onze voorouders als Cornelis Corne-
liszoon en met de nodige realiteitszin inspelen op de kansen die de ons 
omringende wereld biedt en ons niet inkapselen en opsluiten in doem-
scenario’s. We leven in een open economie met een vrije woningmarkt 
en kunnen ten enenmale Uitgeest niet op slot gooien. Vanuit dat besef 
moeten we verstandige besluiten nemen in het belang van de toekomst 
van Uitgeest..
AVBU-Uitgeest

Kindervoorstelling ‘Mo en 
de grote zwarte vogel’
Uitgeest - Zaterdag 25 april, 
aanvang 15.00 uur, speelt Mo 
theater de kindervoorstelling 
‘Mo en de grote zwarte vogel’ in 
Dorpshuis de Zwaan in Uitgeest. 
De voorstelling is voor kinderen 
in de leeftijd van drie tot circa ze-
ven jaar.
Mo woont buiten, in het veld, en 
in deze voorstelling maakt men 
kennis met haar vriendjes. Zoals 
de mopperige Dikke Doffer die 
maar niet uit zijn bed wil komen.
Of Hadzjie de Haas die zijn vader 
en moeder kwijt is. Maar ook de 
enge Grote Zwarte Vogel vliegt 
even langs.
Maar is die Grote Zwarte Vogel 
wel zo eng als hij op het eerste 
gezicht lijkt? Mo gaat op onder-

zoek uit... Mo theater is een vro-
lijke, kleurrijke, muzikale voor-
stelling met acteurs en pop-
pen. Spelers zijn Rick Dros, San-
ne Slotemaker, Iris Stam, Gerald 
van Luijk.
Het hoorspel inclusief alle liedjes 
uit de voorstelling staat op cd, 
die verkrijgbaar is na afloop.
Kaartjes à 5,00 euro zijn ver-
krijgbaar bij boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139 te Uitgeest of 
aan de zaal vanaf een uur voor 
de voorstelling. Men kan eventu-
eel ook reserveren door een mail 
te sturen naar info@dewinkel-
vanmo.nl.
Voor informatie over de voorstel-
ling zie ook www.dewinkelvan-
mo.nl.

Heemskerk - Het Filmhuis heeft 
na ‘Boy A’ een zomerstop en start 
weer op 13 september.
Jack Burridge pleegde als kind 
een moord. De jeugdige crimi-
neel, in de rechtszaal aangeduid 
als ‘Boy A’, komt na jaren deten-
tie als volwassene weer op vrije 
voeten.Jack hoopt op een nieuw 
leven en krijgt een baantje bij 
een transportbedrijf. Tot zijn dek-
mantel in gevaar komt, juist om-
dat hij een heldendaad verricht.
De film draait zondag 26 april  om 
20.00 uur in Cultureel Centrum 
de Cirkel, Cirkel 1 in Heemskerk. 
Toegangsprijs 5 euro, CJP/65+ 4 
euro. Reserveren kan via internet 
www.filmhuisheemskerk.nl of te-
lefonisch 0251- 236942.

Filmhuis sluit
seizoen af met 
film ‘Boy A’ 

Heemskerk – In de meivakan-
tie op maandag 27 en dinsdag 
28 april houdt het team jeugd 
van Welschap Welzijn een 4 te-
gen 4 voetbaltoernooi in de op-

4 tegen 4
voetbaltoernooi

blaasbare Arena. Op maandag 
27 april wordt gestart om 14.00 
uur op speelterrein aan de Jo-
han Poststraat en op dinsdag 28 
april om 18.30 uur aan de Duits-
landlaan, ter hoogte van Olaf de 
Ruyter in de voetbalarena voor 
de jeugd van 11-14 jaar. Vooraf 
aanmelden kan bij: Ger schulte: 
ger.schulte@welschap.nl
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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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Let op !! Op 30 april a.s. is onze zaak in Uitgeest voor vers Oranjegebak geopend van 09.00 tot 12.00 uur !
** internet: www.bakkerijputter.nl **

woensdag tot woensdag:
3 oranje glacees  2, 50 !!
dit weekend:
Lentecake  3, 95 !!
broodje van de maand:
grande kampioen  3, 95 !!



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

I n f o b u l l e t i n
22 april 2009

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

Burgerlijke stand
GEHUWD
K. Castricum en M. J. van Eshof

OVERLEDEN
D. Valk, 74 jaar
M.W. Huitink, weduwe van Wub-
bels, 87 jaar
M.M.S. van Keuk, 88 jaar

Huisbezoekproject succesvol afgerond

Het huisbezoekproject ging in mei 
2008 van start. Het laatste bezoek 
werd op 31 maart 2009 gedaan. Alle 
75-plussers in Uitgeest werden bena-

derd en ieder die dat op prijs stelde, 
werd door een vrijwilligster bezocht. 
De vrijwilligsters lieten tijdens de 
afsluiting weten de huisbezoeken 

Afsluitingen Dok-
ter Brugmanstraat
De Dokter Brugmanstraat wordt een 
aantal dagen over één weghelft af-
gesloten ter hoogte van het nieuwe 
bouwplan Waardenburg (tegenover 
de Openbare Bibliotheek). De afslui-
tingen hebben te maken met werk-
zaamheden in de bouw en vinden 
plaats op 27 april, 29 april (‘s mid-
dags), 6 mei en 7 mei. De doorgang 
voor het verkeer blijft gewaarborgd.

Vrijdag 17 april vond in het gemeentehuis de afsluiting plaats van 
het project huisbezoek aan 75-plussers. Tijdens deze laatste bij-
eenkomst werden aan de negentien vrijwilligsters de resultaten 
gepresenteerd. Na afloop verraste wethouder Jack van der Hoek 
elk met een boeket bloemen.

te hebben ervaren als plezierig, in-
formatief en interessant. Namens de 
gemeente Uitgeest sprak wethouder 
Van der Hoek zijn dank uit aan de 
vrijwilligsters voor hun enthousiaste 
bijdrage aan het welslagen van het 
project. De gemeente heeft op deze 
wijze veel waardevolle informatie 
kunnen verzamelen over het welzijn 
en de wensen van de senioren.

Afgelopen zaterdag vierden 
de heer en mevrouw Ooster-
wold-Mulder met drie kinde-
ren en tien kleinkinderen hun 
vijftigjarig huwelijksfeest met 
een vaartocht en een feestelijk 
diner. Een dag eerder kwam 
burgemeester Mieke Baltus 
het echtpaar gelukwensen in 
de woning op de Dokter Brug-
manstraat.
Het overgrote deel van hun huwe-
lijksjaren woonden J. Oosterwold 
en W. Oosterwold-Mulder in Uit-
geest. Maar van beiden stond de 
wieg 77 jaar geleden in Groningen. 
De vonk sloeg over tijdens een 
fietstocht door Drenthe met een 
vriendenclub, inclusief een over-
nachting op de hooizolder van een 
boerderij. 

Daarna ging het snel: een jaar later 
werd er getrouwd. De heer Oos-
terwold werkte als chauffeur op 
een vrachtwagen, was in militaire 
dienst actief tijdens de waters-
noodramp in Zeeland en in Surina-
me en werkte daarna tien jaar in de 
Noordoostpolder in de landbouw. 
Op zijn 39e lokten de betere ar-
beidsvoorzieningen bij Hoogovens 
hem naar de IJmond.
Na drie maanden zorgde zijn nieu-
we werkgever (na de nodige aan-
drang) voor een woning aan de 
Benesserlaan. J. Oosterwold: ‘Een 
nieuwbouwhuis, met prachtig uit-
zicht op de polder. Dat maakte voor 
mij veel goed, want bij Hoogovens 
miste ik heel erg de vrijheid en het 
buiten zijn van het werk op het 
land.’ Van groot belang voor 

hem was ook dat nu vrouw en kin-
deren konden overkomen vanuit 
de Noordoostpolder.
Het werk in de fabriek compen-
seerde de heer Oosterwold door 
vele jaren als jager onder meer de 
Broekpolder te beheren: ‘Mijn ge-
weer gebruikte ik nauwelijks. Maar 
daar in de polder, tussen de hazen 
en met de leeuweriken boven je 
hoofd, kon je echt gelukkig zijn.’ 
Het echtpaar maakte ook een aan-
tal lange reizen, onder meer naar 
Nieuw-Zeeland en Singapore.
Sinds zes jaar woont het gouden 
echtpaar in De Slimp. Voor hem 
was dat even wennen, maar met 
zijn auto zoekt Oosterwold nog 
regelmatig de polder op. ‘We gaan 
nog zeker 25 jaar door’, klinkt het 
als uit één mond. 

Echtpaar Oosterwold 50 jaar gehuwd

Ondertekening contract 
BAG-applicatie
De gemeenten Uitgeest en Velsen hebben een belangrijke stap 
gezet ter verbetering van hun gegevenshuishouding. Die verbe-
tering wordt dit jaar verplicht op grond van de nieuwe wet Ba-
sisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Uitgeest en Velsen 
ondertekenden afgelopen maandag een contract voor de aanschaf 
van speciale BAG-software. Velsen gaat het beheer van de soft-
ware verzorgen. 

De BAG draagt bij aan de verbete-
ring van dienstverlening van alle 
overheden aan burgers en bedrij-
ven. De gegevens van alle gemeen-
ten worden centraal beschikbaar 
gesteld via de Landelijke Voorzie-
ning, die door het kadaster wordt 
beheerd. Het systeem zorgt ervoor 
dat informatie over een pand snel 
en éénduidig beschikbaar is voor bij 
voorbeeld hulpdiensten en gemeen-
telijke instellingen. 
Zo is het voor de brandweer handig 
om binnen korte tijd vast te stel-

len wat het gebruiksdoel is van een 
pand. Dat maakt het eenvoudiger 
om adequaat op te treden in een 
noodsituatie.
Ook voor burgers heeft de BAG po-
sitieve effecten. Basisregistraties 
maken het koppelen van gegevens 
beter mogelijk. Het gevolg is dat 
informatie die de overheid al heeft 
niet opnieuw hoeft te worden ge-
vraagd en verstrekt. Dat maakt bij 
voorbeeld het aanvragen van een 
vergunning voor een verbouwing 
een stuk eenvoudiger. 



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING GEMEENtERAAD
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering in 
de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 28, op donderdag 23 
april. De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda staan on-
der meer de volgende onderwerpen:

- Toekomstvisie Uitgeest 2020
- Benoeming bestuursleden Stichting Dorpshuis De Zwaan
- Vaststelling tweede wijziging Verordening leerlingenvervoer Uitgeest 
  2002
- Vaststelling zevende wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
  (APV)
- Aanschaf nieuw KCA-depot

VERKEERsBEsluIt
Burgemeester en wethouders van Uitgeest brengen ter openbare ken-
nis dat zij in hun vergadering van 14 april 2009 hebben besloten tot 
het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten 
behoeve van een bewoner van de woning op het perceel Wethouder 
Zonneveldstraat 3, alhier.
De plaats zal worden aangegeven door middel van plaatsing van bord 
E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990. Dit bord geeft aan dat de parkeergelegenheid alleen bestemd is 
ten behoeve van het voertuig met het op het onderbord vermelde ken-
teken en houdt tevens een parkeerverbod in voor andere voertuigen.
Zij die tegen dit besluit bezwaar hebben kunnen binnen een termijn 
van zes weken na de dag waarop deze bekendmaking is gepubliceerd 
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Uit-
geest.
   

HANDHAVING KINDEROPVANG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering 
van 24 maart 2009 hebben besloten, de boetes zoals die door de VNG 
voor het Afwegingsmodel Handhaving kinderopvang zijn opgesteld, 
vast te stellen voor het Uitgeester Afwegingsmodel Handhaving kin-
deropvang.
Het Afwegingsmodel Handhaving kinderopvang ligt voor een ieder ter 
inzage op de afdeling Samenlevingszaken van de gemeentesecretarie.

OPENlucHtzwEMBAD DE zIEN, zwEMsEIzOEN 2009
Nieuwe abonnementen voor het komende zwemseizoen zijn te bestel-
len bij de kassa van zwembad De Zien op dinsdag 28 en woensdag 29 
april van 13.30 tot 16.30 uur en van donderdag 30 april t/m zondag 
10 mei tijdens de normale openingstijden. Hier is ook informatie te 
krijgen over de zwemlessen voor het A-, B- en C-diploma. 
Abonnementen zijn in de voorverkoop voordeliger. Kinderen van 3 
t/m 15 jaar en 65-plussers betalen dan 37,75 euro (normaal: 40,75). 
Volwassenen (16 jaar en ouder) betalen 56,40 euro (normaal: 59,40).  
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar aan de balie in de hal van het 
gemeentehuis, Middelweg 28 (van 08.30 tot 12.30 uur), aan de kassa 
van het zwembad, tijdens bovengenoemde openingsuren of via de 
website www.optisport.nl/zien. Voor ieder abonnement is een recente 
pasfoto nodig.

ONtVANGEN BOuwAANVRAAG
BR 2009-012 Niesvenstraat 12 
  Uitbreiden uitvaartcentrum 
BR 2009-024  loet 4 
  Oprichten bedrijfsverzamelgebouw
B1 2009-001  lagendijk 21 
  Bouwen steiger
Bl 2009-027 De Vrede 58 
  Wijzigen gevel 

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

AFGEGEVEN BOuwVERGuNNINGEN
Verzenddatum
22-04-2009 De Bakker 51 
  Plaatsen dakkapel    
22-04-2009 De waterdief 4 
  Plaatsen dakkapel     

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

Inschrijving 
Muziekschool
Leerlingen van groep 4 en 5 van 
de basisscholen kunnen zich 
momenteel inschrijven voor 
deelname aan de Algemene Mu-
zikale Vorming (AMV) op de Mu-
ziekschool Uitgeest voor het 
schooljaar 2009-2010. Op dins-
dag 12 mei bestaat er gelegen-
heid om een proefles bij te wo-
nen.
Voor informatie kunt u bellen met 
Jessica Zwitser, tel. 36 11 52 (e-
mail: j.zwitser@uitgeest.nl). 

Geen eigen speeltoestellen 
in openbare ruimte
Het komt geregeld voor dat ouders van spelende kinderen speel-
toestellen plaatsen in de openbare ruimte: stegen, plantsoenen 
etc. Dit is niet toegestaan. De gemeente is aansprakelijk voor 
eventuele ongelukken in de openbare ruimte en stelt zelf speel-
voorzieningen op die aan alle eisen van veiligheid voldoen. spring-
kussens, trampolines, schommels en dergelijke die niet door de 
gemeente zijn geplaatst, worden direct weggehaald.

De gemeente treedt dit jaar hand-
havend op tegen het plaatsen van 
speelvoorzieningen in de openbare 
ruimte. Dit geldt uiteraard niet voor 
speeltoestellen in particuliere tui-
nen of op eigen erven. Het komt 
overigens meer en meer voor dat 

speelvoorzieningen die zonder me-
deweten van gemeenten worden 
geplaatst niet deugdelijk zijn. Afge-
lopen jaar werden uit verschillende 
gemeenten in het land ongevallen 
gemeld met particuliere speeltoe-
stellen.

Wielerronde 
op 14 juni
De Wielerronde van Uitgeest vindt dit 
jaar plaats op zondag 14 juni. In som-
mige publicaties is vermeld dat het 
wielerspektakel al op 7 juni plaats-
vindt, maar die datum is onjuist. 

Geen krant ontvangen?
Bel:

0251-674433

Programma Koninginnedag 
Uitgeest - In Uitgeest is er op 30 
april het volgende te doen:
9.30 uur: Verzamelen versierde 
fietsen bij Geesterheem.
10.00 uur: Aubade voor het ge-
meentehuis.
10.30 uur: Verzamelen groepen 
1 tot en met 4 bij dorpshuis de 

Zwaan. 10.30 tot 11.30 uur: Hy-
pokus brengt een toneelstuk met 
als thema muziek voor groep 1 
tot en met 4.
10.30 uur: De scouting heeft net 
als voorgaande jaren weer een 
uitdagend parcours gemaakt 
voor de kinderen van groep 5 en 

6 op het terrein van Scouting Uit-
geest aan de Westergeest.
10.30 tot 11.30 uur: Bowlen bij 
Bob’s Party Palace voor de groe-
pen 7 en 8.
10.30 uur: Optreden van de Har-
monie in Geesterheem.
11.00 uur: Optreden die Geester-

sangers.
tot 16.00 uur: Vrijmarkt op het 
Regthuisplein en omgeving.
van 10.30-12.00 uur: Openstelling 
Hertenpark.
van 12.00-18.00 uur: Bike show 
Uitgeest op de Molenwerf.
13.00 uur: Open middag bij Jeu de 

boules club Castricummer-
werf. van 10.00 tot 16.00 uur: 
Open huis van de Historische 
vereniging en Oudheidska-
mer Oud Uitgeest. Daar is 
een wandelroute door Uit-
geest langs historische ge-
bouwen te verkrijgen.


