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Betrokken bij ongeval
Uitgeest - In de treinen die zaterdagavond betrokken waren bij een frontale botsing in Amsterdam bevon-
den zich ook een aantal dorpsgenoten. De botsing tussen twee treinen is waarschijnlijk veroorzaakt door de 
machinist van de sprinter die door rood is gereden. Het ging om de stoptrein van Amsterdam Centraal naar 
Uitgeest en de intercity Den Helder-Nijmegen.   Foto: Michel van Bergen.

Rechtdoor over rotonde
uitgeest - Een 53-jarige vrouw 
uit Uitgeest reed vrijdagavond 
rond 19.00 uur in een perso-
nenauto over de Oosttangent in 
Heerhugowaard. Bij de kruising 

met de Lotte Beesdijk reed zij 
rechtdoor over de rotonde waar-
bij zij ook een verkeerszuil mee-
pakte. Haar auto liep forse scha-
de op.

Zwembad opent poort
uitgeest - Op 28 april opent 
openluchtzwembad De Zien 
weer de poort. Er is een apar-
te hoek op de speelweide met 
poedelbad en klimapparatuur en 
voor de grotere jeugd zijn aller-
lei spellen te leen. Er staan ook 
twee doelen, geschonken door 
stichting De Zien Blijft. Ouderen 

kunnen iedere dag van 9.00 tot 
11.00 uur baantjes trekken in het 
verwarmde water van 23 graden. 

Stichting De Zien Blijft verloot 
ook dit jaar weer tien abonne-
menten die besteld worden tij-
dens de voorverkoop of via in-
ternet.  

“Kijk, die is undercover!” 
uitgeest - Afgelopen week 
werd sportief doorgestapt tij-
dens de Uitgeester avondvier-
daagse. De organisatie kan weer 
tevreden terugkijken op een ge-
slaagd evenement. Jammer dat 
het vooral in het begin veel re-
gende, maar de laatste avond 
was zonnig en deze ervaring 
blijft hangen. Organisator Li-
da van de Eng: “Het is weer pri-
ma verlopen dit jaar. Er waren 
1063 deelnemers en op donder-
dag zijn 53 zwartlopers geteld. Er 
zit dan iemand op een bepaal-
de plek te tellen. Het is niet erg 
als er eens iemand een avond-
je meeloopt voor de gezellig-
heid, maar voor ons heeft het al-
les met veiligheid te maken. Wij 
zetten vrijwilligers in om men-
sen over te zetten en dan moet 
je weten hoeveel deelnemers er 
lopen. Als er dan teveel zwartlo-
pers zijn, heb je een probleem. 
En wij zeggen altijd vier avon-
den lol voor drie euro dat is toch 
niks?” Is het bij andere vereni-
gingen soms een probleem om 
vrijwilligers te strikken, bij de 

avondvierdaagse in Uitgeest 
geldt dit niet. Lida: “Wij werken 
in totaal met 81 vrijwilligers die 
worden ingezet als EHBO-hulp, 
stempelaars, verkeersregelaars, 
koffieverzorgers en de organi-
satie vanuit de speeltuin. En ie-
dereen doet het met veel plezier. 
Sommige vrijwilligers nemen die 
week zelfs vrije dagen of uren op 
om mee te helpen en dat is na-
tuurlijk geweldig.” De vrijwilligers 
waren te herkennen aan de op-
vallend gekleurde hesjes. Toen 
een van hen het hesje nog niet 
aanhad, riep een spitsvondig 
kind: “Kijk die is undercover!!”

Bij binnenkomst vrijdagavond 
werden de deelnemers opge-
wacht door familie of vrienden. 
De Harmonie was aanwezig voor 
de muzikale feestelijkheid. Wie 
een bloemetje vergeten was, kon 
dit alsnog ter plekke kopen aan 
een kraampje en ook de ijskraam 
zorgde voor veel blije gezichtjes. 
Voor meer foto’s: www.avond-
vierdaagse.speeltuinuitgeest.nl. 
(Monique Teeling)
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uitgeest - Op donderdag 19 
april ontstond in de Konings-
traat in Beverwijk een aanrijding 
waarbij een fietser en een auto 
betrokken waren. Een 26-jarige 
Beverwijker had zijn auto gepar-
keerd en opende het portier om 
uit te stappen. Een 41-jarige fiet-
ser uit Uitgeest fietste tegen het 
portier aan en kwam ten val. De 
fietser is met letsel aan het hoofd 
vervoerd naar een ziekenhuis.

Fietser gewond

uitgeest - Zondag 29 april is 
Fort aan Den Ham voor de eerste 
maal weer voor publiek geopend 
dit jaar van 11.00 tot 16.00 uur. 

Fort is open

DEZE WEEK

Burg. Mooystraat 17 • tel. 0251-652386
geesterduin 39 • tel. 0251-654683

zaterdag!!
Feestelijke 

Oranje slOF!
met een vleugje cointreau
9,95 voor

Oranje tOmpOucen
Oranje bOsche bOllen

7.95

maandag!!

kOninginnedag!!
geOpend tOt 12.00 uur!!
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
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 uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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verkoop@castricummer.nl
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advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
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op aanvraag
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Maandag voor 12.00 uur
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Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp
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Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
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Veroni Pereboom
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Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Inschrijving Timmerdorp Limmen
Limmen - Het thema van het 
timmerdorp is dit jaar ‘Pira-
ten’.  Van 27 tot en met 31 augus-
tus is het daarom oppassen ge-
blazen op het Koekoeksveld aan 
de Westerweg in Limmen. Dit 

is dan het domein van muiters, 
zeerovers en andere vrijbuiters.

Inschrijven kan dit jaar op zater-
dag 30 juni van 10.00 tot 12.00 
uur.

Timmerdorp Limen vorig jaar: Hamsteren!

Limmen - Op 4 mei is van 18.30 
tot 19.10 uur in de Corneliuskerk 
de jaarlijkse dodenherdenking. 
Medewerking hieraan wordt ver-
leend door het gemengd koor De 
Vredeburgers onder leiding van
Gerard Leegwater. Algehele lei-
ding door Henk Brandsma. Spre-

Dodenherdenking Limmen
ker is Frans Prins en een gedicht 
wordt voorgedragen door Ni-
na Wagemaker. Na de herden-
king in de kerk wordt de stille 
tocht gelopen naar het monu-
ment. Aankomst daar 19.45 uur. 
Het einde van de herdenking is 
omstreeks 20.15 uur.

Rangercursus in meivakantie
Castricum - Tijdens de Ranger-
cursus op camping Geversduin 
krijgen de deelnemers een ant-
woord op de vragen hoe een vei-
lig kampvuur te maken is, hoe 
men een spoor kan volgen, wat 
er leeft in het duin en in de zee 
en wat men kan eten. Vijf da-
gen lang gaan kinderen samen 
met leeftijdsgenootjes op onder-
zoek uit. Ze gaan eigen soep ma-
ken van planten die zelf gevon-
den zijn. Ze leren een kaaiman 
van een garnaal te onderschei-
den en de laatste nacht wordt in 
de eigen gebouwde hut of india-
nen tipi geslapen.
Na twee succesvolle jaren is het 
programma vernieuwd en wordt 
de rangercursus voor nog meer 
kinderen beschikbaar. Naast ze-
ven weken in de zomervakan-
tie kunnen de kinderen nu ook 
in de meivakantie van maandag 
30 april tot en met vrijdag 4 mei 
meedoen met het uitdagende 
programma.
De cursus duurt vijf dagen en 
kinderen leren op een leuke en 
avontuurlijke manier over de na-
tuur en hoe ze daar op een ver-
antwoorde manier mee om kun-
nen gaan. Ze gaan in teams de 
natuur onderzoeken, lopen een 

speurtocht met kompas of gaan 
op bosexpeditie. Ze leren sur-
vivaltechnieken en hun eigen 
broodjes bakken bij het kamp-
vuur.
Elke dag is er een program-
ma met diverse onderdelen, on-
der andere korren, touw knopen, 
brandnetels zoeken. De activitei-
ten vinden plaats onder professi-
onele begeleiding. Het program-
ma begint om 10.00 uur en ein-
digt om 16.00 uur. Op de donder-
dag bouwen de deelnemers hun 
eigen hut, waarvoor ze de tech-
nieken eerder in de week heb-
ben geleerd. ’s Avonds kunnen 
de kinderen er samen met hun 
vader en/of moeder in slapen. 
’s Ochtends met z’n allen ontbij-
ten en dan de hut weer afbreken 
om er een survivalbaan van te 
maken. Na een presentatie van 
de geleerde technieken aan ou-
ders en andere belangstellenden 
krijgen de kinderen een Ranger-
brevet en wordt een leerzame en 
avontuurlijk week afgesloten.

Opgeven kan bij de receptie van 
camping Geversduin. Voor meer 
informatie www.kennemerduin-
campings.nl/geversduin/activi-
teiten.

Lezing over Toon Hermans
Castricum - Donderdag 10 mei 
vertelt Dorine Smit Duyzentkunst 
over Toon Hermans. Een veelzij-
dig man die cabaretier, zanger, 
schilder en schrijver was. Een 
bijzonder én getalenteerd mens. 
Afwisselend zijn teksten en mu-
ziekfragmenten van Toon te ho-
ren, met daar tussendoor veel in-
formatie.

De lezing vindt van 14.00 tot 
16.0 uur plaats in De Kern aan 
de Overtoom en wordt georga-
niseerd door het Vrouwen Con-
tact Castricum en is voor ieder-
een toegankelijk. Niet-leden be-

talen 4 euro waarbij inbegrepen 
koffie of thee.
Kijk voor meer informatie op 
www.vccastricum.nl.
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weer voor 27-04: lintjesregen
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Castricum - Joke Spoon heeft 
jarenlang in de etalage van ‘Va-

Expositie Joke Spoon in Santmark

Feestelijke afsluiting van 
seizoen Jazz in Bakkum 
Bakkum - Op zondag 29 april 
opent William Borst van Ho-
tel Borst samen met organisa-
tor/gastheer en pianist Jos van 
Beest de deuren rond drie uur ‘s 
middags voor de laatste afleve-
ring van dit seizoen van de 22e 
jaargang van Jazz in Bakkum.
Er staat een spectaculaire sei-
zoensafsluiter op de agenda met 
een feestelijk en zeer swingend 
optreden van de jubilerende Jan 
Molenaar Big Band.
De Jan Molenaar Big Band is een 

orkest met nationale en interna-
tionale faam, die 45 jaar bestaat 
onder leiding van muzikaal leider 
Jan Molenaar. Om deze muzika-
le happening extra luister bij te 
zetten, zijn er bij het orkest twee 
gastsolisten toegevoegd: zange-
res Marielle Koeman en pianist 
en organisator/ gastheer Jos van 
Beest, die allebei apart optreden 
met het orkest. De 23e jaargang 
van Jazz in Bakkum wordt op 30 
september geopend door pianist 
Rob Agerbeek en zijn trio.

der’ in de Torenstraat geëxpo-
seerd. Haar werk is nu te zien in 

De Santmark. Onderwerpen zijn 
de zee, Ierland, vogels en sche-
pen op zee, te zien in de bene-
dengang.  

Expositie examenkandi-
daten in Galerie Sopit
Castricum - Momenteel wordt 
keihard gewerkt aan de afron-
ding van de beeldende praktijk-
werkstukken door de leerlingen 
Havo5 en Vwo6 van het Bon-
hoeffer College die examen doen 
in het vak Tehatex/Handvaardig-
heid en Kunstgeschiedenis. Dit 
jaar wordt het werk op profes-
sionele wijze en locatie tentoon-
gesteld: in Galerie Sopit. Afge-
lopen december werden aan de 
leerlingen de zes opgaven voor 
het examen officieel bekendge-
maakt. Vanaf dat moment moch-
ten de leerlingen individueel en 
autonoom hun beeldend pro-
ces vormgeven. Zeer origineel 
en verfrissend zijn de heel ver-
schillende benaderingen van de 
opgaven. De uiteindelijke collec-
tie werkstukken, die varieert van 
minuscule juweeltjes van kera-

miek tot mensgrote assembla-
ges en objecten van textiel, is 
verrassend en vol humor. Dins-
dag 8 mei om 16.30 uur wordt 
de tentoonstelling op de An-
na Paulownastraat 30 feeste-
lijk geopend door kunstkenner 
en Bonhoeffercoryfee Douwe de 
Jong. Daarna te bezichtigen op 
zondagen van 13.00 tot 17.00 uur 
en op afspraak. 

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is te gast Cees van den Berg 
uit Limmen. Hij is voorzitter van 
de Limmer Bloemendagen. Zijn 
inzet om de Limmer traditie te 
doen herleven heeft hem de ge-

Cees van de Berg op de radio
meentelijke onderscheidings-
speld opgeleverd. Met presenta-
tor Peter van Raalte blikt hij te-
rug. De uitzending is op donder-
dag 26 april van 21.00 tot 22.00 
uur. Herhaling op zondag 29 
april van 12.00 tot 13.00 uur. 

Programma 26 april t/m 2 mei 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 21.00 uur 

zondag & dinsdag 18.30 uur 
woensdag 21.00 uur 

American Pie: Reunion
donderdag 20.00 uur 
zaterdag 18.30 uur 

zondag & dinsdag 21.00 uur 
woensdag 18.30 uur 

We bought a Zoo
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.15 uur 
zondag 15.45 & 20.00 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Intouchables

vrijdag 21.00 uur 
The Descendants

zaterdag, zondag & dinsdag 13.00 uur 
woensdag 13.00 & 15.45 uur 

De Piraten (NL) 3D
zaterdag, zondag, dinsdag 
& woensdag 15.45 uur 
The Lorax (NL) 3D

zaterdag 13.00 & 15.45 uur 
zondag 13.00 uur 

dinsdag 13.00 & 15.45 uur 
woensdag 13.00 uur 

Sneeuwwitje (NL)

American Pie: Reunion
In de komedie American Pie: 
Reunion keren alle American Pie 
personages, die het publiek een 
kleine tien jaar geleden heeft 
leren kennen, terug naar East 
Great Falls voor hun high-school 
reünie. 
Tijdens één weekend komen ze 
erachter wat er is veranderd, wie 
er niet is veranderd, en dat tijd 
en afstand vriendschapsbanden 
niet kunnen verbreken. In de zo-
mer van 1999 probeerden vier 

jongens uit Michigan hun maag-
delijkheid te verliezen. In de ja-
ren daarna zijn Jim en Michel-
le getrouwd, is het uitgegaan 
tussen Kevin en Vicky en Oz en 
Heather zijn uit elkaar gegroeid. 
Deze vrienden voor het leven ha-
len nu herinneringen op en ra-
ken als volwassenen weer geïn-
spireerd door de hormonaal ge-
frustreerde tieners die een le-
gendarische comedy oplever-
den.

Sneeuwwitje
Sneeuwwitje is een spectacu-
laire versie van het klassieke 
sprookje met Oscarwinnares Ju-
lia Roberts als de boze konin-
gin en Lily Collins als Sneeuw-
witje. Regisseur Tarsem Singh 
herschrijft de sprookjesgeschie-

denis als een slechte tovenares 
liegt en bedriegt om de troon van 
een weesmeisje te stelen en de 
aandacht van de prins te trek-
ken. Als de schoonheid van het 
meisje, Sneeuwwitje, de prins 
weet te bekoren verbant de ko-
ningin haar naar het bos, waar 
een vraatzuchtig beest honge-
rig wacht...

Castricum -Op vrijdag 27 april 
is er weer een nieuwe editie van 
Mezza Luna Unplugged.

Tijdens het eten of drinken kan 
iedereen genieten van mooie 
achtergrondmuziek. De vaste 

Mezza Luna gaat unplugged
huisband onder leiding van An-
dré Voebel varieert in repertoire 
en brengt op eigenzinnige wij-
ze de allerbekendste songs. De 
zang wordt deze avond door An-
dré verzorgd. Muziek vanaf 20.00 
uur. Het adres is Mient 1.
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FC Uitgeest stampend en 
dampend naar overwinning!
Uitgeest - Het moest uit de te-
nen komen. Verstokte supporters 
keken verontrust naar het score-
bord, zouden liever ergens an-
ders willen zijn en telden de mi-
nuten, de secondes af. Dat was 
het beeld in die hartverscheu-
rende slotfase waarin FC Uit-
geest met de moed der wanhoop 
een 2-3 voorsprong verdedig-
de bij medeconcurrent KFC. Nog 
weer een corner, een vrije trap. 
Groen ruimt op, Alders stompt 
weg. Dan, de 97e minuut, het 
verlossende eindsignaal. Spelers 
die elkaar in de armen springen 
en opgeluchte supporters langs 
de lijn. FC Uitgeest blijft mee-
doen om de titel. FC Uitgeest 

startte furieus en bracht met 
haar aanvallende speelstijl de 
tegenstander compleet in ver-
warring. In de vijfde minuut, een 
goede loopactie en dito voorzet 
van Pim Molenaar en Paul Groen 
die met zijn linkerbeen de bal in 
de goal frommelt. 0-1
In de 24e minuut volgt wederom 
de beloning voor het lef van een 
trainer. Het gelegenheidsspit-
senduo Groen en Janssen com-
bineert er lustig op los met dit 
keer Bart Janssen als eindsta-
tion. Beheerst schiet hij met de 
linkervoet de bal langs de ver-
bouwereerde keeper Rosendahl. 
0-2.
Een weggewerkte bal in de 44e 

minuut belandt via de bibs van 
de scheidsrechter weer terug in 
het strafschopgebied. Een voor-
zet en daarna een moeilijke hal-
ve volley van Molenaar maakt 
keeper Alders dit keer kans-
loos.1-2.

Na de rust valt een afgemeten 
voorzet van de goed invallende 
Maarten Groot in de 59e minuut 
precies voor de voeten van Ste-
fan Winter die fraai scoort. 1-3.
De vreugde is niet van lan-
ge duur. Nog geen minuut la-
ter komt spits Molenaar bij een 
corner van Kuwas slim voor zijn 
man en scoort beheerst met het 
hoofd. 2-3.

Uitgeest 1 dendert door
Uitgeest - Afgelopen zondag 
stond de topper tussen kop-
loper TC Uitgeest 1 en TC Hof-
geest 3 op het programma. Het 
ging er om of Uitgeest echt mee 
ging doen om de titel. In prachtig 
weer mocht Frank Klein het bal 
openen tegen zijn veel jongere 
tegenstander. Frank speelde niet 
bijster goed, maar wel zeer so-
lide en vooral vast. Uitslag een 
zeer terechte 2-6 3-6.
Hierna mocht Mark Bonekamp 
de baan betreden en ook hij liet 
geen spaan heel van zijn 14-ja-
rige tegenstander. Mark produ-
ceerde liefst een ace of 15 zo-
dat hij met recht een serviceka-
non genoemd mag worden. Uit-
slag 3-6 0-6. Helaas konden ver-
volgens zowel Don van der Kleij 
als Robin van Rijssel hun enkels 
niet winnen, tegen weer zeer 
jonge tegenstanders werden zij 
helaas vrij eenvoudig opzij ge-
zet. Zelfs setwinst zat er niet in. 
Tussenstand dus 2-2 zodat de 
dubbels de beslissing moesten 
brengen. Frank mocht met Robin 

openen en wonnen de eerste 
set met prachtig aanvallend spel 
met liefst 0-6, helaas ging tc Hof-
geest de tweede set uit een an-
der vaatje tappen en wonnen zij 
verdiend de tweede set. In de 
derde set ging het werkelijk op 
en neer en uiteindelijk mag toch 
wel gezegd worden dat de erva-
ring van de “oudjes” van Tc Uit-
geest de doorslag gaf en op 5-6 
werd de beslissende break ge-
plaatst, uitslag 0-6 6-4 5-7. 

De laatste dubbel moest dus 
beslissen of de wedstrijd in 
het voordeel van Uitgeest uit 
ging vallen of dat tc Hofgeest 
nog langszij kon komen. Mar-
co Zoeteman en Don van der 
Kleij speelden een zeer degelij-
ke partij, vooral het netspel van 
Marco en Don was foutloos, zo-
dat er een zeer degelijke 3-6 1-6 
overwinning geboekt werd. Een 
prachtig resultaat dus, waardoor 
Uitgeest bovenaan de ranglijst 
staat en dus volop meedoet voor 
het kampioenschap.

Uitgeest - Het is tijd om het 
bridgen een paar maanden op 
stal te zetten. Afgelopen woens-
dag was de laatste te spelen 
avond. Eric Molenaar en Harry 
Twaalfhoven spelen dit seizoen 
voor het eerst samen, beiden zijn 
getalenteerd en voor het volgen-
de seizoen wordt verwacht dat zij 
een goede kans maken om mee 
te spelen voor het kampioen-
schap. Klaas de Groot en Peter 
Kossen behaalden het clubkam-
pioenschap. De B-label kampi-
oenen werden Lia Hendrikse en 
Corrie Nijsen. In de C-lijn werden 
Toin en Henk Graafsma kampi-
oen. De D-lijn-kampioenen zijn 
geworden Ria en Wout Admiraal. 
En in de E-lijn zegevieren Marie 
Jacobs en Roland Kiès. 

Bridgen wordt 
op stal gezet

Guus eerste finale rayon 
West Friesland turnen 
Uitgeest - Guus Baltus (7) heeft 
afgelopen zaterdag meegedaan 
aan de finale van het rayon West 
Friesland. De wedstrijd werd ge-
houden in Venhuizen. Door Guus 
werden de volgende resulta-
ten neergezet; vloer: 19,00; vol-
tige: 19,00; ringen: 19,20; sprong: 
19,60; brug: 18,20; rek: 19,40; 

totaal score voor Guus 114.40. 
Voor de einduitslag werden de 
resultaten uit de voorronden 
meegeteld, wat resulteerde in 
228,25 voor Guus. Hij werd eer-
ste en zijn maatje Stef tweede. 
Op naar de halve finale van het 
NK turnen voor heren op 13 mei 
in Volendam. 

Uitgeest - Vrijdag is er weer 
klaverjassen in de kantine van 
Stormvogels. De aanvang is 
20.00 uur. Er zijn mooie prijzen te 

Klaverjassen bij Stormvogels

Uitgeest - Team 1 en 2 van ta-
felvereniging Uitgeest degrade-
ren naar de derde klasse. Niet-
temin persten Renee van Buren, 
Pim Koelman en Gert van Dijk er 
op de laatste avond een knappe 
7-3 overwinning uit! Team 3 ging 
op pad naar De Victory 6. Met 
een 7-3 verlies verlieten Henk 
Pel en Roger Schuddeboom de 
zaal, maar ze handhaven zich 
in hun klasse. Team 4 behaal-
de een mooie winst van 7-3 te-
gen Heemskerk 3. Ruud Pel en 
Dennis Janssen konden de te-
genstanders steeds weer hun wil 
opleggen, maar Marcel Couwen-
berg moest al zijn punten aan de 
tegenstander laten. Het team 
heeft haar plaats in de vijfde 
klasse veiliggesteld. Team 5 was 
bijna gepromoveerd Op de laat-
ste avond moest alleen Patrick 
Rasch een tegenpunt incasse-
ren, want Ron van Leeuwen, An-
dre Hermans en hij waren verder 
veel te sterk voor de tegenstan-
ders van Rapidity 13. 

Degradatie 

WEDSTRIJDPROGRAMMA

Woensdag 25 april pupillen:
Vitesse 22 D2-Uitgeest D3 19:00
Donderdag 26 april pupillen:
Uitgeest D4-Limmen D3 19:00
Zaterdag 28 april pupillen:
Adelbert st MP1G-Uitgeest MP1 09:30
Uitgeest MP2-Zeevogels MP1 09:00
Uitgeest MP3-Jong Holland MP2 09:00
Uitgeest F1-Wijk aan Zee F1 09:00
Uitgeest F2-Alcmaria Victrix F2 10:15
Castricum F2-Uitgeest F3 11:15
Uitgeest F4-Bergen F1 10:15
Reiger Boys F5-Uitgeest F5 08:45
Castricum F4-Uitgeest F6 09:00
Uitgeest F7-Sporting Krommenie F6 09:00
Uitgeest F8-Sporting Krommenie F4 09:00
DEM F9-Uitgeest F9 11:00
Uitgeest E1=vrij
ODIN 59 E3-Uitgeest E2 10:00
Kolping Boys E7-Uitgeest E3 10:15
Reiger Boys E7-Uitgeest E4 13:30
Uitgeest E5-Jong Hercules E2 10:15
ADO 20 E8-Uitgeest E6 10:15
Uitgeest E7-Duinrand S E2 10:15
Uitgeest E8-Reiger Boys E10 09:00
AFC 34 E6-Uitgeest E9 09:00
Uitgeest E10-Castricum E10 11:30
Uitgeest E11-AFC 34 E7 11:30
Uitgeest ME1=vrij
Meervogels 31 D1-Uitgeest D1 12:30
Wherevogels De D2-Uitgeest D2 12:30
Uitgeest D3=vrij
Uitgeest D4=vrij
Uitgeest D5-Jong Holland D3 13:00
Uitgeest D6-Alcmaria Victrix D2 13:00
GSV D1-Uitgeest D7 11:00
KSV D7-Uitgeest D8 09:30
RKEDO D3-Uitgeest (FC) D9M 12:30

Reiger Boys MD1-Uitgeest MD1 11:00
G-team:
Only Friends G1-Uitgeest G1 14:00
Uitgeest G2-WMC G2 11:30
Only Friends JG1G-Uitgeest JG1 10:00
Junioren:
Zaanlandia C1-Uitgeest C1 11:30
Uitgeest C2-SVW 27 C3 14:30
Uitgeest C3-Alcmaria Victrix C2 12:30
Uitgeest C4=vrij
Sporting Krommenie C3-Uitgeest C5 11:30
Kwadijk C1-Uitgeest C6 11:30
Uitgeest MC1-LSVV MC1 10:00
Purmersteijn B1-Uitgeest B1 12:00
Uitgeest B2-JVC B2 14:30
Limmen B2-Uitgeest B3 13:00
Uitgeest B4-HSV B3 14:30

Zondag 29 april senioren:
Uitgeest 1=vrij
Uitgeest 2-KFC 2 11:00
FC Den Helder 2-Uitgeest 3 11:30
Uitgeest 4-KSV 3 10:30
SVW 27 6-Uitgeest 5 11:00
Uitgeest 6-Alkmaarsche Boys 5 12:30
Alkmaarsche Boys 6-Uitgeest 7 10:00
Uitgeest 8=vrij
Uitgeest 9-LSVV 6 12:30
DTS 6-Uitgeest 10 11:00
Berdos 5-Uitgeest 11 11:00
Uitgeest 12-Limmen 8 10:30
Dames:
Texel 94 DA1-Uitgeest DA1 12:00
Junioren:
Buitenveldert A1-Uitgeest A1 12:00
Uitgeest A2-Purmerend A1 13:00
Berkhout A1-Uitgeest A3 10:00
Uitgeest MA1-Limmen MA1 13:00

winnen met kaarten en de loterij. 

Iedereen is welkom om mee te 
doen op de Niesvenstraat.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot:
16-04-2012: Finn, zoon van J. 
Kruijver en L.M.C. Krom, gebo-
ren te Beverwijk.
 
Wonende te Castricum:
16-04-2012: Joes, zoon van J.B. 
Krimp en R. Dekker, geboren te 
Beverwijk.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
18-04-2012: den Uijl, Cornelis 
Adrianus, wonende te Amster-
dam en Zandvliet, Theodora Ma-
ria, wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Akersloot:
14-04-2012: Tromp, Theodorus 
J.C., oud 73 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met C.A.M. 
Stam.
 
Wonende te Castricum:

10-04-2012: Zonneveld, Cor-
nelia, oud 94 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
J. Sinnige. 14-04-2012: Bruins, 
Quinera M. oud 63 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd met 
A.H.A Horvát. 15-04-2012: Bou-
ma, Pieter W., oud 70 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd met 
C.M.M. Zum Vörde Sive Vörding.
 
Wonende te Limmen:
06-04-2012: Vonk, Antoon J., 
oud 83 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met M.S.F. van 
Leersum.
 10-04-2012: Zuurbier, Elisa-
beth C., oud 95 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd met G.P. Bak-
kum. 11-04-2012: de Jong, Dia-
na, oud 77 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met H. Wiedeme-
ijer. 17-04-2012: Pepping, Maria 
T., oud 83 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met F.B. 
Evenhuis. 

Inschrijving avondvierdaagse
Limmen – De avondvierdaagse 
in Limmen vindt dit jaar plaats 
van 5 tot en met 8 juni. Inschrij-
ven kan op zaterdag 26 mei en 2 
juni van 11.00-12.30 uur in Con-
quista. De kosten om mee te 
doen bedragen 5 euro bij voor-
inschrijving en 6 euro als er bij 
aanvang van de avondvierdaag-
se wordt ingeschreven. Neem 

het inschrijfformulier en in-
schrijfgeld, graag gepast, mee 
en ontvang direct de stempel-
kaart. Kinderen tot 10 jaar moe-
ten verplicht onder begeleiding 
lopen (minimaal 18 jaar). De be-
geleider dient zich apart in te 
schrijven. Voor meer informa-
tie over het inschrijfformulier zie 
www.conquista.nl. 

Akersloot in winterse sferen 
tijdens het timmerdorp
Akersloot - Van 29 augus-
tus t/m 1 september verkeert 
Akersloot in winterse, decem-
ber sferen. Dan vindt namelijk 
voor de 16e keer het timmer-
dorp plaats op het veldje aan de 
Roemersdijk. Met als thema dus: 
winterwonderland. Ruim 300 
kinderen hebben zich aange-
meld. Ook bij de kinderen kwa-
men afgelopen woensdag al ve-
le ideeën boven drijven hoe ze 
hun hut een winterse, sfeervolle 
look willen gaan geven. Het be-
looft weer een groot spektakel 

te worden, met veel timmeren, 
sport en spel, eten en drinken, 
muziek en gezelligheid. Op vrij-
dagavond vindt de bonte avond 
plaats. Hiervoor is de organisatie 
op zoek naar enthousiaste mop-
pentappers, dansers, toneelster-
ren, playbackers, et cetera ofte-
wel jong Akersloots talent. 

Opgeven kan via het e-mail-
adres: bonteavondtimmerdor-
pakersloot@live.nl. Voor meer 
informatie zie ook de website: 
www.timmerdorpakersloot.nl.

Groenbeurs in de Tuin 
van Kapitein Rommel 
Castricum - Op zaterdag 5 mei 
organiseert de Tuin van Kapitein 
Rommel van 10:00 – 15:00 uur 
een groenbeurs in de tuin.
Enkele jaren geleden is gestart 
met deze Groenbeurs, die in sa-
menwerking met Groei en Bloei 
wordt georganiseerd. De Groen-
beurs wordt een dag waarop 
een enorme verscheidenheid 
aan tuinplanten wordt aange-

boden en staat garant voor een 
paar heerlijke uurtjes tuinplezier. 
Op de Groenbeurs is er de mo-
gelijkheid om planten te ruilen 
en planten te kopen. De Tuin zal 
ook planten uit de Tuin van Kapi-
tein Rommel en planten die zijn 
opgekweekt in de eigen kas ver-
kopen. Dit jaar wordt de verkoop 
uitgebreid met een aantal eenja-
rige planten en met zakjes bloe-

menzaad uit eigen tuin. Op de-
ze tuinbeurs wordt ook uitvoe-
rig aan de innerlijke mens ge-
dacht. Reeds bij de aanvang is 
er de mogelijkheid om in de ont-
moetingsruimte en op het ge-
zellige buitenterras te genie-
ten van een kop koffie of (krui-
den-)thee. Naast de plantenruil 
en de verkoop van planten wordt 
er ook aandacht besteed aan het 
jaar van de bij. De bijenstichting 
geeft een presentatie en er wor-
den nestkasten en bijenkasten 
verkocht.
Ook Transition Town Castricum is 
aanwezig. In hun kraam zijn eet-
bare stekjes te vinden die men 
zo in de tuin kan zetten tussen 
de bloemen. Er zijn allerlei plan-
ten en bomen die, met weinig 
onderhoud, een smakelijke aan-
vulling van de maaltijd leveren. 
Wat te denken van een cour-
gette of pompoen?  Op 5 mei 
kunnen bezoekers bij Transiti-
on Town stekjes ruilen of gratis 
krijgen want TT Castricum deelt 
uit. Graag vertellen ze ook waar-
mee de werkgroep Permacul-
tuur bezig is. Bijvoorbeeld over 
de Perma proeftuin bij de Ama-
teur Tuinders Vereniging Castri-
cum, locatie ‘De Bloemen’.

Camping maakt zich op 
voor verhalenfestival
Castricum - Bakkum Vertelt, 
dat plaatsvindt van 27 april tot 
en met 6 mei, staat als een huis, 
zo meldt de organisatie van het 
eerste verhalenfestival op Cam-
ping Bakkum. In de afgelopen 
weken is alles in gereedheid ge-
bracht om de gasten en deelne-
mers in tipitenten, containers, 
oldtimercaravans en openlucht-
theater te kunnen ontvangen. 
De anekdotes van de Castricum-
se verhalengroep worden met 
unieke zwartwit archiefbeelden 
op groot scherm ondersteund 
en met pianomuziek van Jan van 
der Schaaf begeleid. Bij de tent 

staan tuktuks en oude mobielen 
klaar om het toegestroomde pu-
bliek van pannenkoeken, zelfge-
maakte soepen en ‘toetiefroetie’ 
en espresso te voorzien.
Festivalhart is het Oldtimerveld 
dat dit jaar nieuw op de cam-
ping is aangewezen. In het eer-
ste weekend strijken hier meer 
dan 30 oldtimercaravans uit de 
jaren vijftig en zestig neer. Tien-
tallen vertelkunstenaars, thea-
tergroepen en muzikanten men-
gen zich onder de festivalbezoe-
kers en de tijdelijke bewoners 
van de vakantiemobielen.
Onder hen zijn Willem de Ridder 

(VPRO-radio, webtelevisie- en 
hoorspelmaker) en Frank Groot-
hof. In het tweede weekend zijn 
er de ‘OuweHoeren’ Martine en 
Louise Fokkens, gewezen Bak-
kumgangers en nu vooral be-
roemd vanwege hun boek, schil-
derijen en documentaire over 50 
jaar prostitutie. Dagelijks wordt 
een kampvuur ontstoken. Het 
slotoptreden, tevens de Neder-
landse première, komt zondag 6 
mei op naam van het veertig le-
den tellende Ricciotti Ensemble 
samen met Spinvis.
Kassa en informatiecentrum van 
BakkumVertelt zijn ingericht in 
het receptiegebouw van Cam-
ping Bakkum aan de Zeeweg 
31. Op de website bakkumver-
telt.nl is het volledige program-
ma te vinden.

Wethouder Klijnstra bedankt 
de werkgroep Cultuurnota
Castricum - Maandag 16 april 
maakte wethouder Klijnstra tijd 
vrij om de Werkgroep Cultuurno-
ta te bedanken voor zijn inbreng. 
De werkgroep dacht constructief 
mee over visie en missie op het 
gebied van cultuur en de doel-
stellingen die de basis vormen 
voor wat de gemeente gaat of 
blijft doen. De Cultuurnota werd 
in maart vastgesteld door de ge-
meenteraad en met de uitvoe-
ring is inmiddels een begin ge-
maakt. Het woord van dank en 
de bijbehorende bloemen wer-
den namens de Werkgroep Cul-
tuurnota in ontvangst genomen 
door (v.l.n.r.) Marianne Vollers, 
Kees Zonneveld en Ted Biester-
bos; Maria Overtoom en Ron de 
Haan konden er niet bij zijn. 
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Bob Color komt naar Castricum!
Muzikaal feest in hartje 
dorp op Koninginnedag
Castricum - De horecaonder-
nemers van de cafés Balu, Boes 
Boes, City en Basta organiseren 
op 30 april een muzikaal konin-
ginnedagfeest. 
Om 15.30 uur barst het allemaal 
los met een optreden van nie-
mand minder dan Bob Color met 
de liveband die wordt bijgestaan 
door de weergaloze zangeres 
Dona Pessi en haar Party Patrol. 
Bob Color wordt ook wel ‘the 
human jukebox’ genoemd of de 
zingende dj. Het optreden van 

deze act duurt tot 20.00 uur, 
daarna neemt dj Hugo Kraak-
man het over. Hij is bekend van 
het dance-event Heilectroo dat 
dit jaar voor de derde keer door 
hem georganiseerd wordt. Hu-
go wordt bijgestaan door dj Ru-
de die in de omgeving bekend 
staat om zijn weergaloze old-
school party’s. 
De muziek gaat door tot 23.00 
uur, de lokale horeca tapt daar-
na tot 23.30 uur nog een bier-
tje buiten. Daarna kunnen alle 

feestgangers tot in de late uur-
tjes terecht in hun favoriete café. 

Koninginnefeest Bakkerij
Castricum - Bij De Bakkerij be-
gint het koninginnefeest rond 
13.00 uur op het plein bij de 
Maranathakerk en wordt voort-
gezet in De Bakkerij. De entree 
gratis. Voor de kinderen worden 
er overdag ook nog allerlei leuke 
activiteiten georganiseerd.
Het spits wordt afgebeten door 
Columbus Fix en Missy M en dat 
betekent rock/funk en hiphop.

Dan Orgaanklap met Neder-
landse zweetfunk. Neef Steef Op 
Dreef zingt daarna kleine vrolij-
ke liedjes en dan hip hop in de 
vorm van Borrie & B. De middag 
wordt afgesloten met Wave Ze-
ro. In De Bakkerij speelt als eer-
ste Karma’s Lab die geselecteerd 
is voor de Grote Prijs van Neder-
land.. Toto slot We Are FM, een 
vrij nieuwe electro-rock band. 

Dilemmia en Tjoe & Jeroen 
Swingen met Bob en de 
Blueband op het plein
Uitgeest - Komend weekend 
heeft café de Balken een prach-
tig programma op de rol staan. 
Zaterdag het afscheidsconcert 
van de band Dilemmia. Dilem-

mia is een blues-rock cover-
band uit de IJmond. In 2006 is de 
band door een paar vrienden op-
gericht. Op het moment bestaat 
de band uit vijf jongens van rond 

More sluit dag af in Bakkum
Bakkum - Als om 14.00 uur de 
handelswaar van eigenaar is ge-
wisseld na de vrijmarkt op Ko-
ninginnedag wordt het tijd voor 
een afzakkertje. Op het terras 
van Borst speelt de lokale cover-
band More tot 16.00 uur. Als het 
regent wordt er uitgeweken wor-

den naar het café. More bestaat 
uit Elbert Min (keyboard en gi-
taar), Hein van der Kolk (drums 
en zang), Sander Haasbroek (gi-
taar), Jeroen Visser (bas), Cin-
dy Korsse (zang), Anita Visser 
(zang) en geluidsman Hans Mie-
dema. 

Kindervrijmarkt en 
activiteiten Bakkum
Bakkum - Van 8.00 tot 16.00 uur 
wordt de grote kindervrijmarkt 
in Bakkum gehouden. Om 9.30 
uur is de officiële opening door 
de burgemeester van Castricum, 
Toon Mans. Van 10.00 tot 14.00 
uur verrast de brandweer het 
publiek. Diezelfde tijd vindt de 
KinderKaraoke plaats. Van 10.30 
tot 12.30 uur kunnen kinderen 
spijkerbroekhangen voor de ga-
rage van Dick De Winter. 
Van 10.00 tot 15.00 uur is Spel-
plein geopend met heel veel ac-

Vuurbaak kleurt oranje
Limmen - De vrijmarkt voor kin-
deren begint om 8.00 uur op het 
noordelijke gedeelte van het 
park. Van 10.30 tot 12.00 uur is 
de start van de Koninginnenrit. 
Deze puzzeltocht van circa vier 
kilometer start op de Vuurbaak. 
Om deze unieke fietstocht in 
stand te houden wordt een eu-
ro per volwassen deelnemer ge-
vraagd. De kinderen doen gratis 
mee. Tevens kunnen kinderen tot 
12 jaar zich hier inschrijven voor 
de wedstrijd ‘De mooist versier-
de kinderfiets’. Van 12.00-14.00 

uur zijn er poffertjes en limona-
de. Voor de allerkleinsten wordt 
er tussen 12.00 en 17.00 uur een 
attractie geplaatst. De bar is 
open van 12.00-18.00 uur, Leden 
van Muziekvereniging Excelsior 
staan achter de tap. Van 12.00-
14.00 uur zorgt dj Ivan voor mu-
ziek. Daarna staat de band The 
Garlicks op het podium. Voor de 
jeugd zijn er van 14.00 to 17.00 
uur allerlei attracties. Om 15.00 
uur is de prijsuitreiking van de 
Koninginnenrit. Om 18.00 uur is 
het oranjefeest afgelopen. 

de twintig jaar. De band start de 
eerste set rond de klok van 22.30 
uur. Koninginnenacht wordt ge-
vierd met het duo Trio Tjoe & 
Jeroen Voor deze gelegenheid 
hebben ze hun oranje onder-
broek aangetrokken en gaan ze 
het Wilhelmus in twaalf talen 
brengen. Aanvang 21.00 uur. In 
samenwerking met Bierencafé 
Thijs staat er op Koninginnedag 
een live-stage op het gemeente-
huisplein voor een optreden van 
Bob en de Blueband. Deze heren 
weten als geen ander hoe ze een 
feestje moeten maken. Onder-
tussen heeft de band zich ont-
wikkeld tot uitgebreide en veel-
zijdige coverband. Even voor de 
duidelijkheid: Bob en de Blue 
Band is niet een doorsnee huis-
tuin-en- zolder-band. 
Met een repertoire van rock and 
roll afgewisseld met originele 
popnummers van oma’s tot moe-
ders tijd staan ze garant voor een 
altijd uiterst sfeervolle, dansba-
re en originele feestavond. Ori-
gineel vooral omdat alle band-
leden steeds hun eigen ideeën 
en sfeer aan de nummers blijven 
toevoegen. 

tiviteiten. Van 10.00 tot 16.00 
uur kunnen kinderen zich laten 
schminken voor Hairshop Inge.  

Afwisselend programma in Akersloot
Akersloot - In samenwerking 
met Meervogels 60, Scouting 
Akersloot, café De Lelie en de 
Oranjevereniging Akersloot is 
een afwisselend programma sa-
mengesteld. 

Van 9.00 tot 14.00 uur is er een 
vrijmarkt. Om 10.00 uur worden 
gedecoreerden ontvangen door 
de gemeente Castricum, start 
de kinderoptocht vanaf het Wil-

helminaplein die wordt begeleid 
door drumband Premier en is de 
afvaart Claes Horn met senio-
ren. Een half uur later beginnen 
de kinderspelletjes en miniker-
mis, de fotoherkenning van Oud 
Akersloot en opent schilderclub 
Huib zijn deuren.
Dan verplaatst het feest zich 
naar De Lelie. Om 11.00 uur een 
muzikale show van drumband 
Premier, om 12.30 uur muziek 

van een dj en karaoke en een 
optreden van clown Dingo. Rond 
14.30 uur worden de ballonnen 
opgelaten en een uur later start 
het inschrijven voor het penalty-
schieten bij Erik. 
Om 16.00 uur start een buiten-
optreden van de band Moon-
dance en om 21.00 uur stapt B-
Loose het podium op, maar dan 
in De Lelie. Bij De  Lelie staat ook 
een springkussen.

American Day Uitgeest
Uitgeest - Naast de kindervrij-
markt van 8.30 tot 16.00 uur, de 
aubade om 10.00 uur, de voor-
stelling Dag Koningin in De 
Zwaan en een optreden van 
Bob en de Blueband in het dorp 
wordt ook nu weer een American 
Day gehouden op Koninginne-
dag. Naast Amerikaanse auto’s 

en bikes, is er een bikermarkt, 
er spelen diverse bands en er is 
eten en drinken. Ook is er ver-
maak voor de kinderen. Het eve-
nement wordt gehouden op het 
industriegebied Molenwerf vlak-
bij discotheek Bobs. Van 12.00 
tot 18.00 uur, de toegang is gra-
tis. De voorstelling Dag Koningin 

gaat over de koningin op Konin-
ginnedag. Ze heeft opstartpro-
blemen. Ze kan niet één, twee, 
drie er op uit. Haar hofhouding 
helpt haar. 
Parkeren kan voor de deur. De 
vrijmarkt is aan de overkant. 
Voorverkoop: Schuyt, Middel-
weg 139, Uitgeest. Voorverkoop 
en reserveringen: 3,00 euro. Aan  
de deur: 4,00 euro. Aanvang 
15.00 uur. 
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Deelnemers
Alpe d’HuZes

Enkele tientallen jaren geleden 
stond men machteloos tegen-
over deze ziekte.
Tegenwoordig zijn er behoorlij-
ke kansen om te genezen. Er is 
enorm veel bereikt in de afge-
lopen decennia. Die ontwikke-
ling moet doorgaan. Daarom.

Peter Beentjes

Mijn motivatie om mee te 
doen aan Alpe d´HuZes is een 
sportieve bijdrage leveren om 
zo veel mogelijk geld op te 
halen 
met als doel: binnen 10 jaar 
deze ziekte onder controle. Ik 
wil 6x de berg op, steun mij.  
ALVAST BEDANKT.

Piet Veldt

Op 7 juni 2012 ga ik letterlijk 
hardlopend de Alpe d'Huez op 
voor het KWF. Ik loop voor al 
die mensen die lijden aan, le-
ven met de gevolgen van, of 
gaan lijden aan kanker. Ook 
voor die mensen die een dier-
bare hebben verloren, of we-
ten dat ze die in de nabije toe-
komst moeten gaan missen als 
gevolg van kanker, zet ik op 7 
juni 2012 mijn beste hardloop-
beentje voor!

Jeroen Paap

Ik beweer altijd een "zondags-
kind" te zijn! Dit neemt niet 
weg, dat ook mijn familie wel 
degelijk getroffen is door de 
ziekte kanker, en dat ik inmid-
dels teveel familieleden hier-
aan verloren heb. Ik hoop dat 
mijn inspanning voor de Alpe 
d’Huzes er toe bij zal dragen 
dat een kankerpatiënt van nu, 
in de toekomst alsnog zelf in 
staat is om het gevecht met de 
Alpe d'Huez aan te gaan i.p.v. 
het gevecht met de kanker.John Tervoort

Wat is er makkelijker dan met 
je hobby fi etsen geld in te za-
melen voor het goede doel, het 
KWF! Helaas is het nog hard 
nodig, dus steun mij en het 
KWF!

Rob van de Ven

Ook ik heb familie en vrienden 
verloren aan kanker. Door mee 
te doen met Alpe d’HuZes kan 
ik bijdragen om deze ziekte te 
bestrijden.

John Wijnker

Onverwachts kwam deze 
kans voorbij, meedoen aan de 
Alpe d’HuZes voor het goede 
doel. Daar hoefde ik niet lang 
over na te denken en ik zet mij 
vol enthousiasme in voor deze 
actie. Steun ons hierin.

Menno Binken

Toen de mogelijkheid zich 
aandiende om mee te doen 
aan Alpe d’HuZes hoefde ik 
geen seconde na te denken! 
Iedereen heeft zo zijn ver-
haal.... Er zijn grote stappen 
gemaakt in de strijd tegen 
deze ziekte maar er is nog 
veel meer nodig! Als ik daar 
een steentje aan bij mag dra-
gen ......

Jorg Liefting

33 fi etsers en één hardloper uit Castricum, Akersloot, 
Limmen en Egmond vormen samen team CAL d’HuZes. 
Zij zetten zich in voor Alpe d’HuZes, een actie voor 
KWF Kankerbestrijding. Op 7 juni fi etsen of lopen zij 
op één op één dag zo vaak mogelijk, tot maarliefst 6 
keer, de Alpe d’ Huez op. Op die manier gaan zij sym-
bolisch de strijd tegen kanker aan en zullen zij er al-
les aan doen om hiervoor meer dan �125.000 op te ha-
len. De teller staat nu al op 93.000 euro!

Opgeven is geen optie
Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ wil de Stichting Al-
pe d’HuZes het onmogelijke mogelijk maken zodat de strijd 
tegen kanker uiteindelijk gewonnen kan worden. Met het 
geld dat opgehaald wordt fi nanciert Alpe d’HuZes onder-
zoeksprojecten die er op gericht zijn om van kanker in plaats 
van een dodelijke een chronische ziekte te maken. De Stich-
ting Alpe d’HuZes voert een strikt ‘anti-strijkstokbeleid’, zo-
dat de volle 100% aan het kankeronderzoek wordt besteed. 

Benefi etsconcert
Met dit doel organiseert team CAL allerlei evenementen. 
Op zaterdag 28 april is er in Hotel Borst in Bakkum een groot 
Benefi etsconcert. Met optredens van de liveband No-ID,  de 
bekende en veelzijdige  Bob en de Blue Band, de Amster-
damse volkszanger Mick Harren, en  DJ Grossinie  zal het 

een grandioos feest worden. De avond begint om 21:00 uur 
en zal duren tot ongeveer 1:00 uur. Entreekaarten zijn voor 
10 euro per stuk verkrijgbaar bij Cosmo Hairstyling Castri-
cum, Hotel Borst, Gerda Burgering 072-5053612 en Rob 
Kramer 072-5338367. Ook kunnen kaartjes gekocht worden 
bij de teamleden van CAL d’HuZes.  Alle opbrengsten ko-
men volledig ten goede aan het KWF kankeronderzoek.

Zaalvoetbaltoernooien
In mei organiseert team CAL twee zaalvoetbaltoernooien. 
Dat is op vrijdag 11 mei in sporthal de Bloemen in Castri-
cum en op 25 mei in sporthal de Enterij in Limmen. Stel een 
leuk team samen en schrijf je in via een email naar caldhu-
zestoernooi@gmail.com (Castricum) of caldhuzeslimmen@
gmail.com (Limmen). Inschrijfkosten zijn 65 euro per team, 
die uiteraard geheel naar het goede doel gaat. Om het zaal-
voetballen heen is het die avonden, voor zowel voetballers 
als supporters, een gezellige boel, met optredens van een 
band en een DJ.

Motivatie
Hieronder presenteren de leden van team CAL zich met 
een korte motivatie waarom ze aan Alpe d’HuZes meedoen. 
U kunt ze sponsoren via de website www.teamcal.nl. Daar 
vindt u ook meer informatie over de evenementen en alle 
andere activiteiten van team CAL.
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Vorig jaar deden mijn vrouw en 
zoon mee met Alpe d'HuZes. 
Toen realiseerde ik me - te laat 
- wat een geweldige actie Alpe 
d'HuZes is. Dit jaar ga ik dat 
goed maken. Voor de sportieve 
uitdaging. En bovenal voor die 
mensen in mijn omgeving die 
getroffen zijn door deze vreselij-
ke ziekte. Daarvoor ga ik tot het 
uiterste. Ik ga de strijd aan tegen 
kanker!! Vorig jaar heb ik het 
gevolgd via de televisie en was 
toen al diep onder de indruk.Klaas de Vos

Ik doe mee aan Alpe d'HuZes 
omdat ik er in geloof dat we 
van kanker een chronische 
ziekte kunnen maken in plaats 
van een dodelijke. Als iedereen 
helpt, is dit mogelijk!

Arjen de Vos

Dat ik hier dit jaar aan mee kan 
doen vind ik heel bijzonder, 
vooral omdat diverse naasten 
op dit moment tegen deze rot-
ziekte vechten.

John Diemeer

Vorig jaar was heel bijzon-
der om mee te maken. Zoveel 
mensen bezig met hun eigen 
prestatie, maar met een ge-
zamenlijk doel. Dit jaar willen 
we naar de 30 miljoen om die 
rotziekte aan te pakken.  Wij 
doen het fi etsen, doet u het 
sponsoren?

Sam Groen

Vorig jaar ging ik 7x omhoog 
om een nare periode af te slui-
ten. Nu ga ik zeker weer 6x om 
anderen te steunen. Het is een 
bijzondere tocht die veel emo-
tie geeft, een uitdaging met 
verbroedering. Op deze manier 
willen we weer veel geld opha-
len voor nog meer vooruitgang 
in de behandeling van kanker. 
Samen staan we sterk en gaan 
we 7 juni weer bergen verzet-
ten…..

Jack Burgering

Vorig jaar met mijn vader sa-
men over de fi nish met Alpe 
d’HuZes, heel bijzonder. De 
dag erna heb ik hem hele-
maal gefi etst en op 7 juni wil 
ik dit 3x doen. Samen veel geld 
bij elkaar fi etsen voor Alpe 
d’HuZes. Ik doe dit voor veel 
mensen, maar toch wel speci-
aal voor mijn vader en Chantal, 
want wij hebben als slogan: 
opgeven is geen optie!

Lex Burgering

Deze berg beklimmen, dat 
is wat ik kan doen voor alle 
mensen die er mee te maken 
hebben. In ‘t speciaal meer-
dere mensen in mijn familie. 
HELP KANKER DE WERELD 
UIT!!!!

Jan Houtenbos

Na een zeer enerverende er-
varing in 2011 heb ik wel even 
getwijfeld om dit jaar weer 
mee te doen, maar de saam-
horigheid in het CAL team en 
de vrienden die wij inmiddels 
hebben gemaakt hebben mij 
er toe gebracht om dit ge-
weldige evenement voor een 
prachtig doel nog een keer te 
ondersteunen.

Ben Roodhuizen

Iedereen kent iemand en ie-
mand heeft kanker. Voor die 
iemand knal ik de berg op.

Richard Stengs

Ik doe mee met deze actie 
omdat ik dit een prachtige 
gelegenheid vind om met mijn 
oude hobby de verbetering 
van onderzoeksmethoden te 
sponsoren.

Arjan Hageman 

Na de Alpe vorige jaar 6x be-
klommen te hebben, werd ik 
2 maanden erna wederom 
getroffen door de verschrikke-
lijke ziekte. Nu ik eind februari 
schoon ben verklaard, ga ik vol 
goede moed naar 7 juni toele-
ven, om kanker daar defi nitief 
de rode kaart te geven. Op de 
cd van The Bombarry's is dat 
ook te horen. Deze is ook bij 
mij te bestellen voor 5 euro 
waarvan de helft naar het KWF 
gaat.Wilco van Pel

Helaas worden er steeds meer 
mensen geconfronteerd met 
deze vreselijke ziekte.
Ik doe dus mee met ons team 
om zoveel mogelijk geld bij el-
kaar te fi etsen en zo kunnen 
wij de wetenschap in staat 
stellen zijn strijd tegen kanker 
voort te zetten. Voor nu en voor 
onze kinderen een toekomst 
waarin kanker minder voor 
gaat komen.

Ruud IJsendijk

Ik en vele anderen gaan ons 
sterk maken om de Alpe 
d'HuZes te beklimmen voor 
het goede doel! Hoe mooi is 
dat!! Er is helaas nog steeds 
heel veel geld nodig voor on-
derzoek. Steun mij en daarmee 
de KWF Kankerbestrijding!! 
DANK!

Esther van Ooijen

Alpe d’HuZes! Omdat het moet 
van mezelf. Vorig jaar veel ge-
zien en gehoord. Er moet nog 
veel gebeuren om deze ver-
schrikkelijke ziekte te lijf te 
gaan.

Rob Kramer

Zonder strijd geen overwin-
ning! Geweldig dat ik mijn 
hobby, fi etsen, mag combine-
ren met de strijd tegen kan-
ker, een ziekte waar te veel 
mensen hun dierbaren te jong 
aan verliezen...

Gerard Verburg

Omdat door kanker nog altijd 
teveel mensen of te vroeg of 
op ontluisterende wijze af-
scheid moeten nemen van 
hun dierbaren, draag ik graag 
een steentje bij aan het doel 
om deze ziekte uit alle macht 
te bestrijden.

CeesJan Stolk
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Ik fi ets voor een ieder die dit niet 
kan! Mijn beste vriend is 3 we-
ken terug geopereerd aan een 
hersentumor, en nu is mijn drive 
nog groter om die berg te gaan 
bedwingen. Want voor hem en 
al die anderen ga, wil en moet 
ik omhoog fi etsen! Want het is 
niet moeilijk het goede te her-
kennen, maar wel het in daden 
om te zetten! Ik zal fi etsen met 
alles wat ik heb, steunt u mij 
hierin? Dan gaan we samen de 
strijd aan tegen kanker!!
 

Inge Bakker

Tja, waarom doe ik mee, een 
mens heeft nu eenmaal uitda-
gingen nodig in het leven, de 
een fi etst met een heel spor-
tief doel, de ander doneert 
met een heel sociaal doel. Ik 
ben er dan ook heel blij mee, 
dat ik beide doelen kan com-
bineren om het onderzoek 
naar kanker, met als doel de 
genezing, fi nancieel en spor-
tief te kunnen steunen. Opge-
ven is geen optie!

Hans Castricum

Mijn motivatie om met de 
Alpe d'Huzes mee te doen 
is ontstaan toen mijn vader 
slokdarmkanker kreeg en met 
een geringe behandeling snel 
genezen was. Mede door on-
derzoek worden de behande-
lingen steeds beter en daar is 
geld voor nodig. Daarom was 
de stap snel gezet, en met el-
kaar helpen we veel anderen.

Fred van der Werff

Het doet er niet toe wie je bent, 
hoe je leeft, hoe oud je bent... 
Kanker maakt geen onder-
scheid. Geld voor onderzoek is 
keihard nodig!!!

Tieme Walta

Samen sterk staan om deze 
ziekte te gaan bestrijden. Sa-
men fi etsen tegen de berg 
op. Dit is iets wat we allemaal 
niet alleen kunnen doen, maar 
gelukkig hebben we mekaar 
daarvoor.

Jordy de Jong

Vorig jaar juni maakte ik voor 
de EO een tv-programma over 
het CAL d'HuZes team. Gewel-
dig om te zien hoe zij toen een 
enorm bedrag bij elkaar fi ets-
ten voor de kankerbestrijding. 
Dit jaar mag ik als teamlid 
meedoen. Ik ga tot het gaatje 
om 6x de berg op te trappen 
voor het goede doel.

Wout Heslinga

Dit jaar staat Alpe d’HuZes 
vooral in het teken van mijn 
gezin. Met onze jongste doch-
ter Meggy, zij is  op 1,5 jarige 
leeftijd overleden en onze 
oudste dochter Luca, zij heeft 
nu 1,5 jaar chemo achter de 
rug, in gedachten. Maar uiter-
aard gaat mijn gedachten ook 
uit naar onze zoon Jordy, die 
het allemaal maar heeft moe-
ten meemaken en mijn top-
per, mijn vrouw Nicole.

Jack de Jong

"Ter nagedachtenis aan de 
mensen die te vroeg aan kan-
ker zijn overleden, ter inspi-
ratie van de mensen die aan 
het strijden zijn"..... Wat mooi 
dat ik met team CAL en alle 
andere deelnemers aan Alpe 
d'HuZes hieraan een bijdrage 
mag leveren.

Vera Hornstra
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Nieuwbouw Strand 10 stap verder

Een overleggroep voor 
ontwikkelingen strand
Castricum - De motie van de 
VrijeLijst om een overleggroep 
strandgebied in het leven te roe-
pen, kon rekenen op instemming 
van de gemeenteraad, met uit-
zondering van de VVD. Dit ge-
beurde donderdagavond toen de 
verklaring van geen bedenkin-
gen voor de vernieuwing van pa-
viljoen Strand 10 op het strand-
plateau goedgekeurd werd door 
11 van de 21 aanwezige raads-
leden. 
Goed nieuws voor de initiatief-
nemers Arthur van den Berg en 
Carina Bijl. De tegenstanders, 
waaronder PvdA, GroenLinks en 
Platform Ons Strand, betreuren 
de ontwikkelingen. Het bouw-

plan voor een bed & breakfast 
met winkeltje gaat nu de be-
zwaarprocedure in.

Voor het strandgebied inclusief 
het strandplateau wil de VrijeLijst 
per direct een overleggroep for-
meren waarin partijen en belan-
genbehartigers ideeën, plannen 
en activiteiten met betrekking tot 
het strandgebied kunnen uitwis-
selen. Want: “Belanghebbenden 
hebben recht op een inzichtelij-
ke, transparante procesgang. In 
de overleggroep kan, met res-
pect voor alle onderscheiden be-
langen, een ieder zijn inbreng 
leveren.” Een amendement dat 
werd ingediend door de opposi-

tie om de bouwaanvraag te toet-
sen aan de criteria voor een ver-
blijfsaccommodatie in plaats van 
een bed & breakfast haalde het 
niet in de raad, net zoals moties 
van GroenLinks en de PvdA. 

Ook een motie van afkeuring te-
gen wethouder Bert Meijer, in-
gediend door de VrijeLijst en 
GroenLinks, werd verworpen. 
Beide partijen zijn van mening 
dat de wethouder de raad on-
voldoende zorgvuldig heeft in-
gelicht over het bouwplan en dat 
hij gefaald heeft bij het in acht 
nemen van de gemeentelijke 
zorgplicht voor bevolking, natuur 
en economie op langer termijn. 

Beelden van de natuur 
te zien in het Ruiterhuys
Bakkum - Vanaf 1 mei expo-
seert fotograaf Marleen Bos bij 
Het Ruiterhuys in Bakkum; een 
goede match want beelden van 
Marleen sluiten perfect aan bij 
de uitstraling van Het Ruiter-
huys: liefde voor de natuur. 
“Mijn missie is om de prachti-

ge natuur in al haar schoonheid 
vast te leggen waardoor je beseft 
hoe zuinig we daarmee om moe-
ten gaan.” 

Voor meer informatie en fotogra-
fie van Marleen is te zien op de 
website www.marleenbos.nl.

D66 wil snel duidelijkheid 
over nieuw subsidiebeleid
Castricum - Door de D66 fractie 
zijn schriftelijke vragen gesteld 
aan het college over het nieuwe 
subsidiebeleid én over de aan-
stelling van een regionale subsi-
diefunctionaris. Door bezuinigin-
gen moet op subsidies voor ver-
enigingen worden gekort. In no-
vember 2011 is een motie aan-
genomen waarin staat dat de 
gemeenteraad nieuwe kaders 
wil opstellen voor het subsidie-
beleid. Bovendien heeft de raad 
het college opgeroepen een in-
ventarisatie van alle verstrek-
te subsidies op te stellen. Maris-
ka El Ouni, fractievoorzitter D66 
Castricum, vertelt: “Door het uit-
blijven van de inventarisatie en 
voorstellen van het college kun-
nen bij de behandeling van de 
voorjaarsnota in juni en de be-
groting in november geen ka-
ders gesteld worden, geen goe-
de zorgvuldige keuzes worden 
gemaakt en geen goede belan-
gen worden afgewogen. Hier-
door komt de mogelijkheid om 
met betrokkenen van gedachten 
te wisselen onder druk te staan. 
Bij dergelijke belangrijke beslis-
singen willen wij juist deze me-
ning horen om deze mee te we-

gen in de uiteindelijke keuzes 
die de D66 fractie maakt.”
Niet alleen burgers, verenigin-
gen, clubs vragen subsidie aan, 
ook gemeenten vragen voor 
grotere projecten of voor nieu-
we initiatieven subsidies aan bij 
de  provincie, het Rijk en/of Eu-
ropa. “Om versnippering te ver-
mijden heeft D66 aangedron-
gen op een regionale aanpak en 
het aanstellen van een regionale 
subsidiefunctionaris en is daar-
door in november 2011 een mo-
tie aangenomen in de gemeen-
teraad van Castricum. Het aan-
stellen van een regionale subsi-
diefunctionaris betekent extra fi-
nanciële armslag, extra kennis 
en deskundigheid in Castricum 
en de regio Alkmaar. Het college 
heeft tot nu toe niet echt actief 
werk gemaakt van de uitvoering 
van deze motie en de beperkte 
antwoorden die de D66 fractie 
wel ontvangen heeft, stellen ons 
ook in het geheel niet gerust of 
wel het maximale eruit gehaald 
wordt. Dit betekent volgens ge-
miste kansen, mogelijk gemiste 
extra inkomsten en mislopen re-
gionale extra kennis en deskun-
digheid.” 

Castricum - Op zaterdagmor-
gen hield de politie een 38-ja-
rige man uit Castricum aan na-
dat hij een 19-jarige plaatsge-
noot een gebroken kaak had ge-
slagen. Omstreeks 2.30 uur zag 
dat politie dat er mensen uit een 
café aan de Dorpsstraat kwa-
men. Toen zij geschreeuw hoor-
den, zagen zij voor het café een 
man op de grond vallen. De man 

Gebroken kaak stond vervolgens op en stompte 
met een gebalde vuist een man 
die bij hem stond hard in het 
gezicht. De verdachte, die on-
der invloed van alcohol verkeer-
de, kon ter plaatse worden aan-
gehouden. Het slachtoffer moest 
per ambulance worden overge-
bracht naar het RKZ. Hier moest 
hij aan zijn gebroken kaak wor-
den geopereerd. De politie stelt 
een onderzoek in naar de aanlei-
ding van het incident.

Scholieren vragen aandacht voor Kony

Met taarten en gebak 
het onrecht bestrijden 

Castricum - Tweehonderd eu-
ro hebben ze opgehaald en dat 
had eigenlijk nog meer kunnen 
zijn. Jesper Verbruggen, veertien 
jaar oud en scholier op het Bon-
hoeffer College heeft samen met 

mijn vrienden Gilles, Gijs en Ju-
lian gebak gemaakt en verkocht 
op school. De opbrengst is over-
gemaakt naar de organisatie In-
visible Children, die zich al jaren 
inzet voor de veiligheid van de 

Oegandese kinderen en de strijd 
tegen de beruchte Kony.
“Donderdagmiddag hebben wij 
thuis appeltaarten en aardbei-
enkwarktaarten gemaakt”, ver-
telt Jesper. “De ingrediënten zijn 
gesponsord door AH. ‘s Avonds 
hebben wij bij bakkerij Goe-
mans 150 tompoucen gemaakt 
en Goemans nam de kosten op 
zich. Onze actie werd onder-
steund door mooie posters, kos-
teloos gedrukt door Aranea Gra-
fimedia. Vrijdag hebben we het 
gebak op school verkocht voor 
een euro per stuk.” Belangrij-
ker nog dan de opbrengst is de 
aandacht voor Kony, aldus Jes-
per. “Joseph Kony is een rebel-
lenleider uit Uganda die al 26 
jaar lang kinderen ronselt. Meis-
jes moeten als prostituees wer-
ken en jongens moeten als kind-
soldaten voor hem vechten. Ook 
laat Kony kinderen verminken en 
laat hij ze hun eigen familie uit-
moorden.”

De organisatie Invisible Children 
heeft een film op internet gezet 
en dat werd een megahit. Het 
doel van de actie Kony 2012 is 
dat Joseph Kony in 2012 wordt 
opgepakt en terecht wordt ge-
steld. Ondertussen was de cam-
pagne ‘Cover the night’ afge-
lopen weekend een groot suc-
ces. In Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht, maar ook elders in de 
wereld, gingen mensen de straat 
op om posters en stickers te 
plakken tegen Kony. 

Koninginnedag in Bobby’s
Uitgeest - Zaterdag 28 april 
wordt in Bobby’s de verjaardag 
van de koningin gevierd met een 
flirtnacht. Aanvang 23.00 uur. 

De Wereld Draait Hardcore – 
The Queens vindt plaats op zon-
dag 29 april vanaf 22.00 uur. Dan 

staat de top van alle vrouwen uit 
de hardcorescene klaar om het 
soundsystem van Bobby’s com-
pleet uit z’n kasten te laten knal-
len. Dj Korsakoff is er, Lady Kate, 
Day-Mar, Miss Hysteria, Rheeza, 
Amada, Dryade, Brightness en 
Pimp Da Watcher. 
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En nu ik!
“Ik ga in Amsterdam naar school 
om mijn horizon te verbreden”

We hebben het eerst over heb-
bedingetjes. Ipad en Phone en 
nog zo meer. Ik heb die spullen 
wel, maar in de regel weten jon-
gelui beter hoe het werkt dan 
ik. Zij kunnen me dan uitleggen 
hoe Wordfeud werkt. Wordfeud 
spelen op de computer lijkt een 
beetje op het oude scrabble. Al-
leen worden in dat computer-
spel heel veel niet Nederland-
se woorden geaccepteerd. Zo-
als Engelse en soms ook Duit-
se woorden.  Maar ook eigenna-
men. En dat ergert mij nu weer. 
Ik herinner me nog de heftige 
discussies van vroeger waarna 
steevast het woordenboek ge-
pakt werd of een woord nu wel 
of niet mag. Wel als het in de 
Van Dale stond en anders dus 
niet. Regelmatig ga ik met mijn 
tegenspelers in discussie ‘dat 
is toch geen Nederlands!’ Jam-
mer, maar het mag van Word-
feud. Aha!
Vorig jaar liet Maaike tijdens 

Maaike Willems, 18 jaar woont in 
Castricum en zit in vijf Havo van 
het Jac. P. Thijssecollege

haar vakantie zo’n hebbeding 
op de WC bij een tankstation in 
Frankrijk liggen. Grote paniek en 
veel tranen maar het ding was 
verdwenen. Na enige tijd besloot 
het gezin door te rijden. Jammer, 
maar helaas. Drie kwartier later 
werden ze gebeld. De telefoon 
van Maaike was naar het tank-
station teruggebracht door een 
onbekende die beslist niet op de 
komst van het gezin wilde wach-
ten. “Ik denk dat het komt da t ik 
zo onwijs heb lopen janken. De 
dieven hebben misschien mede-
lijden gekregen en zijn terugge-
komen. Ik was hartstikke blij.”
Naast haar school werkt Maaike 
enkele uren per week bij de AH 
achter de kassa. Ze spaart daar-
mee wat geld om uit te gaan en 
voor de vakantie. Het werken be-
valt haar en de collega’s zijn pri-
ma! Ze hockeyt bij MHCC. “Ik zit 
er over te denken om daar mee 
te stoppen. Omdat ik niet weet 
of het volgend jaar nog kan. Ook 
in dit eindexamenjaar wil ik even 
alles op alles zetten. Maar ja, 
hockey is wel leuk en in het team 
zijn we allemaal vrienden van el-
kaar, dus het is wel een lastige 
beslissing. We spelen in A 3. Of 
dat hoog is? Nuuh.”
 Op school heeft Maaike geko-
zen voor het profiel economie en 
maatschappij. Economie vindt ze 
het leukste vak omdat het haar 
het beste ligt. Ze staat er wel 
goed voor dus over het eindexa-
men is ze niet al te zenuwach-
tig. “Ja, ik weet al wat ik hierna 
ga doen. Commerciële econo-
mie aan de Hogeschool van Am-
sterdam. Ik heb bij die opleiding 
rondgekeken tijdens de open 
dagen. Het is een brede oplei-
ding waarmee je veel kanten 
op kunt.” Zoals? “Klein bedrijf-
je opzetten of zaken in het be-
drijfsleven gaan regelen. Tijdens 

die opleiding blijf ik in Castricum 
wonen. Lekker bij mijn ouders en 
mijn broer. En natuurlijk bij onze 
hond Binck. Castricum is zo leuk 
omdat je er altijd bekenden te-
genkomt. Maar ik ga wel in Am-
sterdam studeren om mijn hori-
zon te verbreden. “
 Uit in Castricum? “Ja, iedere 
week wel. We gaan naar aller-
lei kroegen. De City en Basa. We 
dansen er. Al gaat het wel een 
beetje vervelen altijd uitgaan in 
dit dorp. De laatste tijd wordt er 
ook wel weer gevochten. Het is 
een tijdje rustig geweest, maar 
nu botsen er weer groepen uit 
verschillende buurgemeenten. Er 
is wel meteen veel politiecontro-
le. Er staat altijd een politiebusje. 
Ik blijf altijd ver uit de buurt als 
er gevochten wordt. We gaan uit 
en kijken heel veel films. Lezen? 
Da’s niet mijn favo bezigheid. 
Boekenlijst voor het eindexa-
men? Ja, wel een paar boeken 
moet je, maar dat is maar zo af 
en toe een boekverslag. Het pro-
fielwerkstuk maak ik voor biolo-
gie. We hebben gekeken naar de 
geestelijke en lichamelijke effec-
ten van chemotherapie bij kinde-
ren op de basisschoolleeftijd die 
aan kanker lijden. Je ziet dat kin-
deren meer teruggetrokken wor-
den en vaak hebben klasgeno-
ten er ook moeite mee omdat ze 
niets weten over de ziekte bij-
voorbeeld denken dat het be-
smettelijk kan zijn. Het is wel een 
heftig onderwerp. Maar we heb-
ben het werkstuk met drie men-
sen gemaakt, dus daardoor kon-
den we er ook met elkaar over 
praten. Chemo helpt in de helft 
van de gevallen wel bij kinderen 
met kanker.” Maaike vindt het 
heerlijk om in Castricum te wo-
nen. “Vooral in de zomer dan kun 
je heel vaak naar het strand!”
Ans Pelzer

Expositie vier Pijnappels 
en de buurman Vincent

Limmen - Tijdens de Bloemen-
dagen exposeren vier Pijnappels 
en buurman Vincent in Tine-
ke’s Atelier op de Rijksweg 176 
en in de tuin. Afra met origineel 
en in aardetinten raku gestook-
te keramiek, Tineke met gede-
tailleerde schilderijen, gracieuze 
bronzen beelden en kleurrijk ke-
ramiek en Jan met een selectie 
van de foto’s die hij maakte op 
een boottocht met een schoener 
langs de specerijeilanden van In-
donesië. Ria is aanwezig met bij-
zondere schilderijen in verschil-
lende technieken. Buurman Vin-
cent laat objecten in hout zien. In 
de tuin staat een bijenkast en er 
is een voorraadje honing. Open 
gedurende de Bloemendagen 
van 28 april tot en met 3 mei van 
11.00 tot 17.00 uur.

Romy als ambassadeurtje 
naar projecten Zimbabwe
Castricum - Romy Hollenberg, 
leerling van het Clusius College 
Castricum, is op reis geweest in 
Zimbabwe. Zij was dar als ‘Youth 
Ambassadors’ van WorldVisi-
on 2012. Romy vertrok in gezel-
schap van nog vijf andere jon-
geren, drie begeleiders en drie 
mensen van een professionele 
cameraploeg. De dagen daarna 
waren gevuld met bezoeken van 
diverse projecten die World Visi-
on in Zimbabwe uitvoert. Romy 
bezocht ook het project Oma’s 
zorgen voor kinderen. Daar ont-
moette ze veel, open lieve men-
sen, zoals Romy zelf zegt. “Ik heb 
daar de stamoudste ontmoet, 
een vrouw van 97 jaar. Uitzon-
derlijk omdat de meeste mensen 
hier niet ouder dan 48 jaar wor-
den.” Hier ontmoet ze ook Sisa-
senkoschi. Het verhaal van dit 
kleine meisje heeft een onuitwis-
bare indruk op Romy gemaakt.
“Sisa werd tijdens het gesprek 
binnengebracht. Een heel klein 
meisje dat achter is gebleven 
in haar ontwikkeling. Sisa is het 
derde kind van een vrouw die al 
op jonge leeftijd kinderen heeft 
gekregen van verschillende va-
ders. De zwangerschap van Sisa 
bracht schaamte met zich mee, 
weer zwanger van een andere 
man. Maar soms gaan vrouwen 
met mannen naar bed omdat 
het de enige manier is om iets 
van hen gedaan te krijgen. Seks 
wordt door mannen ook als een 
machtsmiddel gebruikt. De vrou-
wen gaan daar vaak de prostitu-
tie in om geld of eten te krijgen 

van een rijke man. De zwanger-
schap kon Sisa’s moeder ver-
hullen. Ze heeft haar kind al-
leen in het bos gekregen en le-
vend begraven. Medewerkers 
van WorldVision hebben het ba-
by’tje gelukkig gevonden. Het 
meisje dat Sisa werd genoemd, 
heeft toch door dit alles een ach-
terstand in ontwikkeling opgelo-
pen, maar wordt volledig geac-
cepteerd. Samen met haar moe-
der, oma en de hulp vanuit het 
project proberen ze zoveel mo-
gelijk voor Sisa en de rest van 
de Zimbabwaanse bevolking te 
doen zodat dit zich nooit meer 
zal herhalen. Want dit blijkt vaker 
voor te komen in de arme landen 
van Afrika.”
“World Vision blijft zo’n vijftien 
jaar in de buurt van projecten, 
dan moeten de mensen het zelf 
over kunnen nemen”, vervolgt 
Romy. “Door alle bezuinigingen 
in Nederland op ontwikkelings-
werk ziet de toekomst er ook 
voor WorldVision niet zo zonnig 
uit, maar er is dertien jaar werk 
in gestoken. Dat willen ze nu ook 
afmaken natuurlijk!” 
“Iedereen kan helpen”, pleit Ro-
my als een echte Ambassa-
dor: “Heel simpel. Sms zip naar 
4333 en stuur eenmalig 1,50 eu-
ro naar WorldVision. Alle kleine 
bedragen maken een groot be-
drag waardoor kinderen als Sisa 
uit de armoedecirkel kunnen ko-
men.” Voor informatie over World 
Vision of de scholenactie ZipY-
ourLip zie: www.worldvision.nl 
en www.zipyourlip.nl. 

Aansluiten op burgernetwerk 
Castricum - De gemeente 
hoopt dat burgers een actieve 
rol willen spelen bij de veiligheid 
van de woon- en leefomgeving. 
Binnenkort biedt de gemeen-
te de mogelijkheid om zich aan 
te laten sluiten op het burger-
net. Men ontvangt aan het einde 
van de maand een aanmeldfor-
mulier en meer informatie. Wie 
zich aanmeldt kan behulpzaam 
zijn bij de opsporing van bijvoor-

beeld dader(s) van een overval 
of een vermist kind. De burger-
netdeelnemers ontvangen dan 
een ingesproken bericht op hun 
telefoon of als tekstbericht per 
sms. Na afloop ontvangt men 
een bericht over de afloop van 
de actie. Deze berichten en de 
aanmelding zijn gratis. Boven-
dien kan de gemeente in de toe-
komst via burgernet informeren 
in geval van een crisis of ramp.
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Helmplicht voor fi etsers?
Tijdens mijn kampeerweek op Camping Bakkum overkwam mij op 
dinsdag 17 april om ca 12.15 uur het onderstaande. Aan het einde 
van de Zeeweg in Castricum aan Zee is een fi etsparkeerplaats. Tevens 
blijkt er ook een op een lager gelegen niveau nog een fi etsparkeer-
plaats te zijn. Tevens is er een groot parkeerterrein voor auto’s. Daar ik 
ook graag wilde weten hoe de fi etsparkeerplaats beneden er uit zou 
zien, fi etste ik daarop eerst naar de lager gelegen autoparkeerplaats 
en passeerde daar de slagbomen. Er zat een jongedame in het hok-
je en ze zwaaide terug toen ik haar groette. Bij de autoparkeerplaats 
vond ik niet de fi etsenparkeerplaats en fi etste daarom weer terug naar 
de uitgang welke ook is afgesloten met een slagboom. Toen ik dicht-
bij gekomen was ging deze slagboom automatisch open en ik fi ets-
te er onderdoor. Tot mijn grote ontzetting kwam, toen ik er half onder-
door was, de slagboom weer naar beneden. Mijn fi ets reed door maar 
ik bleef voor de boom steken. 
Gelukkig kon ik mij aan de boom vastgrijpen en bleef mij een klap met 
de boom en een val bespaard, maar mijn nieuwe fi ets (Koga Myata 
Roadspeed ) viel daarbij op de klinkers, waardoor de linker remhendel 
en het achterlicht beschadigd raakte.

Voor mij, een 64 jarige fi etser, is het goed afgelopen, maar eventueel 
voor anderen die na mij komen zou de situatie fataal kunnen worden.
Mijn verzoek aan de gemeente Castricum of eigenaar: controleer de 
veilige werking van de uitritslagboom. Met een nieuw achterlicht is 
mijn fi ets weer in orde. Volgende keer dus toch maar een helm aan-
schaffen als ik weer in Castricum ga fi etsen?, want door een eigenzin-
nige slagboom laat ik mij niet meer van de fi ets slaan
Hans Keij. 

Prikploegen vanaf zondag actief
Feest rondom 60 jaar Bloemendagen
Limmen - De Limmer bloemen-
dagen worden gehouden van za-
terdag 28 april tot en met don-
derdag 3 mei. De Limmers be-
steeden allen nog eens extra 
aandacht aan hun tuinen, zodat 
hun dorp er optimaal aantrek-
kelijk uit ziet. Maar de vele be-
zoekers komen natuurlijk in de 
eerste plaats voor de werkstuk-
ken, mozaïeken en de bloem-
sierkunst. Zondag 22 april kon-
den alle makers de geritste hy-
acinten uit de Egmonden, Bree-
zand en Anna Paulowna halen 
bij de fi rma Mooij en kon het ar-
beidsintensieve werk beginnen. 
Burgemeester Toon Mans be-
zoekt woensdag 25 april diverse 
prikploegen. Zelf komend uit de 
bollenstreek en voorheen burge-
meester van  Hillegom, draagt hij 
de Limmer bloemendagen een 
warm hart toe. Hij zal zaterdag 
28 april de bloemendagen offi -
cieel openen. Er zijn ruim dertig 

deelnemers. Werkstukken, leg-
mozaïeken, grote en kleine mo-
zaïeken en bloemsierkunst kan 
men per auto, fi ets of lopend be-
wonderen. Ook de scholen doen 
weer mee. Mozaïeken van de 
Sint Maartenschool liggen vóór 
het gemeentehuis en de moza-
ieken van de Pax Christischool 
verspreid in het dorp. De Hortus 
Bulborum aan de Zuidkerken-
laan met de beroemde weten-
schappelijke bollentuin is dage-
lijks geopend. Tevens is er zater-
dag en zondag een kunstroute. 
Maar liefst veertien ateliers zijn 
duidelijk aangegeven te bezoe-
ken. Ook is er kunst te zien in di-
verse etalages in Limmen.
In De Burgerij aan de Dusseldor-
perweg 103 is dagelijks een his-
torische tentoonstelling: ’60 jaar 
bloemendagen’. Via foto’s, fi lms 
en oude attributen krijgt men 
een idee wat er in de afgelopen 
zestig jaar door nijvere mensen-

handen is gepresteerd. De toe-
gang is gratis. Zondag 29 april 
wordt er in het Dorpspark een 
oldtimershow georganiseerd. ’s 
Ochtends rijdt een grote stoet 
tractoren de route door het dorp. 
In het Dorpspark zijn een touw-
slager en een kaarsenmaker ac-
tief, kan men zelf koeien melken 
bij het melkmuseum en wordt er 
een Tiffany demonstratie (moza-
iek maken van glas) gegeven. De 
muziekvereniging Excelsior zorgt 
voor de muzikale noot en boven-
dien voor de catering. Er is bo-
vendien een dj en een spring-
kussen. De melkfabriek Ecomel 
komt in het Dorpspark met een 
proeverij. Zondag 29 april om 
13.00 uur gaat het promotieteam 
onder begeleiding van de boe-
renhofkapel De Kinkeluters naar 
alle prijswinnaars toe om de prij-
zen uit te reiken, terwijl De Kin-
keluters hen een aubade bren-
gen. (Marga Wiersma). 

Schilderijen en collages 
Maria Heideveld te zien
Castricum - Olieverfschilderij-
en en collages van Maria Heide-
veld zijn te bezichtigen op www.
streetscape.nl  en in de etala-
ges van galerie Streetscape in 
de Burgemeester Mooijstraat 
13. Maria schildert al ruim vijf-
tig jaar en werkt met ei-tempe-
ra pigmenten, een techniek die 
ook door de oude meesters en 

iconenschilders gebruikt werd.  
Maria Heideveld woont in Castri-
cum en werkt als docent onder 
andere bij Perspectief,  
Maria Heideveld is zelf aanwe-
zig is op zaterdag 28 april, 12 en 
26 mei. 
Galerie Streetscape is op zater-
dagen geopend voor publiek van 
10.00-13.00 uur.  

Notaris Feikema in Ondernemend Castricum
Castricum - Woensdag 2 mei 
is er op Castricum 105 weer een 
afl evering te beluisteren van On-
dernemend Castricum. 
Notaris Feikema van het gelijk-
namige notariskantoor te Castri-

cum is ditmaal gast in de studio. 

Elke eerste woensdag van de 
maand van 19.00 uur tot 20.00 
uur wordt een onderneming uit 
de gemeente Castricum uitge-

nodigd om over zijn/haar bedrijf 
te komen vertellen. Aan bod ko-
men onder andere de geschie-
denis van het bedrijf, het reilen 
en zeilen in de huidige tijd en de 
eventuele toekomstplannen. 

Enthousiasme over vernieuwing 
van Castricum aan Zee
Vorige week trok de heer Rob Glas van Groen Links opnieuw van leer 
tegen de plannen om aan het strand een hotel te bouwen. Steevast ge-
bruikt hij dan de demagogische opmerking dat er een soort Zandvoort 
aan Zee gaat komen. Mij trof de opmerking dat volgens hem de raads-
leden van de coalitiepartijen de plannen maar gelaten accepteerden. 
Ik moet hem tegenspreken: de raadsleden en carrouselleden van de 
coalitie – en zeker de fractieleden van D66 - staan enthousiast áchter 
de plannen. Wat houden die dan in? Er wordt geen casino gebouwd, 
er komt geen grote substantiële uitbreiding, er komt alleen een klein 
hotel op de plaats van de Jutter en een wat groter hotel in plaats van 
restaurant Blinckers. In het kleinere hotel komen waarschijnlijk wan-
delaars, fi etsers, volgelaars, veel gasten vaak waarschijnlijk voor één 
nacht. In het grotere hotel komen gasten in volledige verzorging waar-
onder deelnemers aan kleine conferenties. Waarschijnlijk zal daar in de 
toekomst bijvoorbeeld de partijraad van Groen Links confereren.  De 
hotels maken gebruik van het feit dat het een mooie, rustige omge-
ving is; niemand wil er dus een tweede Zandvoort van maken! De en-
thousiaste ondernemers hebben gezamenlijk een concept uitgewerkt 
voor een Green Beach. Stel dar er in het hoogseizoen iedere nacht te-
gen de 100 hotelgasten zijn, wordt het dan vreselijk extra druk op het 
strand?  Nee natuurlijk. In alle kleinere strandlocaties in Nederland is 
het trouwens 330 van de 365 dagen tamelijk rustig. Dat heeft ook zijn 
charme voor mensen die aan het strand een receptie of vergadering 
willen houden. 
Wat is nou toch het eigenlijke motief van Rob Glas en anderen die te-
gen zijn? Als het nu nog over het milieu ging zou je je de tegenstand 
nog kunnen voorstellen. Maar ja, uit de milieurapportage van een ter 
zake kundig onderzoeksbureau blijken geen noemenswaardige nega-
tieve effecten. Uit de kop van het stuk van Rob Glas blijkt iets van het 
eigenlijke motief. De band met de kiezers. Welke kiezers willen Groen 
Links en de PvdA werven? Waarschijnlijk die oudere Castricummer 
die met de auto naar het strand gaat, zo weinig mogelijk parkeergeld 
wil betalen en met de hond wil wandelen op een stil strand, waar het 
grootste deel van het jaar niets is dan water, wind en zand. Heel mooi. 
Ik ben er zelf ook dol op. 
Maar er zijn ook andere mensen, die wat minder houden van een ‘rus-
tig familiestrand’ wat het ook mag zijn; er is ook economie, er zijn on-
dernemers  en toeristen. Het Castricumse strand is niet de achter-
tuin van Castricum, maar hoort bij Noord-Holland, is ook van men-
sen uit de Zaanstreek en van mensen van verderweg die wat van die 
rust willen meemaken. Dat is een verantwoordelijkheid waarvan politi-
ci de kiezers duidelijk moeten maken dat die er is. Hartstikke mooi als 
dat ook op zo’n verantwoorde en creatieve manier kan, als nu volgens 
plan gaat gebeuren.
Gerard Blees, steunfractielid D66 Castricum
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Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

DIT JAAR (G)EEN LINTJE ??
Vieren we Koninginnedag met heerlijk Oranje gebak !

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

www.bakkerijputter.nl

Weekaanbieding (do. t/m wo.):

ORANJE MARSEPEIN SNIT
verrukkelijk.... van € 7,95 voor € 6,95 !!
ORANJE TOMPOUCEN
da’s smullen….. nu 4 + 1 GRATIS !!
Op Koninginnedag alléén in Uitgeest geopend van 8.00 tot 12.00 uur voor Oranjegebak, 
onze overige winkels zijn die dag gesloten !

Jeugd Uitgeest kiest 
beroepsopleiding (8)
Uitgeest - Het is voor veel jon-
geren weer de tijd van keuzes 
maken. Welk beroep wil ik kie-
zen. Welke vervolgopleiding ga 
ik doen? Hoe ziet mijn toekomst 
eruit? In deze rubriek komen 
jongeren aan het woord over de 
keuzes die ze maakten.

Naam: Priscilla Kleijne
Leeftijd: 18 jaar
Vooropleiding: Clusius College 
Castricum
Vervolgopleiding: Veiligheid en 
Vakmanschap, Egmond aan Zee
Duur: niveau 2 is 1,5 jaar, niveau 
3 is 2,5 jaar

Was het duidelijk voor jou welke 
opleiding je wilde doen?
Ik ben met mijn moeder naar de 
open dag van het Horizon Colle-
ge gegaan en dit leek mij met-
een leuk. Later ben ik ook nog 
meeloopdagen gaan volgen om 
te kijken hoe het was.

Waarom heb je voor de VeVa ge-
kozen?
Ik zocht iets avontuurlijks maar 
er moest ook sportiviteit in zitten. 
Ook wilde ik een beroep met een 
uniform en dit sloot op alles aan.

Was deze opleiding goed bereik-
baar?
Ik ging met de scooter naar Eg-
mond aan Zee en deed er on-
geveer 25 minuten over. Je kunt 
ook met de trein en de bus, dan 
duurt het een uur.

Wat vond je van de opleiding?
Ik vond het heel leuk en ben blij 
dat ik deze opleiding gedaan 
heb. We hadden militaire vak-
ken waar je leerde hoe je moet 
sluipen of bespieden of wel-
ke tekens je in een bos naar el-
kaar geeft zonder geluid te ma-
ken. Je moest met bepakking lo-

pen en alles weten over rangen 
en standen. Verder kregen we 
Nederlands, Engels, Maatschap-
pijleer, kompas lezen, kaart lezen 
en veel sport. 

Hoe waren de leerkrachten en 
hoe was de sfeer?
De leerkrachten stonden altijd 
voor je klaar en er was een hech-
te sfeer. Deze opleiding hoort bij 
Horizon Alkmaar maar is in Eg-
mond omdat er meer oefenings- 
mogelijkheden zijn bij duinen en 
strand.

Waren er meer meisjes die deze 
opleiding deden?
Wij begonnen met vijf meisjes in 
de groep waarvan er uiteindelijk 
drie overbleven. Eentje vond het 
niet leuk en de ander had moeite 
met het feit dat je voor je stages 
veel weg bent.

Dus je moest ook stages lopen?
Ja, iedere maand was je een 
week weg. Je hoefde niet zelf 
je stageadres te zoeken. Er was 
keuze uit Pantser infanterie, 
Luchtmobiele Brigade of Mari-
niers. De laatste was alleen voor 
jongens, voor meisjes is dit te 
zwaar.

Je bent net klaar met de oplei-
ding, wat ga je nu doen?
Ik heb bij de Marine gesollici-
teerd en ben aangenomen bij de 
Operationele Dienst. Hier leer je 
bijvoorbeeld een boot te bestu-
ren of onderzeeërs op te sporen. 
Ik wil als matroos gaan varen en 
veel van de wereld zien. 

De kans is groot dat ik binnen-
kort uitgezonden word. Het lijkt 
me leuk om naar Curaçao te 
gaan. Uiteindelijk wil ik doorle-
ren voor Sergeant Majoor.
(Monique Teeling) 

Uitgeest - In de afgelopen week 
zijn de straatstenen verwijderd 
uit het oude parkeerterrein en 
is er definitief een start gemaakt 
met bouwrijp maken van het 
plan De Dije. In dit nieuwe plan 
komen veertien kavels beschik-
baar voor de bouw van vrijstaan-
de villa’s. Voor bezoekers aan de 

Parkeren FC Uitgeest gewijzigd
voetbalvereniging betekent dat 
nu alleen nog gebruik kan wor-
den gemaakt van het nieuwe 
parkeerterrein, gelegen voorbij 
de ingang en voor de sporthal.
Parkeren aan de Zienlaan is aan 
beide zijden verboden en bij 
overtreding volgt een parkeer-
bon en deze bedraagt 85 euro.
 

Spullen gezocht voor 
snuffelmarkt Prijedor
Uitgeest - Op zaterdag 12 
mei wordt de negende Snuf-
felmarkt voor Prijedor gehou-
den. Deze vindt plaats van 9.30 
tot 15.00 uur op het schoolplein 
van de Binnenmeerschool. Er zijn 

kraampjes met boeken, servies-
goed, speelgoed, puzzels, huis-
houdelijke artikelen, meubilair 
en nog veel meer. Koffiedrinken 
kan op het terras. 
Voor de markt zijn natuurlijk 

weer spullen nodig. Men kan  
onbeschadigde, spullen afgeven 
of laten ophalen. Eén telefoontje 
is genoeg. Co Heine, Kruiskam-
plaan 110 (311982), Fetze Pijl-
man, Vrijburglaan 61 (313632) 
of Han Scheerman, Hogeweg 76 
(311019). 
De opbrengst gaat naar de al-
lerarmsten De organisatie is in 
handen van de werkgroep ‘Help 
Prijedor op weg’. 

Volleybalsters op de catwalk

Uitgeest - Het volleybalteam 
dames 5 van Voluit heeft vorige 
week zondag tijdens de open-

watersportdag een catwalkmo-
deshow gelopen. Dit sportieve 
en gezellige meidenteam, want 

naast de sportdagen spreken 
ze ook geregeld met elkaar af,  
heeft de vrije zondag opgeofferd 
om in kou en wind drie rondes 
op de catwalk te lopen. 
Lineke Ouwerkerk vertelt: “Het 
was een geslaagde middag, on-
danks dat het weer wat tegen-
viel. Als beloning kregen we ’s 
avonds een barbecue van de 
watersportwinkel Vrolijk de win-
kel die de door ons gedragen 
kleding verkoopt. Dames 5 heeft 
dit seizoen succesvol afgeslo-
ten door als vierde te eindigen 
in een poule van elf teams, in de 
derde klasse. Doel voor volgend 
jaar is de top drie behalen!” Van 
links naar rechts (boven): Lisette 
Wesselman, Angela Groen, Lau-
ra Brugman, Claudia Groen. Van 
links naar rechts (onder, zittend): 
Marit Koelman, Marga Duinme-
ijer, Lineke Ouwerkerk, Evelien 
Bleijendaal, Stephanie Kroos. 
Sabine van der Veen was verhin-
derd. 
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Paardenbiefstuk
	 100	gram	1,50	
Erwtensoep	
	 halve	liter	1,75
Pekelvlees	
	 100	gram	1,49
Tomaat-mozzarella	salade	
	 100	gram	1,69

Band Howling Huricanes treedt op 

Bonte Vivant is 25 jaar!
Uitgeest - Op zaterdag 28 april 
bestaat café De Bonte Vivant 
25 jaar. Deze grote gebeurtenis 
wordt op grootse wijze gevierd 
met onder andere een livecon-
cert van de legendarische top 
100 band The Howling Hurrica-
nes. 
Het is al weer 25 jaar geleden dat 
café het Praathuis aan de Mid-
delweg 180 overgenomen werd 
door een nieuwe horecaonder-
nemer, Donald Satoer. Donald 
was van meet af aan van plan 
om het café tot het gezelligste 
café van Nederland te maken en 
doopte het om tot café De Bonte 
Vivant. Hij had een grote vrien-
denkring en binnen de kortste 
tijd zaten al zijn vrienden zes da-
gen in de week in het café. Er 
werd van alles georganiseerd. 
Pakjesavond waarbij de gek-
ste surprises over de bar heen 
vlogen, “wie is de beer” waarbij 
de eerste officieuze klant Mar-
cel van O. zich in een berenpak 
hees en iedereen moest raden 
wie er in zat, de immens populai-
re wet T-shirtwedstrijden waarbij 
je tevergeefs hoopte dat je vrien-
din ondanks de groepsdruk niet 
zo gek was om mee te doen, er 
werd gedart, gedobbeld, mu-
ziek gespeeld en iedereen zag 
in 1988 in een oranje Bonte Vi-
vant Nederland kampioen wor-
den. De welbekende componist 

Jan Schrama uit Heemskerk had 
zelfs een lied over het café  ge-
schreven, geheten “Binnen voor 
de bui”. Iedereen zong luidkeels 
mee als de plaat weer gedraaid 
werd. Het hoogtepunt was de 
kermis. De kermiskaravaan en 
de klikoraces werden met groot 
succes geïntroduceerd en wee 
je gebeente als je met de eer-
ste deunen na 9.00 binnen stap-
te. De kermiskaravaan rijdt tot 
de dag van vandaag nog steeds 
elk jaar door het door het dorp 
heen om de vrienden van de 
Bonte Vivant op te halen. Het 
doel was bereikt, café Bonte Vi-
vant was het gezelligste café van 
Nederland en is dat altijd geble-
ven ook toen broer George begin 
2000 de tent overnam. De men-
sen die 25 jaar geleden het café 
bezochten doen dat nog steeds 
waaruit blijkt dat het wel om een 
heel bijzonder café gaat. Reden 
om kosten noch moeite te spa-
ren om het 25-jarige bestaan 
groots te vieren met alle vrien-
den van de Bonte Vivant. Op za-
terdag 28 april vindt het feest 
plaats. Buiten op het parkeerter-
rein zal op een podium de legen-
darische band The Howling Hur-
ricanes vanaf 18.00 tot 23.00 een 
concert geven. Daarna wordt het 
feest naar binnen verplaats waar 
Inside dj JJ klaar staat om ieder-
een te vermaken tot in de kleine 

uurtjes. The Howling Hurricanes 
stonden in de jaren 70 en 80 aan 
de top van de beste coverbands 
in Nederland. De zangeres van 
de band was niet minder dan 
Angela Groothuizen. Uiteraard 
bekend van de meidengroep de 
Dolly Dots en nu als jurylid van 
the Voice of Holland. Maar ook 
haar broer Jos, de bassist van de 
band, schopte het later ver en 
haalde met Vulcano zelfs het Eu-
rosongfestival met de hit “Als je 
haar maar goed zit”. Het perfec-
te gitaarwerk kwam van Robbie 
Winter, nu de vaste gitarist van 
Marco Borsato en twee jaar ge-
leden nog uitgeroepen tot de 
beste begeleidende gitarist van 
Nederland. Het was duidelijk 
dat de band barstte van het toen 
nog jonge talent. Het initiatief 
om de band weer nieuw leven in 
te blazen kwam van Jos. Helaas 
was het onmogelijk om Ange-
la en Robbie te strikken vanwe-
ge de drukke agenda’s. De ori-
ginele drummer, Rein Beukers, is 
wel van de partij. Twee broers en 
een zus van Rein vullen de band 
aan. Zeker niet de  minsten want 
zij kwamen uit een andere top 
band Razor Blade. De kwaliteit 
is dus niet veranderd net als het 
repertoire. Het optreden van The 
Howling Hurricanes zal het jubi-
leum van de Bonte Vivant tot een 
topevenement maken. 

Bakker altijd vroeg wakker
Uitgeest -  Tim Koelewijn en zijn 
vrouw Andrea zijn marktkooplui 
in hart en nieren, ze hebben drie 
kinderen en komen uit Spaken-
burg. Tim staat al 20 jaar op de 
markt en zijn vrouw nu 10 jaar. 
Tim: “Erg handig om dit nu sa-
men te doen, want dan spreek je 
elkaar nog eens.’’ Ze vinden het 
erg leuk op de markt in Uitgeest 
want de klanten zijn trouw en 
komen door weer en wind naar 
de markt, volgens Tim. Vandaar 
dat ze bij veel klanten de bestel-
ling al kennen en ook oor heb-
ben voor leuke of minder leuke 

dingen die hun klanten bezig-
houden. Tim: ‘’Veel klanten ko-
men al 20 jaar en daar heb je na-
tuurlijk een band mee.’’
Erg handig is dat je ook je be-
stelling door kunt bellen en als je 
komt staat alles klaar. Koelewijn 
is bereikbaar via 06 17714418. 
Tim is een leuke gezellige koop-
man en staat bekend om zijn 
marktgrapjes. Zijn motto is: 
‘Klein zijn heeft zijn voordeel en 
kwaliteit wint de strijd’, en zo is 
Tim al om vier uur in de och-
tend bezig om het vers gebak-
ken brood op te halen.Allemaal geslaagd voor 

diploma, EHBO is trots! 
Uitgeest - En dit zijn ze dan al-
lemaal! De trotse kinderen van 
groep 8 basisschool de Paltrok 
te Uitgeest. Mieke mocht 25 di-
ploma’s uitreiken na 13 weken 
van oefenen en leren. 

Zij lopen nu niet meer weg of 
kijken alleen maar toe, wanneer 
er eerste hulp nodig is! “Alleen 
voor reanimeren zijn ze nog wat 

te jong, maar we hopen er later 
een aantal op de volwassenecur-
sus te mogen begroeten”, aldus 
Mieke. 
“De EHBO vereniging 
wenst ze heel veel suc-
ces met het vervolgonderwijs.                                                                  
In december zijn ook alle kinde-
ren van de basisschool de Vrij-
burg geslaagd. Natuurlijk zijn wij 
daar ook superblij mee.”  

Uitgeest - Met de wat langere 
afstanden voor de duiven in het 
verschiet, nu ook weer wat meer 
liefhebbers die hun duiven alvast 
meegaven als training voor deze 
vluchten. Zaterdag 21 april wa-
ren er 18 deelnemers met 392 
ingebrachte duiven. Deze maal 
een wedvlucht vanuit het Belgi-
sche Nijvel met een afstand van 
220 km. De duiven vertrokken ‘s 
morgens om 9.30 uur met wissel-
vallige weer en mogelijkheid tot 
een regenbui onder weg. Wind 
matig onder de staart vanuit het 
zuidwesten, dus kon het een 
snelle vlucht worden. De duiven 
worden door de westenwind al-
tijd wel wat oostelijker gedron-
gen, zodat een goede uitslag in 
het Rayon ook mogelijk was. Om 
11.37.51 uur melde de eerste een 
snelste duif zich in Uitgeest op 
het hok van de Gerard Twaalfho-
ven met een gemiddelde snel-
heid van 1700,740 meter p. mi-
nuut (ruim 102 km p/uur). Uit-
slag eerste vijf deelnemers, 1-6-
30-87e ; Gerard Twaalfhoven uit 
Uitgeest, 2-20-31-35-43e Comb. 
Kerssens-Krom Akersloot,  3-12-
17-34-37; Hein Berkhout Uit-
geest,  2-24-39; Rinus van Bo-
hemen Akersloot en 5-21-25-27-
86; Peter Schellevis Uitgeest. De 
taart van de week ging de deze 
keer naar Hein Berkhout. 

Duiven vliegen 
vanuit Nijvel

Neem altijd vispas mee
Uitgeest - Het viswater De Kuil, 
eigendom van de Algemene 
Hengelaars Bond, geniet lande-
lijke bekendheid als aantrekke-
lijk viswater. 
De vispas is het bewijs van lid-
maatschap van een hengel-
sportvereniging aangesloten bij 
Sportvisserij Nederland en geeft 
het recht om te vissen in alle wa-
teren die zijn ingebracht in de 

Landelijke en de Federatieve lijst 
van viswateren. De vispas is sa-
men met de Lijst van viswateren 
de visvergunning die iedereen 
nodig heeft om te kunnen vis-
sen. Met de vispas van de AHB-
Uitgeest mag men bijna overal in 
ons land vissen. Deze pas is te 
verkrijgen bij Dierenspeciaal-
zaak Rentenaar aan de Middel-
weg 36 te Uitgeest. 



pagina 22 25 april 2012

Derde FC Castricum kampioen

Castricum - Met een zwaar-
bevochten 2-1 overwinning op 
Zwaluwen ’30 is het derde zater-

dagteam van FC Castricum kam-
pioen geworden. Het fanatie-
ke vriendenteam speelt volgend 

seizoen in de tweede klasse. In 
deze klasse voetbalt momen-
teel ook het tweede van FC Cas-
tricum dat in navolging van het 
eerste nog steeds uitzicht heeft 
op promotie. 

Met zijn 47 jaar is de gerouti-
neerde Marcel Tervoort de re-
gisseur van het derde, waarin de 
jongste speler 25 jaar is. Dank-
zij een combinatie van ervaring 
en techniek werd de titel be-
haald. Na afloop werd er eerst 
feest gevierd in de kantine op 
Noord-End, daarna bij sponsor 
Club Zand op het strand waarna 
het in het dorp nog lang onrustig 
bleef. (Foto: Annemiek Jurrjens) 

Jongens Toermalijn winnen het 
Rabobank schoolvoetbaltoernooi
Castricum - In navolging van de 
meisjes werd bij de jongens uit 
de groepen 7 en 8 het Rabobank 
schoolvoetbaltoernooi ook ge-
wonnen door de Toermalijn. Zij 
versloegen in de finale de Klim-
op overtuigend met 5-0. De af-
trap werd verricht door Martin 
Vaalburg, voorzitter van gastheer 
FC Castricum. Dhr. Vaalburg: 
“Geweldig om te zien dat bij dit 
toernooi spelers van allerlei ver-
enigingen samen in één team 
spelen.” De negentien teams van 
alle basisscholen in Castricum 
waren in vier poules ingedeeld. 
De Toermalijn 1 won van de Au-
gustinus 1, Klimop 1 en Sokker-

wei 1 met 3-0. De strijd om de 
derde plaats tussen de Augusti-
nus en de Sokkerwei 1 ging lang 
gelijk op, maar uiteindelijk won 
de Sokkerwei 1 toch met 3-1. De 
finale tussen de Toermalijn 1 en 
de Klimop 1 werd overtuigend 
gewonnen door de Toermalijn 1, 
te zien op de foto, met 5-0. Uit 
de vele spandoeken die aanwe-
zig waren om de teams aan te 
moedigen werd de prijs voor het 
mooiste spandoek gewonnen 
door de Augustinus 2. De sporti-
viteitprijs die werd bepaald door 
de scheidsrechters werd gewon-
nen door de Visser ’t Hooft 2. 
(Foto: Han de Swart).

Samen springen naar 
een wereldrecord
Castricum - Sportservice 
Noord-Holland en Sportservice 
Midden Nederland organiseren 
het wereldrecord touwtjesprin-
gen. Op donderdag 26 april om 
11.30 uur wordt een aanval ge-
daan op het huidige record van 
71.000 mensen die tegelijk touw-
tjespringen. Dat record is gerea-
liseerd in Californië (VS). In Ne-
derland is de inzet met minimaal 
80.000 basisschoolkinderen te-
gelijk te springen. De recordpo-
ging wordt georganiseerd in het 

kader van de Nationale Sport-
week. Alle kinderen, voorname-
lijk uit de provincies Noord-Hol-
land en Utrecht, springen tien 
minuten tegelijk om het record 
te verbreken. Ook in de gemeen-
te Castricum gaan de voetjes van 
de vloer. Tien basisscholen uit 
Castricum, Akersloot en Limmen 
hebben zich inmiddels aange-
meld bij Sportservice Kennemer-
land. Leerlingen en leerkrach-
ten van de Juliana van Stolberg-
school, De Klimop, Rembrandt-

school, Visser ’t Hooft, Sint Ja-
cobusschool, Augustinus, Sok-
kerwei, Pax Christischool, Mon-
tessorischool en het Kleuren-
orkest zijn inmiddels al flink 
aan het oefenen. De recordpo-
ging vindt  plaats op hun eigen 
schoolplein. Via de radio wordt 
om exact 11.30 uur het start-
schot gegeven. Uiteindelijk wor-
den in de Haarlemmermeer al-
le deelnemers bij elkaar opge-
teld en het eindresultaat bekend 
gemaakt. Mede dankzij Zilveren 
Kruis Achmea en Intertoys Zwa-
nenburg worden de springtou-
wen geregeld voor elke leerling.
De recordpoging valt samen met 
de recordpoging ‘Doede360’ van 
de KVLO (Koninklijke Vereniging 
van Leraren Lichamelijke Opvoe-
ding). Met de actie wil de KVLO 
een wereldrecord vestigen waar-
bij zoveel mogelijk jonge mensen 
de 360 (een beweging waarbij 
men een rondje maakt)  te laten 
uitvoeren. Touwtje springen past 
perfect bij deze actie. Inmiddels 
staat de teller op 25.000 sprin-
gers, maar dat zijn er natuurlijk 
niet genoeg. Kijk op www.sport-
servicehaarlemmermeer.nl en 
klik op de banner om de school 
aan te melden en dat wereldre-
cord naar Nederland te halen.

Koninginnedagdrive in 
café De Vriendschap
Akersloot - Op maandag 30 
april wordt in café De Vriend-
schap weer een gezellige Konin-
ginnedagdrive georganiseerd. 
Een geweldige prijzentafel ken-
merken deze drives, prijzen zoals 
koffiemachines, reiskoffers, le-
vensmiddelenpakketten, paling, 
radio‘s, gereedschap, bladbla-
zers; het is er allemaal. Het prij-
zenpakket staat dit keer in teken 
van de lente.
Naast het klaverjassen is er een 
verloting met prachtige prijzen. 

Een deel van de opbrengst van 
de drive gaat naar de Stichting 
Kika die de belangen van kan-
kerpatiëntjes behartigt. Vanwe-
ge het dertigjarige jubileum van 
de familie Levering in De Vriend-
schap hebben zij besloten deze 
stichting ook in 2012 steunen. 
Men kan zich van tevoren telefo-
nisch opgeven 0251-312866 om 
zeker te zijn van een plaatsje. De 
kosten van deelname bedragen 
vijf euro en de drive begint om 
15.00 uur.

Koninginnewandeltocht
Akersloot - Op zondag  29 april  
organiseert de Amak haar 15e 
Koninginnewandeltocht. De af-
standen zijn 5, 10, 15, 25 en 40 
km. De wandelroutes gaan on-
der andere langs de oevers van 
het Alkmaardermeer en voor-
al op de lange afstanden door 
enige  prachtige dorpjes en de 
natuur van het Noordhollands 
landschap. 
De deelnemers ontvangen bij 
start en finish een versnape-
ring. Ook krijgen zij een routebe-
schrijving en bovendien zijn de 
routes 15, 25 en 40 km gepijld.   
Langs de routes zijn enige con-
troleposten en rust geregeld.
Voor wie met het gezin er op 

uit wil, zijn de 5 en 10 km rou-
tes ideale wandelingen. De start-
plaats van de wandelingen is de 
handbalkantine van Meervogels 
‘60, Boschweg 3 in Akersloot. 
Deelnamekosten 3,50 euro met 
en 2,50 euro zonder herinne-
ring. Korting voor georganiseer-
de wandelleden 0,50. Jeugd tot 
12 jaar 1,50 euro.
De starttijden zijn alsvolgt: 40 km 
7.00-9.00 uur, 25 km 8.00-11.00 
uur, 15 km 9.00-13.00 uur en de 
10 km 10.00-13.00 uur. De slui-
ting is 16.30 uur. 

Voor meer informatie C. Bakker, 
tel. 0251-310272 of T. Krom, tel. 
0251-312815 of www.amak.nu.

Danspaar Noord Nederlands Kam-
pioen professionals ballroomdansen

Castricum - Afgelopen zondag 
werd er in Assen in het evene-
mentencentrum Party Town het 
Noord Nederlands Kampioen-

schap georganiseerd. Aan dit 
grote evenement stond bij de 
professionals het Castricummer 
danspaar Maurice Philipoom en 

Marieke van Londen ook aan de 
start. Na vorige week in Steen-
wijk nog een mooie derde plaats 
te hebben behaald wilden Mau-
rice en Marieke ook hier weer al-
les uit de kast halen voor een zo 
goed mogelijk resultaat. Na een 
goede voorronde te hebben ge-
danst belandden Maurice en 
Marieke in de finale, waar ze na 
hun finaleronde te horen kregen 
de titel te hebben veroverd. 

Een fantastisch resultaat voor 
het pas professional gewor-
den danspaar. Hun trainers Paul 
Reijn uit Amsterdam en de Itali-
aanse trainers Benedetto Ferru-
gia en Simone Segatori kunnen 
samen met dit paar terugkijken 
op een heel geslaagd toernooi.



Bij Dierenartsenpraktijk IJmond Noord kan iedereen altijd terecht

Castricum - In januari 2010 open-
de Dierenartsenpraktijk IJmond 
Noord haar deuren aan het Raad-
huisplein 7 in Castricum. Het is 
een praktijk die zich, naast het be-
handelen van gezelschapsdieren 
zoals honden en katten, ook toe-
legt op paarden en landbouwhuis-
dieren. Er zijn vier dierenartsen en 
vijf assistentes  werkzaam.

De praktijk ontstond uit de opsplit-
sing van Dierenkliniek Geester-
duin die tot die datum was geves-
tigd in hetzelfde pand. Gezien de 
verbouwingen van het gemeen-
thuis van Castricum lag het  plein 
er maanden lang wel wat verlaten 
bij, maar nu die achter de rug zijn 
is het weer echt een prachtige lo-
catie. Binnen lijkt er, op een aan-

tal kleine verbouwingen na, wei-
nig veranderd. Toch is niets min-
der waar. 
Dierenarts Bert Veerkamp vertelt: 
“Ik denk dat de wezenlijkste ver-
andering is dat we met elkaar ge-
zien hebben dat moderne praktijk-
voering een heel andere aanpak 
vraagt dan vroeger. De tijd dat de 
dierenarts alles alleen bepaalde is 
voorbij. Soms zijn er verschillende 
behandelingen denkbaar en klan-
ten zijn door internet veel beter 
op de hoogte. Wij zien het als on-
ze taak mensen goed te informe-
ren. Daardoor kunnen zij zelf be-
slissen tussen de mogelijkheden 
zonder dat zij het gevoel krijgen 
dat hen iets opgedrongen wordt. 
Dierenarts Nadine Slis lacht: “Ja 
dat, maar ook de service die wij 
klanten zouden moeten bieden is 
scherp onder de loep gegaan. Dat 

uit zich tevens in manier waarop 
wij de spoeddienst buiten ope-
ningsuren georganiseerd heb-
ben. Bij ons geen dienstregeling 
met andere praktijken of  doorver-
wijzing naar een kliniek buiten de 
regio, maar gewoon altijd terecht 
kunnen bij de eigen praktijk. Voor 
wie ons spoednummer draait zijn 
wij altijd zonder problemen van 
dienst. Dat hoort ook bij het leve-
ren van zorg vinden wij.”
Dat die aanpak werkt is een feit, 
want de praktijk mocht zich de af-
gelopen twee jaar verheugen op 
een groeiend aantal klanten. Na-
dine Slis denkt dat dit ook komt 
omdat de grote van de praktijk 
toelaat dat er meerdere dieren-
artsen werkzaam zijn. Ze legt uit: 
“Je hebt elkaar nodig om scherp 
te blijven en het is heel nuttig om 
sommige patiënten met elkaar te 

kunnen overleggen. Dat verbe-
tert de kwaliteit van ons werk ze-
ker. Veerkamp vult aan: “En daar-
door blijft tegelijk het aantal uren 
dat wij allen per week moeten 
werken  enigszins binnen de per-
ken. Dan is er tenminste ook nog 
tijd en energie over  voor  het na-
kijken van literatuur of het volgen 
van nascholing. Diergeneeskun-
de moet immers nooit alleen werk 
worden, het moet ook hobby en 
passie blijven.”

Dierenartsenpraktijk IJmond 
Noord, Raadhuisplein 7, 1902CK 
Castricum. Tel 0251-655910. 
Spoednummer buiten openings-
tijden  06-10764000. www.dap-
ijmondnoord.nl  Tweede locatie 
voor paarden aan de Broekpolder-
weg 3 te Uitgeest. Zie ook www.
paardenspreekuur.nl. 

Nieuw in Castricum: Mylogenics

Behandeling blessures met spectaculaire resultaten
Castricum - Willem de Boer is 35 
jaar oud, woont in Castricum en is 
gecertificeerd mylogenics practi-
tioner. Zelf heeft hij te maken ge-
had met diverse chronische klach-
ten en blessures. “Via een ken-
nis kwam ik in contact met een 
mylogenics practitioner”, vertelt 
hij. “Deze heeft in twee behande-
lingen mijn hardnekkige enkel-
blessure en tennisarm verholpen. 
Ik ben zeer geïnspireerd geraakt 
door deze nieuwe behandelme-
thode vanwege de spectaculaire 
resultaten. Mylogenics is een zeer 
effectieve behandelmethode voor 
blessures. Ook richt Mylogenics 
zich op preventie van blessures en 
prestatieverbetering.”
 
“Veel specialisaties maken gebruik 
van diverse methoden en technie-

ken om problemen te verhelpen en 
vaak zijn de resultaten teleurstel-
lend. Dit komt omdat iedereen ver-
schillend is en vaak meerdere fac-
toren een rol spelen bij het ont-
staan van een blessure. Een goede 
vergelijking is een niet goed uitge-
lijnde auto. Wanneer die niet goed 
is uitgelijnd, zal het stuur gaan tril-
len. Door volledig te focussen op 
de klacht, het trillen van het stuur, 
en onze behandeling toe te spit-
sen op de klacht, het vervangen 
van het stuur, zullen we merken 
dat de klachten niet verdwijnen. 
Een ander voorbeeld is een aantal 
maanden rust. Wanneer die niet 
goed uitgelijnde auto in de gara-
ge wordt gezet en na een half jaar 
weer wordt gestart, zal het stuur 
dan niet meer trillen? We moeten 
dus een systeem hebben waarmee 

we disfuncties kunnen vaststel-
len; disfuncties die verantwoorde-
lijk zijn voor de problemen. Mylo-
genics maakt voor het testen van 
de functie en disfunctie van het li-
chaam gebuik van onder meer 
spier-, provocatie-, en lengtetes-
ten. Hierdoor kan de Mylogenics 
practitioner gericht, snel en ef-
fectief de oorzaak van de klach-
ten behandelen. Het is bovendien 
veilig. Vanwege de grote effectivi-
teit duren de behandelingen rela-
tief kort, gemiddeld 15 tot 25 mi-
nuten. Afhankelijk van de aard van 
de klacht zijn twee tot tien behan-
delingen nodig. Echter, een een-
malige behandeling bij chronische 
klachten is geen uitzondering.” 
Behandelingen kunnen thuis of 
in de praktijk aan huis uitgevoerd 
worden en, wanneer nodig, in een 

fitnesscentrum. Voorbeelden van 
klachten die een mylogenics prac-
titioner behandelt: slijmbeursont-
steking, bekkeninstabiliteit, ten-
nisarm, hoofdpijn, frozen shoul-
der, zenuwpijn en klachten aan het 
gewricht, schouders, hamstring, 
heupen, hernia, SI- gewrichts-

klachten en bij RSI. Meer we-
ten of een afspraak maken? Mail 
de klacht of blessure door en Wil-
lem de Boer neemt contact op. Het 
adres is Dorpsstraat 118 in Castri-
cum, info@reactivated.nl, tel.: 06 
49104827 of kijk op www.reactiva-
ted.nl voor meer informatie. 

“Opvoeden is het moeilijkste beroep dat er is” 

Coachingbureau Tis-Oké biedt hulp
Castricum - “Als ouders wil je dat 
je kind opgroeit tot een gelukkig, 
zelfbewust en evenwichtig per-
soon. Als opvoeder speel je daar 
een grote rol in. Vaak gaat dat op-
groeien vanzelf, soms echter kun-
nen zich in het leven van een kind 
problemen voordoen. Problemen 
met het gedrag van het kind op 
sociaal of emotioneel gebied. Of 
een kind heeft wèl de capacitei-
ten om te leren, maar om de een 
of andere reden lukt het niet. Als 
ouders voel je wel dat er iets is, 
maar je kan er geen vinger op leg-
gen.” Anita Breetveld-Boots van 
Coachingbureau Tis-Oké verzorgt 
praktische trainingen voor kinde-
ren.
“Te denken valt aan kinderen en 
jongeren die het moeilijk heb-
ben omdat ze een negatief zelf-
beeld hebben. Ze hebben wei-
nig zelfvertrouwen, zijn faalang-

stig, stil en teruggetrokken. An-
deren zijn hooggevoelig, hebben 
angsten of stress, hebben moei-
te zich te concentreren, pesten of 
worden gepest, zijn snel driftig of 
hebben sociale problemen. Het is 
mogelijk om hulp in te schakelen 
om te kijken waar de problemen 
vandaan komen en soms ligt de 
oplossing heel dichtbij. We heb-
ben allemaal een gebruiksaanwij-
zing en er gaat vaak een wereld 
voor je open als je die ontdekt. 
Uitgangspunt is: Je bent goed zo-
als je bent.”
(Hoog)gevoelige kinderen ko-
men in haar praktijk, kinderen 
met concentratieproblemen, faal-
angst, leermoeilijkheden en ADD/
ADHD, kinderen die beeldden-
ken, dus anders leren. Denk dan 
aan kinderen met dyslexie of ken-
merken daarvan. “Ik bied verschil-
lende trainingen aan”, vervolgt 

Anita. “De Ik ben oké training is 
speciaal voor (hoog)gevoelige 
kinderen die hier beter mee wil-
len leren omgaan. HeartSmarts 
van HeartMath is een nieuwe me-
thode die kinderen op speelse en 
verantwoorde wijze ondersteunt 
bij concentratieproblemen, faal-
angst, leermoeilijkheden en ADD/
ADHD. En de Ik leer anders trai-
ning is geschikt voor kinderen die 
beelddenken, dus anders leren.” 
Anita werkt oplossingsgericht 
met kinderen en ouders. Een van 
de ouders die een kind een trai-
ning liet volgen vertelt dat hierna 
de dochter sneller over tegensla-
gen en pesterijen heenstapt. 
“Ze is minder snel geïrriteerd. Ze 
slaapt beter en stapt sneller over 
conflicten heen. Ze kan zich veel 
beter ontspannen en formuleert 
duidelijker als er iets aan de hand 
is. Ze stapt sneller over teleurstel-

lingen heen en kan nu goed rela-
tiveren. Ze heeft minder drift- en 
huilbuien. Ze praat iets meer. Ze 
is nog wel zenuwachtig voor iets 
nieuws, maar dat is nu gezonde 
spanning.” En Anita besluit: “Op-
voeden is het moeilijkste beroep 

dat er is en dan is het inschakelen 
van hulp bij problemen een ver-
standige eerste stap naar verbe-
tering.”
Voor meer info info@tis-oke.nl, 
tel: 0251-658790/ 0610614693 of 
kijk op www.tis-oke.nl.

Bedrijven in Beeld



Uitgeest - Begin oktober vo-
rig jaar kregen ze de sleutel. Nu, 
ruim een half jaar later, openen 
Talitha en Kees Klaassen op vrij-
dag 27 april aan de Meldijk de 
deuren van Dotjes & Stoer. Een 
paradijs voor wie op zoek is naar 
klassiek gevormde baby- of kin-
dermeubels en alles wat daarbij 
hoort.
Bij binnenkomst worden aan-
staande papa’s en mama’s, opa’s 
en oma’s en anderen die op zoek 
zijn naar bijvoorbeeld een leuk 
en origineel kraamcadeau een 
beetje hebberig. Wie in de nieu-

denken van tandendoosjes, tien-
tallen verschillende knuffels, la-
kentjes, dekentjes, slabbetjes 
met komische teksten, mandjes, 
badtextiel, slofjes en voorlees-
boeken. Het is te veel om alle-
maal op te noemen. Je moet het 
gewoon met eigen ogen zien. 
Dan valt ook de kwaliteit van alle 
spullen op. Iets wat hoog in het 
vaandel staat bij het onderne-
mende paar dat voldoende erva-

we winkel goed om zich heen 
kijkt ziet allerlei lieve, grappi-
ge, originele en praktische ba-
byhebbedingetjes. En wat op-
valt is dat het juist andere arti-
kelen zijn die je doorgaans aan-
treft bij de grootwinkelbedrijven. 
Een voorbeeld daarvan is de kast 
vol met handgemaakte kaarsen 
en zeepjes. Ontzettend leuk om 
de babynaam in zeepjes cadeau 
te doen of een roze of blauwe 
kaarsenbaby. En dan die origi-
nele cadeaumanden of zo’n wel-
verdiend mamageschenk met 
verzorgingsproducten. En wat te 

ring heeft vergaard in het eigen 
gezin. Samen hebben ze elf kin-
deren! De winkel beschouwen 
ze als hun twaalfde… Dotjes & 
Stoer is een echt ambachtelijk 
bedrijf. In de eigen werkplaats 
worden baby- en kindermeu-
bels gemaakt, gerestaureerd en/
of gestyled naar de wens van 
de klant. Alle meubels zijn mas-
sief en klassiek van vorm. In de 
winkel staan dan ook prachtige 
wiegjes, ledikantjes, commodes 
en kasten. Opvallend is de zeer 

vriendelijke prijsstelling. Overi-
gens leveren Kees en Talitha ook 
antieke en klassieke (kleding) 
kasten voor elders in huis.
Vanwege de opening wordt er 
vrijdag 27 en zaterdag 28 april 
tien procent korting gegeven op 
alle accessoires. Dotjes & Stoer 
is te vinden aan de Meldijk 46 
in Uitgeest en is geopend van 
dinsdag tot en met zaterdag van 
9.00 tot 17.30 uur. Telefonisch is 
de winkel te bereiken via 06-
22239999 of 06-53895022. 

Bij Mondzorg Uitgeest 

“Kinderen zijn bij ons in goede handen”
Uitgeest - Tandarts Al-Hakim 
heeft zich onder andere gespe-
cialiseerd in het begeleiden van 
angstige patiënten. “Kinderen, 
maar ook volwassenen, zijn vaak 
bang voor de pijn of ze zijn on-
zeker over wat er gaat gebeuren”, 
zegt zij. Deze tandarts weet wel 
raad met deze problemen.
Daarnaast is Nour Al-Hakim be-
dreven in cosmetische tandheel-

kunde. “Veel voorkomende be-
handelingen zijn het plaatsen 
van metaalvrije kronen of het ge-
bruik van facings. Hierbij worden 
plaatjes van porselein of compo-
siet aan de voorkant van de tand 
geslepen waardoor er een mooie 
witte rij tanden ontstaat.” Bij el-
ke behandeling staan preventie-
ve mondhygiënische mondzorg 
en het streven naar een zo op-

timaal mogelijk goed en gezond 
gebit hoog in het vaandel.
Al-Hakim studeerde in 2010 af 
aan het Academisch Centrum 
Tandheelkunde Amsterdam (AC-
TA). Sindsdien heeft ze ervaring 
opgedaan als zelfstandig prac-
ticus in algemene praktijken. De 
tandartsenpraktijk van Nour Al-
Hakim is te vinden aan de Vrijbur-
glaan 59, op hetzelfde adres waar 

mondhygiëniste H.M. van den 
Kommer haar werk doet. Nieuwe 
patiënten zijn nog welkom.

Behandeling volgens afspraak. 
Bel 0251-316645 of 06-51178384, 
mail naar info@mondzorguit-
geest.nl of kijk op www.mond-
zorguitgeest.nl voor meer infor-
matie. 

“Je bent niet afhankelijk van anderen of omstandigheden om gelukkig te zijn”
Akersloot - “In mijn praktijk 
merk ik dat mensen de gebruiks-
aanwijzing van het leven niet 
kennen en dat zorgt ervoor dat 
de meeste mensen niet zo geluk-
kig en succesvol zijn als ze zou-
den kunnen zijn.” 
Aan het woord is livecoach Mo-
nique Borst. “Ik maak mensen 
bewust van hun onbewuste ge-
dachten, leg uit waar die gedach-
ten vandaan komen en geef er 
positieve gedachten voor in de 
plaats. Hierdoor verandert de fre-
quentie van je gedachten en wor-
den positieve ervaringen aange-
trokken. Mijn ervaring is dat als 

iemand zijn gedachten veran-
dert, zijn of haar leven zeer snel 
een positieve wending krijgt. We 
worden geboren met de kracht 
om ons eigen leven te creëren. 
Dit doen we door onze gedach-
ten te sturen. Het enige dat ons 
van geluk en succes afhoudt zijn 
onze eigen, meestal onbewus-
te, negatieve gedachten. Het ge-
voel dat iemand over een bepaal-
de situatie in zijn jeugd heeft ge-
had, vertaalt zich in onbewuste 
gedachten. Elke gedachte heeft 
een bepaalde vibratie en deze vi-
bratie trekt bijbehorende men-
sen en/of situaties aan. Dit is bij-

voorbeeld ook de reden waarom 
dezelfde mensen keer op keer 
in de liefde afgewezen worden. 
Hun onbewuste gedachte is: ik 
verdien geen liefde. In een rela-
tie laat de ander zien hoe je over 
jezelf denkt, en zul je dus, on-
bewust,  iemand aantrekken die 
je geen liefde geeft. Ook hoor ik 
vaak dat mensen zich machteloos 
voelen, maar machteloosheid is 
een keuze; als er iets gebeurt heb 
je de keuze tussen of er iets aan 
doen of accepteren dat het zo is 
en vaak komt er dan alsnog een 
oplossing. We denken ten on-
rechte dat we strijd met anderen 

hebben, maar de enige strijd die 
we voeren is met onszelf. Ik laat 
mensen zien dat het leven geen 
strijd hoeft te zijn. Dat je groot-
ste kwelgeest eigenlijk je groot-
ste leermeester is en dat elke te-
genslag altijd de potentie van een 
gelijkwaardig of groter voordeel 
met zich meedraagt.”
Ook leren de controle over het  
eigen leven te krijgen en zelf- 
vertrouwen opbouwen om met 
alle omstandigheden om te kun-
nen gaan? Neem dan contact 
op met: Monique Borst, 0251-
317710  of 06-40501295. www.
monique-borst.nl. 

Dotjes & Stoer opent winkel in Uitgeest

Walhalla aan baby- en kindermeubels, 
accessoires en cadeauartikelen!
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Kindercoach Jan Hein de Jong:

“Ieder kind heeft recht 
op een gelukkig leven”
Uitgeest - Pesten, scheiding, 
ziekte, verhuizing of overlijden; 
soms krijgt een kind veel te ver-
werken. Kom je daar zelf door-
heen of is hulp gewenst? Jan 
Hein de Jong is kindercoach en 
biedt hulp als het even niet lek-
ker gaat. Na zijn studie aan de 
Nederlandse Academie voor 
Psychotherapie  draait zijn prak-
tijk volop. In deze ruime praktijk 
en ook in zijn werkplaats zijn alle 
ingrediënten aanwezig. Via spe-
len, knutselen, praten of pop-
penspel werkt het kind zélf aan 
een oplossing. Het uitgangspunt 
is dat de cliënt het kan, het weet 
en het ook zelf doet. Dan werkt 

het. Aanmelding gaat door de 
ouders of op aanbeveling van 
huisarts of school. 
“We leven in een prestatiege-
richte maatschappij en worden 
overspoeld met informatie. Lek-
ker kind zijn is er nauwelijks 
meer bij. Die druk kan leiden tot 
faalangst of extreem gedrag. Als 
je je voorstelt dat hersenen pas 
na 25 jaar volgroeid zijn en de 
ordening plaatsvindt in de laat-
ste jaren, dan is het knap als je 
niét overvoerd raakt! Ieder kind 
heeft een uitstekende reden om 
zich te gedragen zoals het doet, 
maar we zijn de kunst kwijtge-
raakt om de ondertiteling te be-

grijpen. Ik help om die weer in 
beeld te krijgen. De afspraak is 
dat wat een kind bespreekt, ver-
trouwelijk is. Veiligheid en ver-
trouwen zijn grote voorwaarden.” 
Elke sessie wordt gefilmd zodat 
aantekeningen maken tijdens de 
sessies niet hoeft. Argwaan naar 
hulpverleners is helaas terecht; 
de beelden dienen als bewijs van 
correct handelen.” 
Tussentijds heeft Jan Hein ge-
sprekken met de ouders. Gemid-
deld zijn er acht tot vijftien ses-
sies van een uur nodig om tot 
een oplossing te komen. Uitge-
breide informatie: www.janhein-
dejong.nl. (Monique Teeling). 

Gratis ijsje bij Jooltje
Kinderkleding, schoenen of kraamcadeautjes; Jooltje heeft het allemaal!
Uitgeest - Voor kinderkleding 
hoeft niemand het dorp meer uit. 
Aan de Beatrixlaan huist sinds 
enige tijd Jooltje waar vele be-
kende merken kinderkleding in 
de rekken hangen. Enige merk-
namen die men hier tegen kunt 
komen zijn; Ducky Beau, Re-

tour, IKKS, Gaastra, Mim-Pi, Vin-
gino , McGregor, Oilily en Lot & 
Binc. Of je nu iets fleurigs of iets 
stoers zoekt, hier is van alles wat 
te vinden. Ook kraamcadeaus 
worden met zorg ingepakt, daar 
kan je mee aankomen!
Tijdens het shoppen zet het per-

soneel koffie of thee. De kinde-
ren kunnen mee, want zij krijgen 
een glas limonade bij een leuke 
dvd. De klanten kunnen zo in alle 
rust rondkijken en beslissingen 
nemen. Er zijn regelmatig leuke 
acties. Zo krijgt men bij aanko-
pen uit de nieuwe collectie bo-
ven de 25 euro gratis een pot-
je met alles wat nodig is om een 
zonnebloem te laten groeien. De 
hoogste bloemen worden iedere 
maand beloond en aan het eind 
van de zomer krijgt diegene met 
de allerhoogste bloem het be-
drag als korting op de wintercol-
lectie.

Op zoek naar (communie) 
kleding of zomerschoentjes? 
Maak kennis met het verrassen-
de aanbod van Jooltje. Tot 5 mei 
krijgt men bij aankoop een bon 
voor een gratis ijsje bij De Florijn.

Twintig jaar kinderdagverblijf De Regenboog!
Uitgeest - Het was op 14 april 
dat Stichting Kinderdagverblijf 
De Regenboog haar twintigjari-
ge bestaan vierde met ouders en 
kinderen in een feestelijke set-
ting. Dat de sfeer prima is bij De 
Regenboog werd bij het betre-
den van het Regenboogterrein 
onmiddellijk duidelijk. Het was 
een kleurig geheel, met veel bal-
lonnen, verkleedkleren, schmink 
en hapjes.
De Regenboog faciliteert dagop-
vang en buitenschoolse opvang 
op diverse locaties in De Koog 
en De Waldijk. Momenteel zijn er 
zes dagopvanggroepen met kin-
deren in de leeftijd van nul tot 
vier jaar. Hier is op woensdag en 
vrijdag directe plaatsingsmoge-
lijkheid. Er zijn vier buitenschool-

se opvanglocaties voor kinderen 
in de basisschoolleeftijd waar op 
woensdag directe plaatsingsmo-
gelijkheid is.
Het dagverblijf werkt met het Po-
sitief Pedagogisch Programma, 
Triple P, wat bestaat uit het po-
sitief benaderen van kinderen in 
alle situaties.
Daarnaast wordt in de dagop-
vanggroepen gewerkt met Uk & 
Puk, een totaalprogramma met 
activiteiten die de spraak- en 
taalvaardigheid, sociaal-emotio-
nele vaardigheden en motorisch 
zintuiglijke vaardigheden stimu-
leren. Zelfs de eerste rekenprik-
kels komen aan bod en ouders 
worden bij het programma be-
trokken zodat zij thuis op de di-
verse onderwerpen kunnen in-

spelen. In het kinderdagverblijf 
wordt gestreefd naar het creë-
ren van een omgeving waarin 
de kinderen de kans krijgen zich 
optimaal te ontwikkelen en spe-
lenderwijs leren omgaan met an-
dere kinderen en volwassenen.

De dagopvang bij De Regen-
boog komt volledig in aanmer-
king voor de Kinderopvangtoe-
slag van de Belastingdienst. Ui-
teraard is deze zakelijke infor-
matie van belang, maar belang-
rijker nog is dat kinderen zich 
hier veilig en welkom voelen. 
Bij De Regenboog zijn kinderen  
aan het goede adres! 

Adres: Benesserlaan 35, Uitgeest.
Zie ook: www.kdvderegenboog.nl
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Er zijn vele mogelijkheden na een 
arbeidzaam leven. Het pensioen 
kan er voor zorgen eindelijk eens 
die cursus te doen, of meer tijd 
te besteden aan een hobby. Lies 
Vink uit Castricum pakte het to-
taal anders aan. Zij wilde een 
wereldreis maken en omdat Azië 
haar trok, kwam ze in India te-
recht. Ze stak haar handen uit de 
mouwen in allerlei projecten en 
voelde dat daar haar toekomst 
lag. Ontwikkelingswerk had al 
langer haar belangstelling.
Uiteindelijk sprak Nepal haar het 
meest aan, volgens eigen zeg-
gen omdat de mensen je daar 
zo ongelofelijk vriendelijk en be-
scheiden tegemoet komen. Wat 
dat betreft had Lies zelf een Ne-
palees kunnen zijn. 
Lies werd geraakt door de vele 
straatkinderen en hun erbarme-
lijke situatie en besloot dat ze er 
iets aan wilde doen in de vorm 
van educatie. Om dit op te zet-
ten had ze geld nodig wat ze zelf 

bij elkaar wandelde op een voet-
tocht naar Assisi. Hiermee haal-
de ze veel geld op waarmee haar 
droom gerealiseerd kon worden.
“De onaanraakbaren zijn kin-
deren uit de laagste kaste en 
daardoor gedoemd te misluk-
ken in de samenleving, niemand 
bekommert zich om hen. Het 
zijn straatkinderen die geen ou-
ders hebben of thuis mishandeld 
worden, en veelal lijm snuiven,” 
aldus Lies.
Inmiddels heeft zij haar werk-
gebied drastisch uitgebreid, be-
stiert zij twee kindertehuizen, een 
naai/productiecentrum en on-
dersteunt zij gezinnen die het op 
eigen kracht niet redden.
Belangrijk daarbij is volgens Lies 
deze mensen het gevoel te geven 
hun eigen eten te verdienen. Ze 
worden gesteund in het betalen 
van de huur of schoolgeld waar-
door de kinderen het straks ho-
pelijk beter zullen krijgen. 
Maar hoe komen die kinderen in 

het tehuis terecht? Lies vertelt hoe 
zij het vertrouwen won van zes-
kinderen door iedere ochtend op 
hetzelfde tijdstip een broodje met 
hen te eten op straat. Vervolgens 
liet ze hen de nacht doorbrengen 
in het tehuis, overdag zochten ze 
het straatleven weer op. “Je moet 
niet denken dat je deze kinde-
ren meteen voor je gewonnen 
hebt, het duurt een tijdje voor 
ze voelen dat het tehuis veilig-
heid en warmte biedt, het vraagt 
een soort discipline dat ze niet 
gewend zijn. Ze mogen blijven 
maar als tegenprestatie willen 
we geen lijm meer zien en dat 
werkt.”
Haar social workers in de te-
huizen zoeken altijd actief naar 
familie van de kinderen en daar 
wordt keurig een fi le van bijge-
houden, zodat de kinderen (als 
ze dat willen) contact kunnen leg-
gen met hen. Als ze geen familie 
kunnen vinden komt er 6 weken 
een foto van hen in de krant en 
wordt de politie ingelicht. Komt er 
niemand dan mogen de kinde-
ren geregistreerd worden.
Zelf is zij in totaal zo’n 5 maan-
den per jaar in Nepal om dingen 
te regelen met het personeel dat 
haar zaken daar behartigt. Lan-
ger niet, dat heeft te maken met 
het visum maar ook met haar le-
ven als moeder en oma hier. Zij 
wil niemand tekort doen. 
In Nederland achteroverleunen 
kan ze niet, er worden lezingen 
en/of fi lmavonden gehouden 
voor scholen of Rotary’s. Zo weet 
zij iedere keer weer mensen te 
enthousiasmeren voor haar kin-
deren. In oktober wordt er in het 
JP Thijsse een Nepaldag georga-
niseerd, de afgelopen keren door 
honderden mensen bezocht. 
“Eerst nog Koninginnedag, dan 
staan we in Bakkum met zelfge-
maakte spullen uit Nepal.”
Wilt u meer weten over Lies en 
haar werk, kijk dan op www.
straatkinderenvankathmandu.nl.
Voor bijdragen: ABN AMRO 
801275490. 

Monique Teeling

Vijf maanden per 
jaar in Nepal

Volop actief na pensionering:

Viva Lavandula, de 
Provence in de polder!

Op zoek naar een leuk en betaal-
baar dagje uit waarbij je je even 
helemaal in Frankrijk waant? 
Ga dan eens naar Viva Lavan-
dula. Dit bezoekerscentrum in 
Marknesse in Flevoland staat 
geheel in het teken van laven-
del. Hier beleef je de Provence 
optimaal en ruik je die heerlijke, 
zoete geur van lavendel die doet 
verlangen naar vakantie. Maak 
een wandeling door maar liefst 
tien hectare geurende, paarse 
lavendelvelden, pluk je eigen la-
vendel, ga voor de Mini Lavendel 
Proeverij, laat je verrassen door 
veelzijdige rondleidingen en cre-
atieve workshops en koop onder-
tussen de mooiste lavendelplan-
ten voor tuin, terras of balkon.  

Viva Lavandula ligt in het buiten-
gebied van Marknesse (Uiterdij-
kenweg 45) nabij het stadje Blok-
zijl en op de grens van Flevoland 
en Overijssel op een steenworp 
afstand van het Nationale Park 
Weerribben-Wieden. Het bezoe-
kerscentrum is van 15 april tot en 
met 31 oktober, met uitzondering 
van de maandag, dagelijks van 
10.00 tot 18.00 uur geopend. De 
toegangsprijs bedraagt € 2,50.

 
Kinderen van vier tot en met 
twaalf jaar betalen € 1. Alle fa-
ciliteiten zijn toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers en er is vol-
doende gratis parkeergelegen-
heid. Meer informatie over Viva 
Lavandula of over de verschil-
lende workshops en/of (groeps)
arrangementen is te vinden op 
www.viva-lavandula.nl.   

Lezersactie 
Voor vijf lezers van de 50-plus-
wijzer kunnen we een mooi mid-
dagarrangement aanbieden. 
Het arrangement bestaat uit een 
middag Viva Lavandula met een 
informatieve rondleiding, zelf la-
vendel plukken en een Mini La-
vendel Proeverij met een drankje 
naar keuze. De prijs bedraagt 
normaal € 18,50. Te boeken van 
1 juni tot en met 30 september.
Geïnteresseerd? Breng zo mooi 
mogelijk onder woorden wat 
lavendel voor u betekent in 
maximaal 200 woorden en 
stuur dat, liefst voorzien van 
een foto, voor 10 mei naar 
redactie@50pluswijzer.nl. Onder 
de inzenders worden vijf arran-
gementen voor twee personen 
verloot.

Lezersactie

Akersloot
Bennebroek
Beverwijk
Castricum
Driehuis
Heemskerk

Heemstede
Limmen
Santpoort-N.
Santpoort-Z.
Uitgeest

Velsen-N.
Velsen-Z.
Velserbroek
Wijk aan Zee
IJmuiden

Er zijn vele mogelijkheden na een 
arbeidzaam leven. Het pensioen 
kan er voor zorgen eindelijk eens 
die cursus te doen, of meer tijd 
te besteden aan een hobby. Lies 
Vink uit Castricum pakte het to-
taal anders aan. Zij wilde een 
wereldreis maken en omdat Azië 
haar trok, kwam ze in India te-
recht. Ze stak haar handen uit de 
mouwen in allerlei projecten en 
voelde dat daar haar toekomst 
lag. Ontwikkelingswerk had al 
langer haar belangstelling.
Uiteindelijk sprak Nepal haar het 
meest aan, volgens eigen zeg-
gen omdat de mensen je daar 
zo ongelofelijk vriendelijk en be-
scheiden tegemoet komen. Wat 
dat betreft had Lies zelf een Ne-
palees kunnen zijn. 
Lies werd geraakt door de vele 
straatkinderen en hun erbarme-
lijke situatie en besloot dat ze er 
iets aan wilde doen in de vorm 
van educatie. Om dit op te zet-
ten had ze geld nodig wat ze zelf 

bij elkaar wandelde op een voet-
tocht naar Assisi. Hiermee haal-
de ze veel geld op waarmee haar 
droom gerealiseerd kon worden.
“De onaanraakbaren zijn kin-
deren uit de laagste kaste en 
daardoor gedoemd te misluk-
ken in de samenleving, niemand 
bekommert zich om hen. Het 
zijn straatkinderen die geen ou-
ders hebben of thuis mishandeld 
worden, en veelal lijm snuiven,” 
aldus Lies.
Inmiddels heeft zij haar werk-
gebied drastisch uitgebreid, be-
stiert zij twee kindertehuizen, een 
naai/productiecentrum en on-
dersteunt zij gezinnen die het op 
eigen kracht niet redden.
Belangrijk daarbij is volgens Lies 
deze mensen het gevoel te geven 
hun eigen eten te verdienen. Ze 
worden gesteund in het betalen 
van de huur of schoolgeld waar-
door de kinderen het straks ho-
pelijk beter zullen krijgen. 
Maar hoe komen die kinderen in 

het tehuis terecht? Lies vertelt hoe 
zij het vertrouwen won van zes-
kinderen door iedere ochtend op 
hetzelfde tijdstip een broodje met 
hen te eten op straat. Vervolgens 
liet ze hen de nacht doorbrengen 
in het tehuis, overdag zochten ze 
het straatleven weer op. “Je moet 
niet denken dat je deze kinde-
ren meteen voor je gewonnen 
hebt, het duurt een tijdje voor 
ze voelen dat het tehuis veilig-
heid en warmte biedt, het vraagt 
een soort discipline dat ze niet 
gewend zijn. Ze mogen blijven 
maar als tegenprestatie willen 
we geen lijm meer zien en dat 
werkt.”
Haar social workers in de te-
huizen zoeken altijd actief naar 
familie van de kinderen en daar 
wordt keurig een fi le van bijge-
houden, zodat de kinderen (als 
ze dat willen) contact kunnen leg-
gen met hen. Als ze geen familie 
kunnen vinden komt er 6 weken 
een foto van hen in de krant en 
wordt de politie ingelicht. Komt er 
niemand dan mogen de kinde-
ren geregistreerd worden.
Zelf is zij in totaal zo’n 5 maan-
den per jaar in Nepal om dingen 
te regelen met het personeel dat 
haar zaken daar behartigt. Lan-
ger niet, dat heeft te maken met 
het visum maar ook met haar le-
ven als moeder en oma hier. Zij 
wil niemand tekort doen. 
In Nederland achteroverleunen 
kan ze niet, er worden lezingen 
en/of fi lmavonden gehouden 
voor scholen of Rotary’s. Zo weet 
zij iedere keer weer mensen te 
enthousiasmeren voor haar kin-
deren. In oktober wordt er in het 
JP Thijsse een Nepaldag georga-
niseerd, de afgelopen keren door 
honderden mensen bezocht. 
“Eerst nog Koninginnedag, dan 
staan we in Bakkum met zelfge-
maakte spullen uit Nepal.”
Wilt u meer weten over Lies en 
haar werk, kijk dan op www.
straatkinderenvankathmandu.nl.
Voor bijdragen: ABN AMRO 
801275490. 

Monique Teeling

Vijf maanden per 
jaar in Nepal

Volop actief na pensionering:

Viva Lavandula, de 
Provence in de polder!

Op zoek naar een leuk en betaal-
baar dagje uit waarbij je je even 
helemaal in Frankrijk waant? 
Ga dan eens naar Viva Lavan-
dula. Dit bezoekerscentrum in 
Marknesse in Flevoland staat 
geheel in het teken van laven-
del. Hier beleef je de Provence 
optimaal en ruik je die heerlijke, 
zoete geur van lavendel die doet 
verlangen naar vakantie. Maak 
een wandeling door maar liefst 
tien hectare geurende, paarse 
lavendelvelden, pluk je eigen la-
vendel, ga voor de Mini Lavendel 
Proeverij, laat je verrassen door 
veelzijdige rondleidingen en cre-
atieve workshops en koop onder-
tussen de mooiste lavendelplan-
ten voor tuin, terras of balkon.  

Viva Lavandula ligt in het buiten-
gebied van Marknesse (Uiterdij-
kenweg 45) nabij het stadje Blok-
zijl en op de grens van Flevoland 
en Overijssel op een steenworp 
afstand van het Nationale Park 
Weerribben-Wieden. Het bezoe-
kerscentrum is van 15 april tot en 
met 31 oktober, met uitzondering 
van de maandag, dagelijks van 
10.00 tot 18.00 uur geopend. De 
toegangsprijs bedraagt € 2,50.

Kinderen van vier tot en met 
twaalf jaar betalen € 1. Alle fa-
ciliteiten zijn toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers en er is vol-
doende gratis parkeergelegen-
heid. Meer informatie over Viva 
Lavandula of over de verschil-
lende workshops en/of (groeps)
arrangementen is te vinden op 
www.viva-lavandula.nl.   

Lezersactie 
Voor vijf lezers van de 50-plus-
wijzer kunnen we een mooi mid-
dagarrangement aanbieden. 
Het arrangement bestaat uit een 
middag Viva Lavandula met een 
informatieve rondleiding, zelf la-
vendel plukken en een Mini La-
vendel Proeverij met een drankje 
naar keuze. De prijs bedraagt 
normaal € 18,50. Te boeken van 
1 juni tot en met 30 september.
Geïnteresseerd? Breng zo mooi 
mogelijk onder woorden wat 
lavendel voor u betekent in 
maximaal 200 woorden en 
stuur dat, liefst voorzien van 
een foto, voor 10 mei naar 
redactie@50pluswijzer.nl. Onder 
de inzenders worden vijf arran-
gementen voor twee personen 
verloot.

Lezersactie

De 50+ Wijzer
die in deze editie

is opgenomen
kunt u lezen op

www.50pluswijzer.nl
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Biljarten NK libre hoofdklasse
Castricum- Tijdens een span-
nende finale is Sander Gosse-
link van b.v. Onder Ons  tweede 
geworden tijdens het nationaal 
kampioenschap libre hoofdklas-
se. De moyennegrenzen in deze 
klasse zijn 7.0 tot 11.0. De partij-
lengte is 150 caramboles. De fi-
nale werd georganiseerd door 

b.v. de Diamonds in biljartcen-
trum De Viaanse Molen in Alk-
maar.
In de eerste ronde werd de toon 
al gezet, Sander maakte zijn eer-
ste partij uit in vijf beurten met 
een moyenne van 30,0.  Ook Re-
ne ter Braak van b.v. de Biester 
uit Haaksbergen maakte de par-

tij in vijf beurten uit. Na een paar 
partijen werd al snel duidelijk dat 
Sander en Rene veruit de bes-
te waren tijdens dit kampioen-
schap. Als hoogtepunt maakte 
Rene een partij uit in acht beur-
ten met een slotserie van 135 te-
gen Bert van Engelen uit Naar-
den. In ronde vijf liet Sander ook 
een sterk staaltje biljarten zien. 
In de  vierde beurt stond San-
der op 31 en zijn tegenstander 
Kees Castelijns uit Duizel ( Bra-
bant) had er al 88. In beurt vijf 
maakte Sander, met een  se-
rie van 129 de partij uit. Het kon 
niet anders, de strijd om de eer-
ste plaats ging tussen Rene en 
Sander. Beide biljarters had-
den last van de zenuwen. Re-
ne had ze het beste onder con-
trole en Sander moest met le-
de ogen toezien dat zijn tegen-
stander met een serie van 104 
het kampioenschap binnenhaal-
de. Toch is biljartvereniging On-
der Ons bijzonder trots op San-
der die toch tweede van Neder-
land is geworden in zijn klasse. 
Zowel Rene als Sander zijn ge-
promoveerd naar de extraklasse 
libre. De moyennegrenzen lopen 
van 11.0 tot 20.0 met een partij-
lengte van 225 caramboles.

Open dag bv Onder Ons
Castricum – B.v. Onder Ons or-
ganiseert op zaterdag 28 april 
van 9.30 tot 18.00 uur een open 
dag, waar door de leden van de 
vereniging, informatie en spel-
uitleg wordt gegeven over de bil-
jartsport in al zijn facetten. 

Biljarten is een sport voor ie-
dereen ongeacht leeftijd en ge-
slacht. Vooral de jeugd is van 

harte welkom maar ook voor de 
dames zijn er mogelijkheden bij-
voorbeeld voor een eigen bil-
jartavond, maar ook op ande-
re avonden is men welkom. Kom 
gerust en vrijblijvend langs en 
maak kennis met de entourage 
en de biljartsport in het gezellige 
biljartcentrum, naast het winkel-
centrum (achter de apotheek).
Het doel van het organiseren van 

de Nationale Biljartdag is om via 
de verenigingen geïnteresseer-
de personen laagdrempelig ken-
nis te laten maken met de biljart-
sport.

Informatie is te verkrijgen bij 
Cees Suurmond in het biljart-
centrum op maandagavond, 
woensdagavond en  vrijdag- en 
zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur 
of op de websites www.bv-on-
derons-castricum.nl of www.bil-
jartcentrumcastricum.nl.

Croonenburg A junioren succesvol

Castricum - Het eerste meisjes-
team en het eerste jongensteam 
van volleybalvereniging Croo-
nenburg zijn dit seizoen enorm 
succesvol. En het einde is nog 
niet in zicht. Beide teams ein-
digden in december 2011 al op 
de eerste plaats in de najaars-
competitie. Dat gaf hun het recht 
om te gaan spelen in de hoog-
ste jeugd volleybalklasse van de 

regio west. Ook daar zijn beide 
teams kampioen geworden. De 
trainers zijn dan ook trots op hun 
speelsters en spelers.
De jongens maakten rond no-
vember een trainerswisseling 
door. Het roer werd overgeno-
men door eerste team speler Je-
roen Zonneveld en Arjen Pau-
zenga, vader van een van de 
spelers. De coaching werd ge-

daan door Aadje Schuerman.  
Pauzenga en Zonneveld voer-
den direct de intensiteit van de 
trainingen op en zagen de jon-
gens groeien. Trainer Zonneveld: 
“Het tempo ging omhoog bij de 
trainingen. We zagen dat we de 
jongens met hard werken en uit-
dagende oefenstof beter konden 
krijgen.” Zo goed dat de jongens 
nu al geregeld in het eerste he-
renteam spelen.
De meiden hadden van meet af 
aan een kundig trainersduo. Paul 
Oudejans en Hessel Leithuijser, 
beiden docent lichamelijke oe-
fening, zagen perspectief in de-
ze groep en de meiden maakten 
dat meer dan waar. De meeste 
meiden kunnen zelfs nog in een 
leeftijdscategorie lager spelen. 
Paul Oudejans: “Ik heb vier jaar 
het eerste herenteam getraind 
en dat was al leuk maar ik heb 
er nog meer plezier in als zie hoe 
deze talentvolle groep als team 
maar ook individueel gegroeid 
is. De teams zijn nog niet uitge-
speeld. Door hun succes in de 
competitie zijn ze geplaatst voor 
het Nederlands kampioenschap 
volleybal.” De trainers achten de 
teams kansrijk.

Aad Verduin winnaar van 
driebandenkampioenschap
Akersloot - Na een zeer span-
nende finale wist Aad Verduin de 
titel van het driebandentoernooi 
na een sublieme finale binnen te 
halen. Na vier ronden stonden 
er drie spelers aan kop met al-
len vier gewonnen partijen, ter-
wijl Lau van Roon met drie ge-
wonnen partijen nog volop mee-
deed in dit kampioenschap.
De latere winnaar Aad Verduin, 
Patrick Verduin en John Putter 
hadden hun vier partijen gewon-

nen. In de vijfde ronde versloeg 
Patrick Verduin Lau van Roon en 
Aad Verduin wist af te rekenen 
met John Putter. De laatste par-
tij van Aad tegen Patrick en in 
het begin ging het tamelijk gelijk 
op. Aad kwam op twaalf caram-
boles en toen leek de finale ge-
speeld, maar Patrick kwam knap 
terug met een serie van vijf. Aad 
Verduin was echter oppermach-
tig en won deze partij uiteindelijk 
met ruim verschil.

Veiligheid zwembad goedgekeurd

Olympische Spelen in 
Zwembad De Witte Brug
Castricum – Ook meedoen aan 
de Olympische Spelen? In de 
meivakantie van 1 mei tot en met 
4 mei worden voor jong en oud 
vier clinics georganiseerd. Het 
prijzenpakket bestaat uit een di-
ploma en medaille. En de eeuwi-
ge roem natuurlijk.
Op dinsdag leren de deelnemers 
schoonzwemmen door mede-
werkers van de Dolfijn uit Am-
sterdam. Woensdag is er syn-
chroonzwemmen en deze cli-
nic wordt gegeven door DAW 
uit Alkmaar. De dag erna wordt 
waterpolo gespeeld onder lei-
ding van Patrick en Herman van 
Aquafit. En op de laatste dag is 

er wedstrijdzwemmen met nie-
mand minder dan Tessa Brou-
wer. De clinics zijn van 13.00 tot 
15.00 uur. Vier keer meedoen 
kost tien euro. Opgeven aan de 
kassa, telefonisch 0251-653144 
of via de mail info@dewittebrug.
com. Wie een keer deelneemt 
betaalt 3,60 euro en hoeft zich 
niet op te geven.
Zwembad De Witte Brug heeft 
onlangs het keurmerk Vei-
lig & Schoon toegekend gekre-
gen. Met het keurmerk geeft het 
zwembad aan te voldoen aan de 
eisen die overheden stellen aan 
zwembaden en een aantal extra 
kwaliteitseisen.

Schoonebeek in de 
nationale ranglijsten
Castricum - Al in de eerste 
maand van het outdoor-atle-
tiekseizoen hebben zowel Sven 
als Lisanne Schoonebeek zich 
een plaats kunnen verwerven 
in de nationale ranglijsten. Dat 
deden de twee atleten uit Cas-
tricum afgelopen weekend tij-
dens de CD-competitie voor ver-
enigingen, waarin zij uitkwamen 
voor hun club AV Lycurgus. On-
danks de koude en natte weers-
omstandigheden in Amsterdam 
wist Sven Schoonebeek (15) zich 
naar een recordtijd op de 800m 
junioren C te lopen: 2.06.86s. Hij 
was daarmee de grootste pun-
tenpakker van de hele dag. Ook 
droeg hij zijn steentje bij aan de 
4x100m estafette (51.08s). Zijn 
team staat na de eerste compe-
titiewedstrijd op de derde plaats.
Zus Lisanne Schoonebeek (12) 
kwam samen met haar teamge-
noten zelfs uit op een riante eer-
ste plek bij de junioren D (12 en 
13 jaar). Zij was de sterkste op 
alle drie onderdelen waarop zij 
uitkwam. De 4.71m bij het ver-
springen, de 8.59s over de 60m 
sprint en de 60m hordenloop in 
10.29s betekenden niet alleen 
ruime verbeteringen van haar 

pr’s; daarmee voldeed ze ook 
aan de limiet voor vermelding in 
de nationale ranglijst van de at-
letiekunie. 
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Wethouder Zonjee lovend 
over camping De Nesse
Castricum - Op donderdag 19 
april bracht wethouder Zonjee-
Zonneveld een bedrijfsbezoek 
aan camping De Nesse. Aanlei-
ding voor het bezoek is de wens 
van het college van burgemees-
ter en wethouders om voortdu-
rend met de ondernemers in ge-
sprek te blijven. Tijdens het be-
drijfsbezoek kreeg wethouder 
Zonjee een goede indruk van de 
fraaie, goed onderhouden cam-
ping, die hoog scoort op gast-
vrijheid. De wethouder ver-
telt: “Camping De Nesse verrijkt 
sinds 1996 het buitengebied van 
Castricum. De Nesse was voor 
1996 alleen een paardenpensi-

on. Er staan op dit moment nog 
steeds 20 paarden in het pensi-
on. In 1996 hebben de eigena-
ren, het  echtpaar John en Nat-
halie Adrichem, samen met hun 
kinderen Max en Ariënne hun 
dromen waargemaakt en zijn 
naast het paardenpension een 
camping begonnen. Op dit mo-
ment beschikt De Nesse over 
21 campingeenheden. De Nes-
se is een kindvriendelijke mini-
camping die wordt bezocht door 
jonge gezinnen en actieve (jon-
ge) levensgenieters. Gastvrijheid 
staat op de camping hoog in het 
vaandel. Dat werd vorig jaar be-
loond met de Ondernemersprijs 

én Publieksprijs 2011 voor meest 
gastvrije toeristische onderne-
ming van Castricum op zak. Bo-
vendien werd de camping door 
Zoover ‘highly recommended’ 
met een beoordeling van een 9,2. 
Camping De Nesse heeft zijn pij-
len nu gericht op een nieuwe uit-
daging: de hooiberghutten. De 
vergunning is inmiddels aange-
vraagd en ligt ter beoordeling bij 
de gemeente. Voor de toekomst 
zijn er volgens John en Nathalie 
Adrichem voor de lokale econo-
mie twee verbeterpunten. Graag 
zouden ze de woonkern Limmen 
een authentiek pleintje gun-
nen met gezellige terrassen. Ook 
blijft de inning van de toeristen-
belasting een lastig punt. De ver-
houding overnachtingstarief vs. 
toeristenbelasting is in kleinere 
logiesaccommodaties zoek, zo 
meent het echtpaar.”

oplossing
Zoek de 10 verschillen

Olaf de Ruyter Koninginnedag open

Met oranje elftal goudvissen 
op weg naar het EK voetbal 
Heemskerk - Bij bloemisterij 
en siertuincentrum Olaf de Ruy-
ter is het oranjegevoel al volop 
aanwezig. Vanwege Koninginne-
dag, maar ook met het EK voet-
bal in het vooruitzicht, zijn er leu-
ke aanbiedingen op het gebied 
van vijvers. Zo kan men van-
af Koninginnedag tot en met de 
dag dat oranje in de finale speelt 
(?), een compleet elftal oranje 
goudvissen aanschaffen voor 10 
euro. Er zijn meer dan 40 soor-
ten en maten vijvervissen. Be-
halve de goudvis, zijn dat on-
der andere de goudwinde, shu-
bunkin, koi (Japan en Euro), ver-
schillende soorten steur, waar-
onder de albinosteur, en vele an-
dere soorten. De watertempera-
tuur is nu verantwoord om vis uit 
te zetten. Natuurlijk zijn bij Olaf 
de Ruyter ook alle andere arti-
kelen voor de vijver verkrijgbaar. 
Vijver- en moerasplanten en wat 
er verder nodig is om van de vij-

ver een prachtig plekje te ma-
ken. Bij aankoop van vijverar-
tikelen ontvangt men een gra-
tis bamboevisnetje om klein af-
val zoals blaadjes uit de vijver te 
scheppen. 
Klanten kunnen gebruik maken 
van de gratis vernieuwde elek-
tronische vijverwatertest. Neem 
een potje met vijverwater mee 
en leer hoe het met de kwaliteit 
gesteld is. 
Ook de tuinliefhebber komt aan 
zijn trekken bij Olaf de Ruy-
ter. Men zal verrast zijn over het  
enorme aanbod doorbloeiende 
en vaste planten.
Om iedereen de kans te geven 
langs te komen is Olaf de Ruyter 
op maandag 30 april van 10.00 
tot 13.00 uur geopend. Er blijft 
die dag dus nog genoeg tijd over 
om Koninginnedag te vieren. 
Bloemisterij en siertuincentrum 
Olaf de Ruyter, Duitslandlaan 9 
in Heemskerk, tel. 0251-233244.

Vier dagen feest bij 
90-jarig Vitesse ’22
Castricum - Vitesse ‘22 lijkt met 
het jaar jonger te worden. Het 
uitgebreide vier dagen tellen-
de jubileumfeestprogramma laat 
daar geen onduidelijkheid over 
bestaan.
Zo begint de 90-jarige zijn feest-
je op donderdagavond 10 mei 
met een groots jubileumdiner. 
Iedereen is welkom. Althans, ie-
dereen die daar 90 euro voor 
over heeft. 
De volgende dag, vrijdag de 11e, 
kan de jubilaris even uitslapen, 
om daarna helemaal fit bij de af-
trap van het Grijze Hert toernooi 
te zijn om 19.00 uur. Een half uur 
later al start het nu al legenda-

rische treffen tussen Oud Vites-
se en Oud AZ. Nadat Oud Vites-
se Oud AZ van het veld heeft ge-
speeld en de Grijze Herten heb-
ben laten zien waarom ze in het 
Grijze Hert toernooi spelen, is 
er muziek. En wel van niemand 
minder dan Volendam’s gezellig-
ste feestband La Stampa. 
Op zaterdag 12 mei om 9.00 uur 
loopt de jeugd van Vitesse in een 
optocht vanaf de rk kerk door 
het dorp naar het Vitesse terrein. 
Leuk als de Grijze Herten erbij 
zijn, al is er wel begrip voor als 
deze een uurtje later komen. Om 
9.30 uur is er een programma 
voor de jongste jeugd. Om 14.00 

uur een achtkamp voor de vrien-
den van Vitesse. En om 17.00 uur 
start het CALU toernooi voor 
Goud en Oud. Maar, goud of 
oud, om 19.00 uur moet iedereen 
er weer staan als topband Tour 
de Funk aantreedt.
Op zondag 13 mei starten om 
10.00 uur de Highland Games 
voor de oudere jeugd. Een fysiek 
spektakel, waar een potje voet-
ballen niks bij is. Om 14.00 uur 
is er voetballen voor de senioren.
En, alsof er nog niet genoeg is 
gefeest en bijgepraat, begint 
om 15.00 uur een grote reünie 
voor alle leden en oud-leden. 
De verstaanbaarheid wordt hier 
op aangename wijze verstoord 
door een optreden van de Skul-
pers. De dag wordt besloten met 
een optreden van de band Roy-
al Flush.
Kijk op www.vitesse22-90jaar.
com voor meer informatie.

Op 28 april kijken in HMS-wijk

Uitgeest - Nog maar kort ge-
leden zijn de eerste woningen 
van de nieuwe HMS-wijk opge-
leverd. Maar zeker nog niet alle 
woningen zijn klaar. Aan de Bur-
gemeester van Roosmalenstraat 
zijn de nieuwe contouren van de 
volgende bouwblokken inmid-
dels zichtbaar. De eerste casco’s 
zijn opgebouwd en ook het eer-
ste metselwerk is daar zichtbaar. 
Door de positie van de wonin-
gen is nu het royale binnenhof 
ook goed zichtbaar. De verwach-
ting is dat nog voor de bouwvak 
dit binnenterrein volledig is inge-
richt. In de diverse bouwblokken 

zijn nog enkele woningen be-
schikbaar. Wat maakt de HMS 
in deze crisistijd tot een succes? 
Iedereen weet het de afgelopen 
tijd steeds lastiger is geworden 
om een hypotheek te kunnen 
krijgen. Daarnaast willen men-
sen eerst zekerheid hebben over 
de verkoop van hun huidig wo-
ning voordat ze over een nieu-
we woning gaan nadenken. Op 
al deze problemen heeft Thun-
nissen ingespeeld door kopers 
van unieke regelingen gebruik te 
laten maken. Zo is een apparte-
ment met 75 m2 woonoppervlak 
is al te verkrijgen voor 150.000,- 

euro Of een eengezinswoning 
van 117m2 al voor 185.725,- eu-
ro. Dit zijn geen woningen met 
startersafmetingen maar wel 
startersprijzen. De unieke uitge-
stelde betalingsregeling maakt 
dit mogelijk. Zo koopt men nu 
een woning maar betaald men 
deze nog niet volledig (rentevrij). 
Pas als men de woning weer 
verkoopt dient men het uitge-
stelde deel te betalen. Hierdoor 
hoeft men een veel lagere hypo-
theek af te sluiten met dus ook 
veel lagere maandlasten als re-
sultaat. Een koopwoning is hier-
door niet alleen voor velen weer 
bereikbaar geworden maar ook 
nog eens voordeliger dan huren! 
Daarnaast kan men ook nog ge-
bruik maken van de 100% ver-
koopgarantie op de huidige wo-
ning. Een unieke regeling waar-
bij 100% van de waarde van de 
huidige woning wordt gegaran-
deerd. 
Nieuwsgierig geworden naar de 
woningen? Neem een kijkje in 
de modelwoning. Voor meer in-
formatie over het project: www.
hmsuitgeest.nl.
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Diederik van Vleuten bij première 
‘Merdeka’ over oud-Indiëgangers
Castricum - Op het Bonhoef-
fercollege zijn leerlingen van 
mavo-3 dit schooljaar bezig met 
een bijzonder project over Ne-
derlands-Indië waarbij de school 
samengewerkt heeft met Werk-
groep Oud-Castricum en het 
Strandvondstenmuseum. De 
leerlingen hebben interviews 
afgenomen bij tien Castricum-
mers die daar verbleven tijdens 
de politionele acties eind jaren 
’40. Die tijd heeft heel veel in-
vloed gehad op het verdere le-
ven van de oud-Indiëgangers. 

De communicantjes halen 
225,88 euro op voor Ethiopië
Castricum - Afgelopen zondag hebben 24 communicantjes weer hun 
eerste communie gedaan. De communicanten hebben dit jaar maar 
liefst 225,88 euro opgehaald voor Ethiopië, Pastoor Kaleab was hier 
erg blij mee. Met dit geld wordt er gezorgd dat de kinderen in Ethiopië 
met een ontbijt naar school kunnen gaan. 

Regio - Zonnebloemvrijwilligers 
gaan de komende maanden in 
heel Nederland op pad om lo-
ten van 2 euro per stuk te ver-
kopen. Zij doen dat in het kader 
van de Nationale Zonnebloem-
loterij. De opbrengst gaat naar 
tal van lokale en landelijke dag-
jes uit en aangepaste vakanties 
voor fysiek beperkte mensen, 

‘ALS’ je danst, dan dans je goed’
Castricum - In het kader van 
de maatschappelijke stage had-
den eind vorig jaar leerlingen 
van 3 vwo en 3 havo van het 
Jac. P. Thijsse College een heu-
se uitwisseling met leerlingen en 
leeftijdsgenoten van Heliomare. 
Leerlingen van Heliomare wa-
ren een dag bij het  JPT op be-
zoek en leerlingen van het JPT 
brachten een dag door in Wijk 
aan Zee.

Directeur Rene Vermeer: “Op 
veel van onze leerlingen maakte 
de kennismaking diepe indruk. 

Maar niet alleen bij hen. De leer-
lingen van Heliomare, veelal met 
een (lichamelijke) beperking, 
voelden zich bij onze leerlin-
gen en in ons gebouw thuis. Het 
smaakte naar meer. In ieder ge-
val zal de uitwisseling dit school-
jaar wegens succes worden ge-
prolongeerd. “
Bij een aantal mensen op Helio-
mare ontstond het idee om nog 
iets extra’s te doen. Samen met 
enkele leerlingen van het JPT 
en docenten van beide scholen 
werd een waanzinnig leuk idee 
geboren. Een schoolfeest in de 

Bob’s van leerlingen van het JPT 
samen met hun leeftijdsgenoten 
van Heliomare. ‘Rolstoel’ en ge-
zond gelijk op de dansvloer.

Het feest wordt woensdag 16 
mei gehouden in de Bob’s aan de 
Westerwerf te Uitgeest en begint 
om 19.30 uur. Een deel van de 
opbrengst van de kaartverkoop 
gaat naar de Stichting ‘ALS’. ALS 
staat voor Amyotrofische Late-
raal Sclerose, een ernstige spier/
zenuwziekte met vaak een fataal 
verloop. Die avond geldt: ‘ALS’ je 
danst, dan dans je goed! 

Groei en Bloei 50 jaar
Limmen - Groei en Bloei Mid-
den-Kennemerland bestaat dit 
jaar al 50 jaar. En al 50 jaar is 
bloemschikken een kernactiviteit 
in de vereniging.
Ter gelegenheid van het jubile-
um wordt er een demonstratie 
georganiseerd op vrijdagavond 
27 april in de Burgerij in Limmen.
André Snijder, arrangeur uit 
Dalfsen is hiervoor uitgeno-
digd. Hij heeft zijn sporen ruim-

schoots verdiend binnen bloem-
schikkend Nederland. Onder an-
deren op het Nederlands Kam-
pioenschap Bloemschikken. An-
dré maakt mooie werkstukken 
tijdens zijn presentatie en leert 
de bezoekers en passant ook het 
een en ander.
Een aantal werkstukken wor-
den verloot. Aanvang 20.00 
uur. Entree inclusief koffie/thee 
8,50/G&B pas 7,50 euro. 

Ontmoetingsochtend voor 
blinden en slechtzienden
Castricum - Voor mensen die 
blind of slechtziend zijn organi-
seert Stichting Welzijn Castricum 
op woensdag 9 mei van 10:00 
tot 12:00 uur een ontmoetings-
ochtend aan de Dorpsstraat 23 
in Castricum. Het doel van de-
ze ochtend is om in een gezel-
lige huiskamersetting ervarin-
gen uit te wisselen, of een acti-
viteit te doen. Bijvoorbeeld een 
spel, een wandeling of iets cre-

atiefs, al naar gelang de interes-
se van de deelnemers. De ont-
moetingsochtend wordt bege-
leid door twee enthousiaste vrij-
willigers en de kosten, voor kof-
fie en thee, zijn  2,50 euro.

Voor aanmelding en/of vervoer 
kan men contact opnemen met 
Stichting Welzijn Castricum via 
tel. 0251- 656562 of info@wel-
zijncastricum.nl 

Start van Nationale 
Zonnebloemloterij

die de Zonnebloem voor jong 
en oud organiseert. Zij zijn mis-
schien wel de grootste winnaars. 
Alhoewel ook de hoofdprijs van 
15.000 euro niet mis is. De trek-
king vindt plaats op 22 oktober. 

Naast de hoofdprijs zijn nog 
5.020 geldprijzen te winnen. De 
loterij vormt één van de belang-
rijkste inkomstenbronnen voor 
de Zonnebloem. 
De loten zijn ook te bestellen op 
www.zonnebloem.nl. 

Vermist:
M.L. Kinglaan Castricum: schild-
padpoes, erg mager, 20 jaar, 

Tommy.
Gevonden:
Geen.

Inlichtingen: 
Ria Dol, tel. 0251- 658504.

Mariëtte Dahmes van Mariëtte’s Footcare:
“Openingsaanbieding verlengd, 10% 
korting op eerste voetbehandeling

Castricum - “Na mijn artikel 
van eind februari in deze krant 
heb ik erg leuke reacties ge-
had van mijn klanten. Vooral de 
switch van de financiële wereld 
naar het vak pedicure sprak veel 
klanten aan. Het pedicuren ben 
ik nog leuker gaan vinden. Het 
contact met de klant, het voor de 
klant iets kunnen betekenen, als 
de klant tevreden en gelukkig de 
deur uitloopt; dan ben ik een ge-
lukkig mens! Mijn klanten geven 
mij veel energie.”
Aan het woord is Mariëtte 
Dahmes van Mariëtte’s Foot-
care. In 2009 is zij tijdens een re-

organisatie uit de financiële we-
reld gestapt. Haar leven kreeg 
een nieuwe wending en Mariët-
te heeft uiteindelijk haar hart ge-
volgd, zij werd pedicure. Op het 
moment volgt zij een opleiding 
medisch pedicuren bij de Haar-
lemse Akademie in Uitgeest. “Ik 
heb meer inzicht gekregen in het 
ontstaan van problemen en op-
lossingen. In samenspraak met 
de klant en eventueel een me-
disch specialist, zoals huisarts, 
praktijkondersteuner, podoloog, 
wordt gezocht naar een geschik-
te oplossing. Mariëtte heeft haar 
openingsaanbieding verlengd. 

Nog steeds krijgt iedere nieu-
we klant tien procent korting op 
een behandeling. Met de zomer 
op komst is het een echte aan-
rader om de voeten professio-
neel te laten behandelen. “Kwali-
teit en service staan bij mij voor-
op”, vervolgt zij. “Ik ben daarom 
aangesloten bij Provoet, de lan-
delijke organisatie voor gediplo-
meerde pedicures. Ik werk met 
producten van Courtin, een na-
tuurlijk product met als hoofdbe-
standdeel Tea Tree Olie. Tea Tree 
Olie heeft een zuiverende en een 
schimmelwerende werking. De-
ze olie wordt vervaardigd in Au-
stralië. Bovendien bied ik een 
heerlijke Spabehandeling aan 
voor de voeten. Deze bestaat uit 
een standaard pedicurebehan-
deling, scrub, massage en afslui-
tend een masker. Een echte aan-
rader voor iedereen die zichzelf 
eens goed wil laten verwennen 
in de deze jachtige tijd.” Mariët-
te’s Footcare: is te bereiken op 
06-53793897 of info@mariettes-
footcare.nl. Behandelingen kun-
nen overdag maar ook ’s avonds 
worden uitgevoerd. Mariëtte’s 
Footcare is gevestigd op de Kor-
te Cieweg 8 in Castricum. Kijk 
ook op haar website www.Ma-
riettesfootcare.nl voor meer in-
formatie.

Dat feit en ook het gegeven dat 
dertig leerlingen zich daarin ver-
diept hebben, is de reden dat 
cabaretier Diederik van Vleuten 
op 27 april naar Castricum komt 
om de première bij te wonen 
van de documentaire ‘Merdeka, 
standplaats Castricum’. Tevens 
is hij aanwezig bij de aanslui-
tende opening van de tentoon-
stelling die aan de film verbon-
den is.  In het Strandvondsten-
museum van Menno Twisk heb-
ben de leerlingen samen met le-
den van de Werkgroep Oud-Cas-

tricum een tentoonstelling kun-
nen voorbereiden. Voor de pre-
mière van de documentaire en 
de opening van de tentoonstel-
ling is Diederik van Vleuten uit-
genodigd. De première is in het 
Strandvondstenmuseum van 
Menno Twisk aan de Gevers-
weg. Aansluitend is de opening 
van de tentoonstelling in het ge-
bouw van Werkgroep Oud-Cas-
tricum waar iedereen op de eer-
ste zondag van mei en juni kan 
zien dat door de leerlingen iets 
groots werd verricht.
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

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

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

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

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

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

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

Burgerlijke Stand 
GEBOREN
Djayden Jairo Awad, zoon van
M. Hoogwerf en D.T. Awad

Finn Erik den Nijs, zoon van
T.W. Bosker en J.H. den Nijs

ONDERTROUW
A.G. Hermans en S.M. Groot

GEHUWD
E. de Visser en A.G. Duin

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
VERGADERING WElSTANDScOMMISSIE
 
VERGUNNINGEN cOR GROENEWEGEN
TOERNOOI
De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat aan 
Stichting Voetbalpromotie Uitgeest toestemming is 
verleend voor het organiseren van het Cor Groene-
wegen Toernooi gedurende het Pinksterweekeinde 
van 25 t/m 28 mei 2012.

De volgende activiteiten maken hiervan deel uit:
het plaatsen van een tent op het trainingsveld van FC 
Uitgeest aan de Zienlaan 2;
het in de tent ten gehore (laten) brengen van (leven-
de) muziek;
het schenken van zwakalcoholhoudende drank,
het plaatsen van verkooppunten voor zwakalcohol-
houdende drank, nonalcoholische drank en diverse 
etenswaar, in en in de nabijheid van de tent.

In verband hiermee is de volgende vergunning en 
ontheffing verleend:
1. Vergunning voor het organiseren van het
 evenement;
2. Ontheffing op grond van artikel 35 van de
 Drank- en Horecawet voor het schenken van
 zwakalcoholhoudende drank.

Aan deze vergunning/ontheffing zijn voorwaarden 
verbonden.

VERGUNNING PlAATSEN PODIUM
De burgemeester maakt bekend dat zij aan de heer 
Satoer vergunning heeft verleend voor het houden 
van een feest ter ere van het 25-jarig jubileum van 
café de Bonte Vivant op 29 april 2012. Deze vergun-
ning bevat toestemming voor het plaatsen van een 
podium voor livemuziek tot 23.00 uur. 
 
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de moge-
lijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift 
tegen bovengenoemde besluiten tot vergunning-
verlening zijn verkrijgbaar bij de afdeling Juridische 
Zaken. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift 
indienen binnen zes weken na verzenddatum.

BESlUIT OP BEzWAARScHRIfT
VERGUNNINGVERlENING
De burgemeester maakt bekend dat zij - gelezen 
het advies van de commissie Bezwaar- en beroep-
schriften - het ingediende bezwaarschrift tegen de 

algemene evenementenvergunning, verleend aan 
Stichting Dorpshuis de Zwaan niet ontvankelijk heeft 
verklaard. 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen 
zes weken na verzenddatum beroep instellen bij de 
Arrondisse mentsrechtbank te Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Stationsplein 80, 2011 LM, door middel 
van een gedagtekend en gemoti veerd ondertekend 
beroepschrift.

HERzIENING INSTRUcTIE
lEERPlIcHTAMBTENAAR
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uit-
geest maken openbaar bekend dat zij in hun verga-
dering van 3 april 2012 de herziene ambtsinstructie 
van de leerplichtambtenaar hebben vastgesteld con-
form art. 16 lid 4 van de leerplichtwet 1969. Deze 
ambtsinstructie is in samenspraak met de overige 
regiogemeenten opgesteld.

Deze ambtsinstructie treedt in werking met ingang 
van 25 april 2012.

ONTVANGEN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
19-04-2012 OV 2012-048 Prins Bernhardstraat 28
   Uitbreiden woning 

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

AfGEGEVEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Verzenddatum
24-04-2012 OV 2012-019 Anna van Renesselaan
   Oprichten jongeren-
   ontmoetingsplaats

24-04-2012 OV 2012-042 Middelweg 109
   Uitbreiden woning

Bezwaar maken: tegen deze besluiten kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 
1910 AA Uitgeest. Deze termijn van zes weken gaat 
in één dag na de verzending van de besluiten aan 
de aanvragers. Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst de inwerkingtreding van de vergunning ech-
ter niet. Als u niet kunt wachten op een uitspraak op 
uw bezwaarschrift omdat u van mening bent dat snel 
een voorlopige maatregel nodig is, dan kunt u de 
voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige 
voorziening. Het verzoek om voorlopige voorziening 
moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter 
van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Vandalisme tegen bomen
Drie bomen tussen De Vrede en De Herderin zijn afgelopen week 
ernstig beschadigd. De abelen zijn met een motorzaag zo ver in-
gezaagd dat ze waarschijnlijk niet zullen overleven. De gemeente 
heeft aangifte van deze wandaad gedaan bij de politie.

De bomen in kwestie zijn al een aantal jaren onderwerp van discussie. 
De gemeente had het plan om de bomen aankomende winter weg te ha-
len. Vandalen hebben nu kennelijk ‘op eigen houtje’ besloten om de zaak 
te bespoedigen. Dat is uiteraard onacceptabel en levert bovendien gevaar 
op voor anderen.




