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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Erfgoedpark opent poort voor publiek 
Uitgeest -  Industrieel Erfgoed-
park De Hoop aan de Lagen-
dijk  doet mee aan de Nationa-
le Molen- en Gemalendag op 9 

mei. Het park is de gehele dag 
geopend voor het publiek. Mo-
len ‘De Jonge Leeuw’ zal draai-
en en in timmerwerkplaats wordt 

een tentoonstelling ingericht met 
werkstukken van cursisten van 
Crejat uit Alkmaar. Aan de stei-
ger liggen reconstructies van 17e 
eeuwse werkboten en een re-
plica van een 17e eeuws Zaans 
hekjachtje. 
Gedurende de Nationale Molen-
dag leiden deskundige het pu-
bliek rond, zij demonstreren mo-
lenmodellen en vertonen films 
over houtzaagmolens. De ten-
toonstelling van cursisten van 
Crejat kreeg de naam ‘Afgeke-
ken’ mee, omdat zij allereerst  
bij bootbouwer Bert van Baar 
op het Erfgoedpark hebben ge-
keken hoe hij met hout omgaat 
en houtverbindingen omgaat  De 
tentoonstelling is ook op 10 mei 
te bekijken. In de balkenhaven 
liggen een viertal reconstructies 
van 17e eeuwse werkboten afge-
meerd en ligt er tijdelijk een ruim 
7 meter lange replica van een 17 
eeuws Zaans hekjachtje de ‘Eva’. 
Een molenaar zal desgevraagd 
tekst en uitleg geven over mo-
lentje De Jonge Leeuw. 

Eerste kofferbakmarkt 
Uitgeest - Op zondag 3 mei 
vindt van 9.00 tot 15.30 uur de 
allereerste kofferbakmarkt van 
Uitgeest plaats. Dat wordt strui-
nen en afdingen op het parkeer-
terrein van Bob’s Party Palace. 
Verkopers komen met een au-
to (met aanhanger) of een bus-
je volgeladen met tweedehands 
spulletjes om vanuit de koffer-
bak hun waar te verkopen. Een 

bezoek aan de kofferbakmarkt 
is helemaal gratis en wie spul-
len wil verkopen betaalt 12,- eu-
ro voor een personenauto, 16,-  
euro voor een busje en 24,- eu-
ro  voor een auto met aanhang-
wagen. Een plaatsje reserveren 
is niet mogelijk, dus wordt aan-
geraden op tijd te komen. Meer 
informatie is te vinden op www.
kofferbakmarkt.com. 

Uitgeest - Van maandag 10 tot 
en met vrijdag 14 augustus is er 
weer de huttenweek. 250 kinde-
ren kunnen weer meedoen. Al-
le kinderen uit Uitgeest die in de 
groepen 5 tot en met 8 van de 
basisschool zitten, en alle kinde-
ren die op 9 augustus 8 jaar of 
ouder zijn mogen meedoen. Op 
13 mei van 14.30 tot 15.30 uur en 
van 19.00 tot 20.00 uur kan een 
voorinschrijfformulier worden af-
gehaald bij het speeltuingebouw 
Middelweg 108-110. 

Definitief inschrijven kan alleen 
door de ouders of verzorgers 
op donderdag 28 mei van 19.00 
tot 20.30 uur in het speeltuinge-
bouw. Meedoen kost 17,50 euro.

Huttenweek

tot ziens bij

Koninginnedag geopend
van 08.30 tot 12.00 uur!
oranje tompoucen

frambozen yoghurtslof
frisse yoghurtvulling, afgewerkt met verse
frambozen, bosbessen en bramen

van  8,95 voor 6,95
geldig van 1 mei t/m 6 mei

Kinderen gratis  
naar het staatscircus 
van Moskou-Holiday

Zie pagina 33 
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

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

Nieuwe leden heel welkom
Pancratius is 70 jaar
Castricum - In het najaar komt 
Toneelvereniging Pancratius op 
de planken met de jubileumuit-
voering ter ere van haar 70-jarig 
bestaan. Bij deze jubileumvoor-
stelling verzorgt Pancratius ook 
een expositie met materiaal over 
de afgelopen 70 jaar. Pancrati-
us gaat ervan uit dat daar straks 
ter ere van het 75-jarig jubileum 
in 2014 nog veel meer bijkomt, 
daarom hier de vraag: wie gaat 
nog meer een rol spelen bij Pan-
cratius? Want nieuwe leden zijn 
heel welkom.
In 1939 was ‘Kinderen van ons 
Volk’ het eerste stuk van de R.K. 
Gemengde Toneelvereniging 
St. Pancratius. Op 30 juni wordt 
Pancratius 70 jaar. Dit bekronen 
zij met een jubileumvoorstelling 
in het najaar. In de afgelopen 70 
jaar hebben vele bekende Cas-
tricumse families hun naam aan 
Pancratius (Pankie voor intimi) 
verbonden, zowel in het bestuur, 
als regisseur of op de planken. 
Zonder anderen tekort te doen, 
komen de namen van ereleden 

Thijs en Harrie Geerts menigeen 
toch bekend voor. Waren er bij 
het 50-jarig jubileum nog zo’n 30 
spelende leden, anno 2009 is de 
vereniging met elf spelende le-
den relatief klein. Samenwerking 
met Forento wordt dan ook de 
samenwerking met toneelvereni-
ging Forento gezocht. Al jaren-
lang wordt de Sinterklaasvoor-
stelling door beide verenigingen 
verzorgd. Voor deze jubileumuit-
voering is een bekende regis-
seur aangetrokken. Bart Feikens 
begint deze maand met de regie. 
Bart heeft al eens een workshop 
voor Pankie verzorgd en kent de 
vereniging dus al een beetje. Hij 
en alle spelers hebben er al weer 
veel zin in. Wie het leuk vindt om 
mee te spelen of hand- en span-
diensten wil verrichten (decor-
bouw, grime et cetera) is wel-
kom tijdens een repetitie op de 
woensdagavond? Men kan con-
tact opnemen met de vereniging 
via Jos Huiberts, 06-22920602. 
Meer informatie over de jubile-
umvoorstelling volgt later.

Emergo kampioen op Fries festival
Backum Brass wint alle prijzen
Castricum – Backum Brass, de 
brassband van muziekvereniging 
Emergo uit Castricum, is zater-
dag 25 april kampioen geworden 
op het Fries muziekfestival ‘Het 
Gouden Spiker Festival’. In totaal 
elf bands streden om de felbe-
geerde gouden spiker. Gereno-
meerde brassbands uit Friesland 
strijden jarenlang om deze titel. 
De jongste brassband van Ne-
derland, Backum Brass, ging met 
de prijzen naar Castricum.
Het Gouden Spiker Festival is 
een gerenommeerd muziek-
festival wat sinds 1996 plaats 
vindt. Vele Friese brassbands, en 
soms niet uit Friesland afkomsti-
ge bands, strijden om de gou-
den spiker, de gouden spijker. 
Elke band speelt een verplicht 
uit te voeren compositie, aange-
vuld met een solistisch werk, een 
mars en een koraalbewerking. 
Backum Brass had op haar pro-
gramma de mars The President, 
het solistisch werk Flowerdale, 
waarin Clenn Keizer de es cor-
net solo voor zijn rekening nam, 
de koraalbewerking Stal Him-

mel en het verplichte werk City-
scapes. In totaal waren 4 prijzen 
te winnen, de prijs voor de solist, 
de prijs voor het best uitgevoer-
de verplichte werk, de prijs voor 
de beste cornetsectie en de prijs 
voor het totaalprogramma, de 
gouden spiker.

De uitnemende prestatie van 
Clenn Keizer in het zeer moei-
lijke uit te voeren Flowerdale 
van de Engelse componist Philip 
Sparke, werd beloond met zilver. 
De jury was van mening dat de 
uitvoering van Cityscapes door 
Backum Brass de beste was van 
de elf bands en dit werd be-
loond met goud. Ook het totaal-
programma werd door Backum 
Brass uitgevoerd op het Spiker 
Festival, wat werd beloond met 
de gouden spiker. Nog meer eer 
viel ten deel aan de Castricum-
se band, de jury was mening 
dat Backum Brass een prach-
tige cornetsectie heeft, en gaf 
hier ook de prijs voor. Castricum 
werd hiermee goed vertegen-
woordig in Friesland.

Johannestheater sluit af met 
spetterende voorstelling
Akersloot - De Sint Jacobus Major kerk vulde zich de afgelopen don-
derdag voor de middag- en avondvoorstelling vol enthousiast publiek. 
Door leerlingen van de Johannesschool van groep één tot en met acht 
werd een optreden verzorgd zodat er een gevarieerd programma met 
dans, spel, muziek en acteerwerk op het toneel verscheen. De bezoe-
kers hebben robots, vogelverschrikkers, voetbalkampioenen, dansers, 
kabouters, reuzen, de onderwaterwereld, muzikale talenten, clowns, 
reclameacts, acteurs, een talentenjacht en tot slot een spectaculaire 
dansact de revue zien passeren.
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Staatscircus Moskou-Holiday; 
circus zoals circus hoort te zijn
Uitgeest - Het Staatscircus van 
Moskou-Holiday presenteert 
een geheel nieuw internationaal 
en, volgens traditie, klassiek cir-
cusprogramma. Daarnaast is 
aan dit traditionele circuspro-
gramma een aantal hedendaag-
se elementen toegevoegd. Zo is 
er als extra attractie een adem-
benemende act met motorrij-
ders, die op hun razende machi-
nes met een enorme snelheid in 
een doorzichtige metalen kogel 
rondrijden. Schitterende vrijheid-
dressuur wordt voorgebracht 
door de uit Frankrijk afkomstige 
Sandrine Beautour. 
Een optreden waarin een groep 
Arabische paarden een indruk-
wekkend tableau vormt. Natuur-
lijk treden ook Dennis & Vladi-
mir Stoliarov, de Russische ‘huis-
clowns’, weer in dit program-
ma op. De leden van de groep 
Stanislas weten met hun kolde-
rieke kunsten het aloude touw-
tjespringen een geheel nieu-
we dimensie te geven. Het op-
treden van de Roemeense Car-
men Murariu aan de ring-trape-
ze is van een gracieuze schoon-
heid. Adembenemend is de act 
van de Russisch/Nederlandse 
formatie Globe of Death van Ve-
selin Nedyalkov. De groep, die 
als extra attractie aan het pro-
gramma is toegevoegd, bestaat 
uit drie motorrijders die op hun 
razende motoren met een enor-
me snelheid in een doorzichti-
ge metalen kogel rondrijden. In-
drukwekkend, maar ook buiten-
gewoon geestig, is het optre-
den van de 27-jarige Afrikaan-

se olifant Betty, die onder bege-
leiding van het Franse duo Jani-
ne en Mario Masson de piste be-
treedt. Piste vrij voor Sandrine en 
Jennifer Beautour. Gezeten op 
hun prachtige paarden demon-
streert het Franse duo de kunst 
van het hogeschoolrijden. In de 
nok van het circus presenteert 
de Letse Karina Maskina haar 
gewaagde act aan de trape-
ze. Een groep Bengaalse tijgers, 
waaronder een witte en een zeer 
zeldzame, goudkleurige tabbytij-
ger, wordt gepresenteerd door 
de uit Frankrijk afkomstige Ma-
rio Masson.
Het uit Argentinië afkomstige ge-
zelschap Walter Paz & Co zal het 
publiek versteld doen staan van 
hun razendsnel uitgevoerde Bo-
la Bola, een in Argentinië veel-
geziene act, maar in Nederland 
nauwelijks bekend. Opzienba-
rend en elegant is het optreden 
van de mooie Nederlandse ar-
tieste Jennifer Lijfering met haar 
hoelahoep-act. Dan betreedt 
Sandrine Beautour de piste, dit-
maal met  vijf poedels en twee 
Jack Russel terriers. Hoog boven 
de piste presenteren tot slot Ali-
na en Karina hun atletische vaar-
digheden aan het koord. 
Op 12 mei om 16.15 en 19.00 uur 
en op 13 mei om 14.00 uur in de 
circustent op het terrein aan de 
Binnenkruierstraat in Uitgeest. 
Kassa geopend vanaf 11.00 uur, 
tel.: 06-15501390. Voorverkoop 
bij The Read Shop in Castricum 
en Boekhandel Schuyt in Uit-
geest of via www.moskoucir-
cus.nl.

Programma 30 april t/m 6 mei 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag 14.00 & 19.00 uur 
zaterdag 14.00 & 19.00 uur 

zondag 14.30 uur 
maandag, dinsdag & 
woensdag 14.00 uur 

“Monsters vs Aliens 3D” (NL)
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag 20.00 uur 
maandag 20.15 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Gran Torino” 

vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur
zondag 20.00 uur 

maandag 20.15 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Wolverine” 
vrijdag & zaterdag 14.00 uur 

zondag 14.30 uur 
maandag, dinsdag & 
woensdag 14.00 uur 

“Limo”
– Vanaf 14 mei –
“The Reader”

Gran Torino, ijzersterke 
rol voor Clint Eastwood
Het leven van de gepensioneer-
de monteur Walt Kowalski (Clint 
Eastwood) bestaat uit doe-het-
zelven, bier drinken en de maan-
delijkse knipbeurt bij de kap-
per. Hij is een verbitterde ve-
teraan van de Koreaanse oor-
log die zijn M-1-geweer nog al-
tijd schoonmaakt en in de aan-
slag houdt. En behalve zijn hond 
Daisy vertrouwt hij niemand ge-
noeg om zijn zonden tegen op 
te biechten. Zijn buren zijn alle-
maal verhuisd of overleden. De 
nieuwe buren zijn immigranten 

In X-Men Origins: Wolverine, het 
eerste deel uit de X-Men-saga, 
wordt Wolverine in een heldhaf-
tige revolutie verenigd met an-
dere legendes uit het X-Men-

Wolverine

uit Hmong waar hij een gruwe-
lijke hekel aan heeft. Wanneer 
echter één van hen zijn prachti-
ge Gran Torino wil stelen, wordt 
hij tegen wil en dank de held van 
de buurt. 
De zoveelste in een lange reeks 
vier-sterren Eastwoodfilms. De 
regisseur heeft zichzelf voor de 
laatste keer een hoofdrol ge-
gund. Eastwood steekt uitvoe-
rig de draak met zijn Dirty Harry-
imago, zonder dat het ook maar 
een moment ongepast of ge-
zocht lijkt.

universum. De mutanten strijden 
samen tegen krachtige vijanden, 
die vastbesloten zijn hen uit de 
weg te ruimen. Hugh Jackman 
neemt weer de rol op zich die 
hem een sterrenstatus bezorgde: 
hij is Wolverine, de sterke vecht-
machine met genezende krach-
ten, ijzerscherpe klauwen en een 
innerlijke razernij. X-Men Ori-
gins: Wolverine blijft trouw aan 
de sfeer van de X-Men-films met 
balans tussen spektakel en rea-
liteit, terwijl emoties en relaties 
worden uitgediept.

Chinese Zheng Wenhua 
begint acupunctuurpraktijk 

Castricum - Een decennium 
lang behoorde ze tot de top van 
de Chinese gevechtskunst, nu 
heeft ze een praktijk voor acu-
punctuur aan de rand van Cas-
tricum. Zheng Wenhua laat haar 
blik over het weiland glijden. 
“Het geeft rust deze plek’’, zegt 
ze. Vakkundig prikt Zheng Wen-

hua de naalden op zogenaam-
de acupunctuurpunten in het li-
chaam. “Een vriendin met een 
ontsteking in haar arm, haar 
dochter met maagklachten, mijn 
zusje met een sportblessure. Ik 
heb gezien dat Zheng Wenhua 
hun van de klachten afhielp’’, 
zegt Louise Dambrink. 

Negen jaar geleden kwam Zheng 
Wenhua naar Nederland. Trots 
zit ze in haar praktijk voor Chi-
nese geneeskunde en fysiothe-
rapie. Ze schenkt Chinese thee 
en vertelt. “In het westen hebben 
patiënten vaak het gevoel dat de 
behandeling zich beperkt tot het 
bestrijden van de ziekte en de 
symptomen. In de acupunctuur 
gaat het om het welbevinden van 
de mens als geheel.’’ Chinese 
medici gebruiken acupunctuur al 
vele duizenden jaren om ziekten 
en klachten te verlichten. Acu-
punctuur vergroot de natuurlij-
ke weerstand, verhoogt de pijn-
drempel, en vergroot de levens-
lust.’’ Twaalf jaar lang behoorde 
ze tot de top van de Chinese ge-
vechtskunst. Ze behaalde tien-
tallen medailles met Zhunghua 

Wushu, een vechtsport die in het 
Westen ook wel Kung Fu wordt 
genoemd. Na haar sportcarriè-
re ging Zheng Wenhua zich toe-
leggen op de Chinese genees-
kunde. Ze studeerde sportmas-
sage, fysiotherapie en acupunc-
tuur aan de Shanxi universiteit 
te Taiyuan, de hoofdstad van de 
noordelijke provincie Shanxi.
De Wereld Gezondheid Organi-
satie van de Verenigde Naties 
beschrijft meer dan vijftig aan-
doeningen waarbij acupunc-
tuur kan helpen. Hieronder val-
len vele soorten pijn, menstrua-
tieklachten, overgangsklachten, 
maag-en darmklachten, allergie-
en, longklachten, slaapstoornis-
sen, stress, verslaving, vermoeid-
heid, hoofdpijn, migraine en psy-
chische problemen.

Acupunctuur kan ook helpen bij 
overgewicht en stoppen met ro-
ken. “Als mensen belangstelling 
hebben, kunnen ze vrijblijvend 
langskomen om met mij over 
hun problemen te praten. Vaak 
biedt de Chinese geneeskunde 
een oplossing’’, zegt Zheng Wen-
hua. Ter introductie in Castricum 
gaat Zheng Wenhua een gratis 
cursus geven voor mensen met 
hoofdpijnklachten. ,,Door be-
paalde punten te masseren kun 
je hoofdpijn verlichten en vaak 
helemaal wegnemen.’’ Voor de 
cursus zijn twintig plaatsen be-
schikbaar en men kan zich op-
geven bij Zheng Wenhua, Heem-
stederweg 14 Castricum, tel.: 06-
81489668 of mail w.zheng@live.
nl. Kijk voor meer informatie op 
www.zhonghuawushu.nl.
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Nieuw jaarboek Oud-Akersloot
Akersloot - In de nieuwste edi-
tie van het jaarboek van de histo-
rische vereniging Oud-Akersloot 
het levensverhaal van Kees Bos-
man met daaraan gekoppeld 
een genealogie in rechte lijn van 
de familie Bosman. De opa van 
Kees, Cornelis Bosman, begon 
een kapperszaak in Akersloot 
en diens zoon Cor, de vader van 
Kees, runde met zijn vrouw Sip-
ke het postkantoor.
Ook een artikel over elektrici-
teit en openbare verlichting in 
Akersloot. In 1917 werd voor de 
distributie van elektriciteit een 
Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf 
opgericht. De komst van elektri-
citeit was natuurlijk een gewel-
dige vooruitgang voor de bewo-

ners. In 1938 werd het Gemeen-
telijk Elektriciteitsbedrijf weer 
opgeheven.
In het artikel over verkennerij en 
scouting leest men over vroege-
re en tegenwoordige leiders en 
leidsters, de huisvesting op de 
zolder van de voormalige kaas-
fabriek en het plaatsen van een 
eigen honk aan de Koningsweg. 
Rob Dekker, bedenker van ve-
le acties, kwam in 2003 met het 
idee om het grootste logo ter 
wereld met flessen neer te zetten 
om zo in het Guinness Book of 
Records te komen. Twee maan-
den lang gingen kinderen en ou-
ders langs de deuren om glas te 
verzamelen. De ruim 33.000 fles-
sen werden gesorteerd op kleur. 

Het bouwen van het mozaïek 
op het Wilhelminaplein was een 
groot evenement. Vanwege het 
statiegeld was deze actie ook fi-
nancieel een succes. 
Als laatste het artikel: de kroniek 
over het afgelopen jaar. Hierin 
is te lezen wat er in 2008 zoal in 
Akersloot is gebeurd. 
Het jaarboek is weer rijk voorzien 
van afbeeldingen. Voor 14,00 eu-
ro per jaar ontvangen belang-
stellenden het jaarboek, twee 
nieuwsbrieven en is men wel-
kom op de jaarlijkse ledenavond. 
Het jaarboek is los verkrijgen 
bij familie Louwe, Buurtweg 33, 
Akersloot, tel. 0251-311081. Zich 
als lid aanmelden via www.oud-
akersloot.nl. 

In de nacht van donderdag op vrijdag werd brandweerman Rob-
bert Boswinkel 50 jaar. Robbert is sinds kort beroepscommandant in 
Heemskerk en was zeventien jaar vrijwilliger in Castricum. Traditiege-
trouw kwam Abraham om 24.00 op bezoek en belichtte een aantal 
markante momenten uit zijn leven in rijmvorm. De Abraham aan de ge-
vel, geeft aan dat vakantie, de brandweer en duiken van groot belang 
zijn in zijn leven.  (Foto: Giel de Reus).

Afgelopen donderdag zijn veel Castricumse brandweermannen naar 
Egmond gegaan om het huwelijk van collega Dennis Visjager luister 
bij te zetten. Dennis is in het dagelijks leven beroepsbrandweerman 
in Haarlemmermeer en vrijwilliger in het korps Castricum. Op de dag 
van de trouwerij heeft Dennis zijn Marina met de brandweerauto op-
gehaald bij de school waar zij les geeft. Met een rode loper van brand-
weerslangen en natuurlijk met toeters en bellen. 

Brand in bovenwoning
Castricum - Donderdagavond 
werd de brandweer rond 22.30 
uur gealarmeerd voor een bin-
nenbrand aan de Burgemees-
ter Mooijstraat. Het ging om een 
woning boven een winkel. Bin-
nen vijf minuten was de brand-
weer ter plaatse. De bewoonster 
vertelde dat het om een brand 
in een hoopje kleding zou gaan 
in de keuken. Het vuur was in-
middels bijna uit omdat zij er een 
emmer water over had gegooid. 
Ze had wel veel rook naar bin-

nen gekregen zodat zij door een 
ambulance voor verder onder-
zoek naar het ziekenhuis moest 
worden gebracht. 

De brandweer heeft de branden-
de resten verwijderd en de wo-
ning geventileerd. De rook en 
roet schade was behoorlijk, die-
zelfde nacht is gestart met het 
schoonmaken door een gespeci-
aliseerd bedrijf. De schade wordt 
geschat tussen en 10.0000 en 
15.000 euro. 

Castricum - Tijdens de open dag 
van de Werkgroep Oud-Castri-
cum op zondag 3  mei van 11.00 
tot 16.00 uur in de Duynkant aan 
de Geversweg, is de tentoonstel-

Open dag bij 
Oud-Castricum

ling ‘Spitten in de geschiedenis 
van Castricum’ voor de laatste 
keer te bezichtigen. Afwisselend 
worden er films vertoond over 
de archeologische opgravingen 
in de Oosterbuurt, Schoolstraat 
en de Limmer Krocht. Informatie 
is ook te vinden op de website 
www.oudcastricum.com. 

Castricum krijgt archeo-
logisch depot provincie
Castricum - Het nieuwe arche-
ologisch depot van Noord-Hol-
land komt op de locatie Zan-
derij van Castricum. Landschap 
Noord-Holland is erg blij met dit 
besluit. De provincie is voorne-
mens om een deel van het depot 
open te stellen voor publiek. 

De archeologische vondsten 
vertellen over de historie van de 
provincie met zijn oorspronkelij-
ke bewoners. Landschap Noord-
Holland, PWN en IVN, de kern-
groep van het Groen Huis heb-

ben alle kennis van de Noord-
Hollandse natuur, het landschap, 
de cultuurhistorie in huis om de 
publieksfunctie van het depot te 
versterken met het verhaal hoe 
Noord-Holland door de eeuwen 
heen door natuur en mensen-
handen gevormd is en hoe we 
daar nu mee bezig zijn om het 
landschap van de toekomst me-
de vorm te geven. 
Gezamenlijk optrekken is dan 
ook zeer gewenst. De provincie 
geeft binnenkort opdracht om 
drie varianten van huisvesting 

te onderzoeken: een eerste vari-
ant waarin depot en Groen Huis 
volledig los van elkaar staan, een 
tweede variant waarbij de ge-
bouwen naast elkaar staan en 
een derde, meest geïntegreer-
de variant, namelijk één gebouw 
voor beide. 
Landschap Noord-Holland ver-
wacht dat de meest geïntegreer-
de variant voor alle partijen zo-
wel inhoudelijk als financieel  
het meest aantrekkelijk zal blij-
ken te zijn. Later dit jaar valt hier-
over de beslissing. 

Castricum - De jongeren van 
de Bakkerij gaan onder de naam 
‘Zonderpodium’ vanaf zaterdag-
avond 9 mei een serie huiska-
merconcerten organiseren. Om 
19.30 uur wordt er verzameld bij 
Legends of Music aan de Burge-
meester Mooijstraat 29a. Daar 
zal de aftrap plaatsvinden met 
een kort optreden van Neef Steef 

Zonderpodiumconcerten Bakkerij
op dreef. Van daaruit zullen drie 
groepen van 20 personen zich 
verplaatsen naar drie verschil-
lende huiskamers in Castricum 
waar door verschillende muzi-
kanten optredens worden gege-
ven. Na elk concertje verplaatst 
de groep zich naar de volgen-
de huiskamer tot de drie optre-
dens zijn bezocht. Het is verstan-

dig om op de fiets te komen. Op-
tredende artiesten zijns Ympres-
sy, Sin-Cire en dj Klaina. De af-
terparty zal in Café City aan de 
Dorpsstraat plaatsvinden en is 
gratis toegankelijk. 

Kaarten zijn in de voorverkoop te 
verkrijgen via Legends op Music 
en kosten 3,00 euro. Aan de deur 
4,00 euro. Er zijn zestig kaarten 
beschikbaar.
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Geslaagde Klasse!Actie
Castricum - Vijftien kinderen 
van groep 8 van de Montesso-
rischool hebben met hun eigen 
mobiele uitzendbureau 402,93 
euro verdiend voor de landelijke 
Klasse!actie van Day for Chan-
ge. Day for Change wil graag dat 
het microkredietsysteem ver-
der wordt opgebouwd en uitge-
breid. Bijvoorbeeld door het ope-
nen van meer lokale microkre-
dietbanken op het platteland, het 
trainen van personeel of door uit-
breiding van bestaande dienst-
verlening (zoals de mogelijkheid 
tot veilig sparen of afsluiten van 

verzekeringen). De projecten die 
Day for Change wil ondersteu-
nen dienen vooral de allerarm-
sten te bereiken. Zij krijgen een 
nieuwe kans om een zelfstandig 
bestaan op te bouwen. 
Hiervoor hebben de basisschool-
kinderen zelf bedrijfjes opgericht. 
En ook dat bood nieuwe kansen: 
de kinderen hebben bijvoorbeeld 
geleerd met geld om te gaan, sa-
men te werken, hun eigen kwa-
liteiten leren kennen. Ze heb-
ben kennisgemaakt met oudere 
mensen met een psychiatrische 
aandoening, met oude mensen 

in een verzorgingshuis. Zij zijn 
met elkaar als mobiel uitzend-
bureau naar verschillende zor-
ginstellingen in Castricum ge-
gaan. De bewoners van Heem-
state op Dijk en Duin, Santmark 
en de Boogaert hebben kunnen 
genieten van de activiteiten van 
de kinderen: twee meisjes lakten 
nagels, jongens deden een bal-
spel, organiseerden een sjoel-
wedstrijd, kinderen maakten 
muziek, er werd gezongen, ge-
danst met de bewoners. 

Het was voor beide kanten een 
prachtige ervaring: de bewoners 
kwamen echt in contact met de-
ze kinderen en genoten hier 
zichtbaar van. De kinderen leer-
den de wereld van de psychia-
trie en de woonzorghuizen ken-
nen. Ze zagen dat ze mensen blij 
konden maken. Ze kregen idee-
en voor de toekomst: “Het lijkt 
me best leuk om hier te werken’. 
En ze verdienden er geld mee 
voor arme mensen. 
De landelijke Klasse!Actie is ge-
start op 10 maart en is op 23 april 
afgesloten. Alle kinderen van de 
Montessorischool werden in het 
zonnetje gezet en kregen ieder 
een certificaat met persoonlij-
ke complimenten. Kijk voor meer 
informatie over het project op 
www.dayforchange.nl.

Tentoonstelling 2 en 3 mei

Nog enkele dagen voor foto-
wedstrijd Hortus Bulborum
Limmen - Aan de vooravond van 
de opening van de Limmense 
Hortus Bulborum werd bekend 
gemaakt dat de stichting dit sei-
zoen als een van haar bijzondere 
activiteiten een fotowedstrijd met  
aansluitende tentoonstelling or-
ganiseert. De wedstrijd loopt nog 
tot en met 1 mei. In het weekend 
van 2 en 3 mei vindt de tentoon-
stelling plaats van de inzendin-
gen alsmede een solotentoon-
stelling van de Noord-Holland-
se fotografe Cora Nielen. Thema 
van de wedstrijd en de tentoon-
stelling is de Limmense bollen-
schatkamer in het algemeen en 
historische voorjaarsbolgewas-
sen in het bijzonder. 

De potentiële deelnemers heb-
ben nog enkele dagen de tijd 
hun meesterwerk te maken. De 
inleverdatum is vrijdagavond 1 
mei van 19.00 tot 20.00 uur in het 
protestantse kerkje van Limmen. 
Naast de bonte inzendingen van 
de diverse deelnemers zal in een 
deel van de kerk een soloten-
toonstelling te zien zijn van de 
Noord-Hollandse fotografe Cora 
Nielen, die ook werkt onder de 
naam MetaFlorica. De in Krab-
bendam woonachtige en werk-
zame kunstenaar heeft zich toe-

gelegd op het thema bloemen. 
Bloemen in al hun vormen en 
verschijningsvormen weet ze op 
een scherpe en boeiende manier 
vast te leggen. Zowel het werk 
van de inzenders als van Nielen 
is te koop. 
De tentoonstelling vindt plaats 
op zaterdag 2 en zondagmiddag 
3 mei in het kerkje aan de Lim-
mense Zuidkerkenlaan. Zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur, zon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur. Zon-
dagochtend is de kerk in ver-
band met de eredienst geslo-
ten! De tentoonstelling is gratis 
te bezoeken. Voor de toegang tot 
de tuin gelden de normale en-
treeprijzen. In de vroege zater-
dagochtend, 2 mei, vindt de ju-
rering plaats om vervolgens om 
10.00 uur de winnaars bekend 
te maken en drie prijzen uit te 
reiken. Alle inzenders ontvan-
gen een blijvende attentie van 
de Limmense stichting. De Hor-
tus Bulborum sluit haar poorten 
inmiddels traditiegetrouw op 16 
mei.
Voor aanmeldingen en meer in-
formatie over de wedstrijd en/of 
de tentoonstelling kan men con-
tact opnemen met bestuurslid pr 
Max Nuyens, tel. 06 53 40 02 65, 
email: m.j.nuyens@hetnet.nl.

EHBO-vereniging 
Castricum komt langs
Castricum - De EHBO-vereni-
ging is op veel manieren actief in 
Castricum. Men komt leden te-
gen op de strandpost, bij sport-
wedstrijden, evenementen, con-
certen, en op de basisscholen 
voor het geven van jeugd-EHBO. 
Al dit werk wordt door vrijwilli-
gers van de vereniging uitge-
voerd. Om zoveel mogelijk hulp-
verleners op te leiden en de ken-
nis over eerste hulpverlening bij 
de inwoners van Castricum te 
vergroten, verzorgt de vereni-
ging cursussen Eerste Hulp, re-
animatievaardigheden en bedie-
ning van de Automatische Exter-
ne Defibrillator(AED).
Al deze werkzaamheden en ma-
terialen kosten natuurlijk veel 
geld. Vanwege het belang van 
zoveel mogelijk Eerste Hulpver-

leners, streeft zij er naar om de 
financiële drempel voor het vol-
gen van een cursus en het lid-
maatschap van de vereniging 
laag te houden. Daarom doet zij 
weer een beroep op de inwoners 
voor een donatie. De bekende 
gele brief valt een dezer dagen 
weer in de bus. Wie hem gemist 
heeft kan een bijdrage overma-
ken op giro 4499411 ten name 
van EHBO Vereniging Castricum. 
Vorig jaar bedroeg de opbrengst 
van de actie 11.804,49 euro en 
dankzij de bijdrage heeft de ver-
eniging onder andere nieuwe 
lesmiddelen zoals een beamer, 
een skelet en modellen van het 
oog en oor kunnen aanschaffen.
Voor meer informatie over het 
werk van de EHBO: 0251-651060 
of ehbocastricum@wanadoo.nl.

K=ME viert tienjarig bestaan

‘Als het schilderij 
tot leven komt!’
Castricum - De kunstgroep 
K=ME is dit jaar voor de tien-
de keer te zien met een nieuwe 
oogst aan schilderijen. Nu onder 
de vlag van de Limmer Bloemen-
dagen, op zaterdag 9 en zondag 
10 mei van 11.00 tot 17.00 uur. 
Locatie is de oude protestant-
se kerk aan de Zuidkerkenlaan 
in Limmen, bij de Hortus Bulbo-
rum. 
De groep werd tien jaar geleden 
opgericht en viert dat dit jaar met 
deelname aan zeker twee kunst-
routes, behalve in Limmen ook in 
Uitgeest, in dorpshuis De Zwaan, 
op zondag 28 juni.  
De leden van K=ME (Kunst is 
Materie en Emotie) zijn Hans 
Goedhart, Inge van der Heijdt, 
Hetty Spaanderman, Peter Me-
ijering en Meinard Kloppenburg. 
‘Als het  schilderij tot leven komt’ 
is dit keer het thema van de ex-
positie. Zij stimuleren elkaar tot 
hun levendige, expressieve, re-
alistische dan wel symbolische 
werkstukken met een rijkdom 
aan interesses, materiaalgebruik 
en stijlen. 

Feestelijke gast
Als extra gast exposeert dit jubi-

leumjaar bij K=ME Jelle Onver-
wagt uit Egmond aan Zee. Op 
strand aangespoeld hout heeft 
hem sinds tien jaar geïnspireerd 
tot zeer gevarieerde houtsculptu-
ren. Zowel figuratief als abstract, 
met gebruik van vele houtsoor-
ten. Zelf noemt hij zijn kunst ‘de 
boom zijn tweede leven geven’.
Eerdere exposities Van K=ME 
waren in de regio te zien en in 
Diemen, Amsterdam, Haarlem, 
Zaandam, Noordeinde en Hille-
gom. Ook manifesteert de groep 
zich deze maand op het interna-
tionale schilderfestival Ezels en 
Kwasten in Wijk aan Zee.
Als feestelijke omlijsting zorgt 
Sanne Kloppenburg op zaterdag 
voor de muzikale noot in Lim-
men. Ze zingt en begeleidt zich 
op gitaar, met nummers van Da-
mien Rice, The Frames en Glen 
Hansard. Zij speelt tussen 14.00 
en 17.00 uur.
Op zondag 10 mei luistert de 
muziek- en theatergroep De 
Scric der Zee de tentoonstelling 
op met volksmuziek om 13.00 
uur, 14.30 uur en 16.00 uur. Dit 
gezelschap brengt op theatra-
le en humoristische wijze volks-
muziek, zang en dans uit de rijke 
historie van de Lage Landen in 

de Gouden Eeuw. Zij begeleiden 
zichzelf op accordeon, trekzak, 
viool, en ratelaars, lepels etc. Het 
publiek kan volop meezingen en 
dansen.

Voor meer over K=ME: www.kis-
me.vpweb.nl.

Een werkstuk van Hans Goed-
hart.

Geen krant ontvangen? Bel 0251-674433
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Bakkum - Op dinsdag 5 mei 
viert het echtpaar Joop en Rie 
van der Hoeff-Luken het dia-
manten huwelijksfeest. Zij doen 
dit samen met hun kinderen en 
kleinkinderen, vele vrienden en 
kennissen. 
Het begon allemaal in 1947. Rie 
was onderweg naar Amsterdam 
om een nieuwe fiets te kopen. 
Op het station in Alkmaar kwam 
zij haar toekomstige man voor 
de eerste keer tegen. De Castri-
cummerJoop van der Hoeff, die 
in 1920 in Amsterdam was ge-
boren, zag een mooi plattelands-
meisje met roodachtige krullen. 
In de trein kwam hij haar weer 
tegen en zij maakten samen een 
praatje. Rie, geboren in Heerhu-
gowaard in 1924, wist niet wat 
haar overkwam; zo’n stadsjon-
gen was zij niet gewend. Maar 
omdat Joop net zoals zijzelf ka-
tholiek was, werd hij thuis geac-
cepteerd.
Na twee jaar verkering trouwden 

zij op 5 mei 1949 in het gemeen-
tehuis en kerk in Heerhugo-
waard. Hun eerste woning sa-
men stond op de Poelven in Bak-
kum. Zij betrokken de bovenver-
dieping en beneden woonde de 
moeder van de bruidegom. Joop 
werkte als magazijnbediende bij 
de Hoogovens en Rie hielp in 
de huishouding bij kapper Bod-
deke in Bakkum. Na vier jaar 
kwam het eerste kind en daarna 
werd het gezin uitgebreid met 
nog eens vier kinderen. Tussen-
door verhuisden zij naar de Dr. 
Jacobilaan waar zijn praktisch 
midden in de duinen mooie ja-
ren beleefden temidden van de 
natuur. Joop van der Hoeff heeft 
zich na z’n pensionering inge-
zet voor de  Pac-beweging. Zijn 
vrouw was onder meer jarenlang 
actief voor Unicef. “We genieten 
nog volop van het leven en zijn 
dankbaar voor al het goede dat 
ons is gegeven”, aldus het dia-
manten echtpaar.

Echtpaar Van der Hoeff 
bijna 65 jaar getrouwd!

Koninginnedag 2009 in 
het hartje van Bakkum
Bakkum - Op en rond het plein 
in Bakkum is op Koninginne-
dagdag weer genoeg te doen,  
de vrijmarkt bijvoorbeeld. Lek-
ker opruimen en alles verkopen 
waar je niets meer mee doet. Ie-
dereen die tweedehands spullen 
wil verkopen mag hier een plekje 
zoeken en verkopen. Mensen die 
om commerciële redenen op de 
markt willen staan kunnen con-
tact opnemen met het Oranje 
Comité, via tel.: 0251-657210.   

Er is kinderkaraoke bij Hotel 
Borst, stanghangen bij Dick de 
Winter en schminken  bij Inge’s 
hairshop. Het plein tegenover 
Borst staat weer vol met allerlei 
vermaak waaronder een super-
stormbaan, eendjes vangen, een 
limonadekoe, sjoelen, buttons 
maken, de verfcentrifuge, een 
springkussen en een draaimolen 
voor de kleintjes. Verder is de 
brandweer aanwezig waar een 

kijkje te nemen is in de brand-
weerwagen en er is vast ook iets 
te doen. maar dat is nog even 
een verrassing.
Een clown zorgt op het plein 
voor de allerkleinste feestgan-
gers en gaat hen leren hoe van 
ballonnen dieren, bloemen en 
andere figuren gemaakt kunnen 
worden. En er is een standbeel-
denwedstrijd. Aanmelden kan 
op de dag zelf in Hotel Borst om 
11.30 uur.
Na alle kinderfestiviteiten treedt 
om 14.00 uur Jude op. Deze 
formatie bestaat uit zangeres 
Judith (Jude) Bruins, drummer 
Nick Wijker, Daniel Krakers en 
Emiel Mijnen op gitaar en Chris 
Kiel als bassist. Geïnteresseerd 
in het wel en wee van deze funk-
rockgroep? Ze spelen van 14.00 
tot 16.00 voor Borst. Daarna is 
het de beurt aan shantykoor De 
Skulpers rond 16.00 uur voor ho-
tel Borst. 

Reünie oud-medewerkers 
van Duin en Bosch
Bakkum - In het kader van 
het eeuwfeest 100 jaar Duin en 
Bosch/Dijk en Duin wordt er op 
vrijdag 12 juni op het terrein van 
Dijk en Duin in Castricum van 
13.00 tot 17.00 uur een reünie ge-
houden voor oud-medewerkers. 
Gedurende het hele jaar wordt 
dit eeuwfeest gevierd met vele 
activiteiten.
Eén van de hoogtepunten is de 
reünie voor oud-medewerkers. 
Die middag zullen vele activi-

teiten plaatsvinden, zoals een 
lezing over het masterplan, een 
rondwandeling, bezoek aan de 
plantenkas, een kunstveiling 
maar vooral bijkletsen met uit 
het oog verloren oud-collega’s. 
Als herinnering krijgen de deel-
nemers een jubileumboekje uit-
gereikt. 
Oud-medewerkers kunnen zich 
aanmelden via de website www.
dijkenduin.nl. Op de website 
staat ook het programma.

COMPLEET VERZORGDE 

FEESTAVOND
Koffie met gebak

Onbeperkt drankjes
Diverse hapjes

Koffie en belegde broodjes 
e 27,50 p.p.

Hotel-Restaurant-Café Borst, 
v. Oldenbarneveldtweg 25, Bakkum  Telefoon 0251-652204

www.hotelborst.nl
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Tien lintjes in de gemeente Castricum!
Castricum - Maar liefst tien in-
woners van de gemeente Cas-
tricum zijn onderscheiden met 
een Koninklijke Onderscheiding. 
Op woensdag 29 april vond voor 
acht van hen de feestelijke uit-
reiking plaats door burgemees-
ter Emmens in de Vredeburg in 
Limmen. De heer Veenboer ont-
ving zijn lintje in Den Haag uit 
handen van de Staatsecretaris 
van Verkeer en Waterstaat. Voor 
Lies Vink is het nog enkele da-
gen wachten voor ze het lintje 
kan opspelden. Zij zit in Nepal 
voor een vrijwilligersproject. 

De heer Min (74) uit Limmen zet 
zich al sinds de jaren ’50 volle-
dig in voor VV Limmen. Maar 
ook zijn achtergrond als timmer-
man bij Firma Gert Min kwam de 
voetbalclub ten goede. Als ac-
commodatiebeheerder had hij 
onder meer een grote rol bij de 
bouw van de nieuwe hoofdtribu-
ne: de Jan Min-tribune. Min is 
benoemd tot erelid van de ver-
eniging. Bij bridgeclub BC Lim-
men richtte Min de donderdag-
avond bridgeclub op en is hij 
zeer druk met de vrijdagmiddag-
drives en het binnenhalen van 
sponsors.
 
De heer Huis in ’t Veld (70) uit 
Castricum begon al zeer jong als 
vrijwilliger bij de roeivereniging 
RIC. Huis in ’t Veld werd lid van 
de ondernemersraad van zijn 
werkgevers en was lid van het 
schoolbestuur en de ouderen-
raad van de Molenweidschool. 
In diezelfde periode startte hij 
werkzaamheden voor de Bethle-
hem Parochie. Huis in ’t Veld is 
nauw betrokken bij de ontwikke-
ling van de Noord-Amsterdamse 
IJ-Oever tot attractief nautisch 
centrum. Ook is hij actief in de 
Castricumse politiek als lid van 
het CDA Castricum.

De heer Feijen (74) uit Castricum 
heeft een indrukwekkende staat 
van dienst als vrijwilliger voor de 
Katholieke Bond van Ouderen 
van Noord-Holland. Bovendien 
was Feijen zeer actief bij de le-
vensloopspellen ‘Mensen Wen-
sen’ in de zorgcentra in Castri-
cum. Hij was actief bij de Bethle-
hem Parochie en haar opvol-
gers de Castricumse Parochie-
gemeenschap en Parochie de 
Goede Herder, onder andere als 
lector. 

De heer Bitter (79) uit Limmen 
zette zich gedurende 20 jaar 
ruimhartig in voor de Katholieke 
Bond van Ouderen. Hij was van 
1985 tot 1995 begeleider van een 
van de bewoners van de Willi-
brord Stichting uit Heiloo. In die-
zelfde periode bracht hij bezoe-
ken aan een gevangene in Alk-
maar. De vakantieweek voor ge-
handicapten in Lunteren kreeg 
ook nog eens zijn volledige aan-
dacht. Hij zorgde voor aanpas-
singen in de kerk ten behoeve 
van de ouderen. Nog elke dag is 
Bitter in de weer voor de Maria-
kapel.   

De heer Driessen (63) uit Limmen 
is een druk vrijwilliger en onder-
nemer. Nadat zijn vader wegens 
ziekte gedwongen afscheid nam 
van zijn bedrijf Driessen Ae-
rospace, nam de jonge Dries-
sen de zaak over. Onder zijn lei-
ding groeide het bedrijf tot we-
reldmarktleider met vestigingen 
in Thailand, Engeland, Amerika 
en Tsjechië. In 1993 ontving het 
bedrijf de Koning Willem 1 prijs 
voor prestaties op exportgebied. 
In 2004 ontving Driessen het Ge-
neraals Snijders Erediploma voor 
verdiensten in de luchtvaart. Bin-
nen Limmen is Driessen actief 
geweest als vrijwilliger voor de 
brandweer, voor stichting Vrede-

burg en de Ontwikkelingsgroep 
Limmen. 

De heer Hopman (59) uit Castri-
cum zette zijn eerste stappen als 
vrijwilliger bij Gymnastiekvereni-
ging VIOS. Hij was vice-voorzitter 
en voorzitter van de Nederlandse 
Bond voor Makelaars NHN. Zet-
te zich als voorzitter in voor de 
winkeliersvereniging Castricum 
Centrum. Vervulde in die hoeda-
nigheid een belangrijke rol bij de 
totstandkoming van het Bakker-
spleintje en was nauw betrokken 
bij het plan voor de herinrichting 
van de Dorpsstraat. Medeop-
richter van Ondernemersfedera-
tie CAL en van 2004-2008 voor-
zitter. Tot op heden lid van Stuur-
groep Kwaliteitsimpuls Econo-
mie Castricum.   

De heer Van Westerop (59) uit 
Castricum is vanaf 1981 tot op 
heden nauw betrokken bij de 
Fietscrossclub de Boscrossers 
uit Heiloo. Verricht bijna dage-
lijks werkzaamheden op de baan 
en bracht er zelfs vakanties door. 
Bovendien heeft hij jarenlang 
training gegeven en valt hij re-
gelmatig in. Hij is medeorganisa-
tor van clubwedstrijden en helpt 
bij het opzetten en afbreken het 
wedstrijdmateriaal. Is daarnaast 
ook collectant voor Jantje Beton 
(sinds 1997) en geeft huisves-
ting aan leerlingen van de Johan 
Cruijffschool. 

De heer Van den Berg (81) 
uit Akersloot heeft zijn maat-
schappelijke verdiensten voor-
al behaald op het gebied van 
de krijgsmacht en de geschied-
schrijving hierover. Heel uitzon-
derlijk was zijn benoeming tot 
Luitenant Kolonel. Dat gebeurt 
niet iedere dag bij een reserve-
officier. In 1987 volgde een eer-
vol ontslag. Hij publiceerde ‘Lo-

gistiek onder de Tropenzon’, een 
omschrijving van de logistieke 
activiteiten in voormalig Neder-
lands Indië. Was tevens initiatief-
nemer tot de oprichting van het 
herdenkingsmonument ‘het Vre-
dessymbool’ in Akersloot. Is nog 
altijd actief om voor de vetera-
nen het respect en de waarde-
ring voor het werk te verkrijgen. 
Was bovendien actief voor het 
behoud van Akerslootse natuur-
gebied de Hoorn- en Kijfpolder. 

Mevrouw Vink (68) uit Castri-
cum is van 1959 tot 1967 actief 
betrokken geweest binnen de 
scouting Beverwijk. Van 1990-
2006 was de Castricumse als 
vrijwilligster verbonden aan de 
stichting Hospice Midden Ken-
nemerland. Sinds 2000 houdt 
mevrouw Vink zich gemiddeld 20 

uur per week bezig met het op-
zetten van projecten voor kans-
arme vrouwen en de opvang voor 
straatkinderen in Nepal. Om geld 
te werven voor haar initiatieven 
heeft ze een voettocht gemaakt 
naar Assissië in Italië. Dankzij 
deze actie heeft zij het opvang-
tehuis Shangrila Home kunnen 
oprichten. 

De heer Veenboer (52) uit Lim-
men is al ruim dertig jaar actief 
voor de Eerste Zaanse Zweef-
vlieg Club (EZZC). Gemiddeld 
zo’n twaalf uur per week vervult 
Veenboer de rol van bestuurs-
lid, als sinds 1978. De decoran-
dus is verantwoordelijke voor het 
rollend materieel van de vereni-
ging. Daarnaast is de Limmer 
sinds 1988 zweefvlieginstructeur 
voor zo’n acht uur per week. 

De lintjes liggen klaar, inmiddels zijn ze uitgereikt. (Foto: RVD).

Dodenherdenking op radio 
met verhalen over oorlog

Castricum - Ook dit jaar ver-
zorgt Radio Castricum 105 op 4 
mei weer een uitzending rond-

De verhalengroep in het gebouw van Stichting Werkgroep Oud-Cas-
tricum.

om de dodenherdenking. Ver-
slaggever Johan Vermeer loopt 
mee met de herdenkingsstoet en 

doet verslag bij het monument 
en vanuit de studio verzorgt Jan 
Castricum samen met technicus 
Joris Sinnige een aangepast pro-
gramma. 
Dit keer wordt dat gevuld met 
gesprekken met ouderen, die 
praten over de oorlog. Deze ge-
sprekken zijn al eerder opge-
nomen, dankzij het initiatief van 
Stichting Welzijn, in de Tuin van 
Kapitein Rommel en in het ge-
bouw van de werkgroep van de 
Stichting Oud-Castricum.

De uitzending kan men volgen 
via 105.0 FM in de ether en via 
de kabel op 104.5 FM in Bak-
kum en Castricum en op 89.0 
FM (in Akersloot, Limmen en op 
De Woude). 

Koningin Beatrix (Foto RVD/Anton Corbijn). 

Festival Bakkerij op 
plein Maranathakerk
Castricum - Zoals elk jaar or-
ganiseert De Bakkerij een fes-
tival op Koninginnedag. Dit jaar 
op het plein voor de Maranatha-
kerk.  Er zullen spelletjes voor de 
kinderen georganiseerd worden 
en voor de ouderen is er een tap 
en er zullen zes acts optreden 
van 13.00 tot 19.00 uur. Wave 
Zero zal het spits afbijten. Ver-

volgens zal Elementric het podi-
um bestijgen. en My Vanity Pro-
ject. Om 16.00 uur is het kofvitijd. 
Dan zullen de jongens van Var-
ken aan ‘t Spit met een daveren-
de en hilarische goochelshow de 
eer van het Kofvitok-label verde-
digen. Hierna is het de beurt aan 
Soda P. Als laatste speelt Jabec-
na Stava.  
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Een zomer meehelpen 
op de midgetgolfbaan?
Regio - Midgetgolfpark Heems-
kerk is een project van de Harte-
kampgroep. Hier vinden cliënten 
met een verstandelijke beper-
king in de zomermaanden een 
leuke en afwisselende dagbeste-
ding. De cliënten en de begelei-
ding zorgen dat de banen speel-
klaar zijn, zij ontvangen de gas-
ten, reiken ballen en sticks uit en 
verkopen consumpties. Begelei-
der Heero van Dam vertelt: “Om-
dat de midgetgolfbaan alleen in 
de zomermaanden geopend is 
en dan ook tijdens de weeken-
den, is de bezetting van bege-

leiding altijd een moeilijke klus 
om te klaren. Daarom zijn we op 
zoek naar mensen die affiniteit 
voelen met deze doelgroep, het 
leuk vinden om met mensen om 
te gaan en een deel van hun vrije 
tijd in juni, juli, augustus en sep-
tember beschikbaar willen stel-
len.” De openingstijden van het 
park zijn van 12.00 tot 17.00 uur 
en in juni en september gaat het 
vooral om de weekenden. Op 
maandag is het park het gehele 
seizoen gesloten. Bel voor meer 
informatie Heero van Dam, tel. 
06-46245225. 

Parkiet vermist; nest 
jonkies ontroostbaar
Castricum - Op dinsdag 21 april 
is een grasparkiet ontsnapt uit 
de volière in de omgeving van 
Tulpenveld. Het gaat om een ge-
le grasparkiet met een beet-
je olijfgroen. Hij luistert naar de 
naam Boytje en heeft een zwar-

Kunstroute door Limmen 
tijdens de Bloemendagen
Limmen - Op zaterdag 9 en zon-
dag 10 mei organiseert de Com-
missie Kunstroute van Limmen 
Cultuur voor de eerste keer tij-
dens de Bloemendagen een 
kunstroute door Limmen. Ver-
spreid over het kleurrijke bloe-
mendorp kan men in diverse ate-
liers en tuinen een groot scala 
aan kunst bewonderen zoals ke-
ramiek, stenen en bronzen beel-
den, foto’s en schilderijen. Op 
zondagmiddag zijn er concer-
ten in de PKN Kerk en in Cultu-
reel Centrum Vredeburg. De ate-
liers zijn open van: 11.00 tot 17.00 
uur.
In de PKN Kerk op de Zuidker-
kenlaan exposeert Kunstgroep 
K=me met de tentoonstelling: 
‘Als het schilderij tot leven komt.’ 
Zondagmiddag treedt om 13.00, 
14.30 en 16.00 uur de muziek-
groep Scric der Zee op. Dit uit 
twaalf leden bestaande gezel-
schap brengt op theatrale en hu-
moristische wijze volksmuziek, 
zang en dans uit de rijke historie 
van de Lage Landen in de Gou-
den Eeuw. 
Atelier Judith Bosman op de 
Schoolweg 7 toont intuïtieve 
schilderijen. Kenmerkend in haar 
wijze van schilderen zijn zowel 
het ferme als het zachte kleur-
gebruik en de ronde vormen en 
bewegingen. Atelier Ria Straver 
op Oranjezon 1 laat beelden van 
Ria en Irma Straver zien die in de 
tuin verspreid staan opgesteld.
Cultureel Centrum Vredeburg, 
Dusseldorperweg 64 heeft het 
Koperkwintet van muziekver-
eniging Emergo uit Castricum 
op het programma staan. Zon-
dagmiddag om 13.00, 14.30 en 
16.00 uur zijn de muzikanten te 
beluisteren. Atelier Verbeelding, 

Lage Weide 1 A biedt een bele-
ving  van Gea van der Park Mari-
na Pronk en Wim Schotanus.
Bij Atelier Oezepoes op de Kerk-
weg 51 kan men genieten van al-
lerlei creatieve vormen zoals ke-
ramiek, schilderijen, patch work, 
grote droomvangers van fiets-
banden, sieraden en nog veel 
meer. 
Bij Atelier Tineke Kramer, Rijks-
weg 76, is in de tuin en in het 
atelier een grote verscheiden-
heid aan kunst te bewonderen, 
zoals bijzonder geglazuurd kera-
miek, beelden in brons, etsen en 

schilderijen. Nieuw is het schil-
derij in olieverf van de nieuwe 
tulpensoort Pink Ribbon. Tineke 
schilderde dit ter ondersteuning 
van het onderzoek naar de ge-
nezing van borstkanker. 
Hotel Golden Tulip, Kennemer-
straatweg 425 heeft een expo-
sitie van Esther van Tilburg met 

als thema ‘Polo’. Tevens vindt 
een zeer diverse expositie plaats 
van werken van schilderclub ‘De 
Boerderij Joffers’.
Atelier Nella van Os, Westerweg 
39 heeft kleurrijke acrylschilde-
rijen in huis. Josine van Os toont 
een aantal beelden van Brazi-
liaans speksteen en keramiek, 
Camille van Os laat recent werk 
in brons zien.  
Atelier Dorine van Rij, Pagen-
laan 33 toont schilderijen, zowel 
abstract als figuratief. Soms ge-
bruikt Dorine collagetechnieken.  
In Atelier De Werkplaats, Pagen-

laan 5 exposeren Tinie Hanck, 
Tiny Schram en Marja Bakker 
hun realistische fijnschilderijen.  
Atelier Willy Min, Hogeweg 94 
houdt een expositie in de ach-
tertuin. De onderwerpen op haar 
schilderijen zijn meestal dieren, 
in het bijzonder de koeien uit het 
Limmense polderlandschap. 

Een schilderij van Tinie Hanck, te zien in De Werkplaats. 

te ring uit 2006. Hij is op dit mo-
ment vader van een heel jong 
nestje en zijn vrouwtje en de kin-
deren schreeuwen de hele boel 
bij elkaar. Op de foto staat Boytje 
links. Wie de vogel gezien heeft 
kan bellen naar 06-11230451.

Limmen - ‘Kunst in de etalage’ 
wordt dit jaar voor de tiende keer 
tijdens de bloemendagen geor-
ganiseerd. Samen met de bloe-
men- en kunstroute zal de afwis-

Kunst in etalage selende kunst Limmen weer la-
ten stralen. Er zijn dit jaar nieu-
we deelnemers. Op de route-
beschrijving in het bloemenda-
genboekje kan men zien, waar 
de kunstwerken zijn tentoonge-
steld.  

Castricum - In Mem’s atelier  
kunnen kinderen een versierd 
hart met bloemen, takjes en 
strikjes maken voor moederdag. 
Zaterdag 9 mei gaan de deelne-
mers aan de slag om 10.00 uur.
De workshop duurt tot 12.00 uur.
Als er veel kinderen inschrijven 
is er om 14.00 uur nog een twee-
de workshop. Kosten 12.50 euro.
Mem’s atelier is te vinden op De 
Loet 294 in Castricum. Aanmel-
den kan op tel.: 0251-670775.of 
e-mail:froukje@memsatelier.nl.

Workshop 
voor kinderen

Geen budget voor het
herstel graf dr. Jacobi
Bakkum - De werkgroep his-
torie die is samengesteld van-
wege het 100-jarig bestaan van 
Dijk en Duin, wil het graf van dr. 
Jacobi, de eerste geneesheer-di-
recteur van restaureren en ook 
het graf van zijn jong overleden 
zoon. Maar GGZ Dijk en Duin 
heeft het budget voor de restau-
ratie ingetrokken. 
Dr. Jacobi ligt begraven op de 
gesloten begraafplaats van de 
instelling. Omdat de begraaf-
plaats een rijksmonument is, 
werd de Rijksdienst voor Arche-
ologie, Cultuurlandschap en Mo-
numenten (RACM) van het res-
tauratieplan op de hoogte ge-
steld. Naar aanleiding van het 
advies van de RACM moest een 
tweede offerte aangevraagd 
worden. Om restauratie mogelijk 
te maken werd vanuit de orga-
nisatie Dijk en Duin een bedrag 
gereserveerd. Tot een aanbeste-
ding is het niet gekomen omdat 
het budget voor dit project we-
gens de slechte financiële posi-
tie van GGZ Dijk en Duin is inge-
trokken. Er heerst nu teleurstel-
ling bij de werkgroep omdat er 

geen handreiking heeft plaats-
gevonden om in een gezamen-
lijke actie op zoek te gaan naar 
subsidiemogelijkheden. “Partici-
patie vanuit Dijk en Duin is on-
misbaar voor het indienen van 
subsidieverzoeken bij de RACM, 
de provincie, de gemeente of an-
dere fondsen beherende instan-
ties”, aldus Ernst Mooij die sa-
menmet Jan Camps zich inzet 
voor de restauratie. “Van de pro-
vincie zou verwacht mogen wor-
den dat zij bereid is een deel van 
de restauratiekosten op zich te 
nemen. De provincie heeft ech-
ter afwijzend gereageerd met als 
argument dat het graf geen pro-
vinciaal maar een rijksmonument 
is. De intrekking van het budget 
is ook gemeld aan de gemeente 
Castricum en aan de gemeente-
lijke monumentenraad, met een 
verzoek om overleg. Het wach-
ten is nu op een uitnodiging voor 
een gesprek.” 
Wie denkt een bijdrage te kun-
nen leveren aan het restauratie-
plan kan contact opnemen via 
jmmcamps@hotmail.com of bel  
0251-654977.
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Koninginnedag bij Oud- 
Uitgeest op het Regthuys
Uitgeest - Op Koninginnedag 
is het Regthuys geopend van 
10.00-16.00 uur. Er is een foto-
tentoonstelling over Uitgeest en 
zijn tradities. Dit in het kader van 
het landelijke themajaar van de 
Hollandse tradities. Op het plein 
voor het Regthuys en de straten 

rondom het plein zal weer een 
vrijmarkt zijn. 
Tevens is er op Koninginne-
dag in de benedenzaal van het 
Regthuys tussen 11.00 en 14.00 
uur een doorlopende voor-
stelling van dia’s van Herman 
Rasch. Hij heeft een grote col-

lectie dia’s over Uitgeest en zijn 
bewoners uit de periode 1965 
tot 1993. Hij neemt belangstel-
lenden mee langs vooral de ou-
de buurten van Uitgeest en laat 
zien hoe de mensen in die pe-
riode woonden en leefden. (foto 
Herman Rasch). 
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Bakkerij P. van Baar

Kerklaan 14, 1921 BL Akersloot
tel. 0251-312253

Reklame geldig t/m 9 mei 2009

Volop
Koninginnegebak

Voor Moederdag
HigH Tea
Volop keus

Koninginnedag en -nacht 
Uitgeest Woensdag 29 april 
speelt de topband Bob en de 
Blueband in café De Balken. Met 
een repertoire van rock en roll 
afgewisseld met originele pop-
nummers staat de band deze ko-
ninginnenacht garant voor een 
dansbare topavond. Het optre-
den begint om 23.00 uur.
Donderdag 30 april is er op het 
Gemeentehuisplein van alles te 
doen. Er is een groot terras aan-
wezig en een springkussen voor 
de kleintjes. 
Vanaf 15.30 uur treedt de loka-
le zanger Johnny Elltink op en 
zal hij Amsterdamse liederen ten 
gehore brengen. Vanaf 17.00 uur 
treedt Tjoe & Jeroen op tot 22.00 
uur. 

Zaterdag 2 mei is het tijd voor 
Booming Piano’s in De Balken. 

Op het podium staan twee grote 
vleugels en een drumstel en wat 
volgt is heel veel swingende en-
tertainment. Verzoekjes kunnen 
gedaan worden met de flyers die 
op de vleugels liggen.

Pijnlijke nederlaag voor 
korfballers Stormvogels
Uitgeest - KV Stormvogels heeft 
slechte zaken gedaan door met 
14-16 van Fiks te verliezen. Het 
team zal nu alle zeilen moeten 
bijzetten om degradatie te ont-
lopen. Stormvogels wist vooraf 
dat het moeilijk zou worden te-
gen de sterke nummer twee uit 
de poule. Toch was de beginfase 
goed. Speler Gerard Valkering: 
“Na een 1-1-start na zes minu-
ten, kwamen we op voorsprong 
door een doorloopbal van Jo-
landa. Door afstandschoten van 
Eveline en Jord zijn we uitgelo-
pen naar een 4-2 voorsprong.” 
Maar door twee kleine kansen 

kwam Fiks terug naar 4-4 en 5-
5. Stormvogels herpakte zichzelf 
daarna weer. Valkering: “Mark 
scoorde twee keer binnen een 
minuut, waardoor we op een 7-5 
voorsprong kwamen. Dit was he-
laas onze laatste voorsprong van 
de wedstrijd. We gingen met 8-9 
de rust in.” Na de pauze had Fiks 
al snel vier punten voorsprong 
gepakt tot 8-13 en 10-14. 
“We zijn nog wel teruggekomen 
tot 13-15 en 14-16, maar we kon-
den het niet meer gelijk trekken. 
Door de winst van Aurora op Wa-
terland gaat het moeilijk worden 
om degradatie te ontlopen.”

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest 
Uitgeest - Het programma van 
Sport- en Tenniscentrum ziet er 
vrijdag 1 mei als volgt uit. 
20.00 uur dartcompetitie RZVV 
SNS Regiobank, 19.30 uur Sport-
hal de Zien-De Buurvrouw, 20.10 
uur Haazz.nl-Bouw en Funde-

ringstechniek, 20.50 uur Rotho 
Houten Vloer- Patina Valbeveili-
ging, 21.30 uur De Groot Verze-
kering-Autoschade Zonneveld, 
22.10 uur WEA accountants-Tes-
selaar, 22.50 uur  Snijder Stoffe-
ring-Bellus Bouwkosten. 

Regio - Op vrijdag 1 mei wordt 
weer de jaarlijkse 1 mei viering 
in de IJmond gehouden. De or-
ganisatie is in handen van de 
PvdA, Groen Links en de FNV.
Plaats van actie cafe de Nozem 
en de Non, A. Verherenstraat 
in Heemskerk. Dit jaar heeft de 
manifestatie de titel ‘De IJmond 
draait door’ meegekregen en 
staat uiteraard stil bij de eco-
nomische crisis en wat dit bete-
kent voor de IJmond. Vanaf 17.00 
uur is het mogelijk de manifesta-
tie bij te wonen. De avond wordt 
omkleed met muziek, de Bever-
wijkse stadsdichter Canan Yac-
mur en de kunstenaar Jaap Vel-
serboer. Rond 21.00 uur wordt de 
avond afgesloten met een optre-
den van The Hype. 

1 mei-viering
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KortWeg

Castricum - Op zondag 3 mei 
van 13.00 tot 17.00 uur is er een 
rondleiding in de tuin van Ti-
neke van der Velden, Duinweg 
2 in Bakkum-Noord. Het the-
ma van deze middag is judas-
penning verwilderingsbollen. De 
toegangsprijs bedraagt 5,00 eu-
ro, inclusief koffie/thee. 

Rondleiding in tuin

Castricum - Stichting Welzijn 
sector Vrijwilligers Centrale is 
op zoek naar vrijwilligers voor 
de volgende instelling: De Zon-
nebloem helpt voorkomen dat 
mensen in een sociaal isole-
ment komen. Hiervoor zijn heel 
wat vrijwilligers die mensen be-
zoeken en gezelligheid en con-
tact bieden. Om dit werk goed te 
kunnen doen, is organisatie no-
dig en hiervoor zoekt de Zonne-
bloem een leidinggevend per-
soon. Deze persoon onderhoudt 
contacten met de vrijwilligers en 
de aanvragers en heeft zitting in 
het plaatselijk bestuur.  Wie in-
teresse heeft in deze vacature of 
ander werk wil doen kan langs-
gaan bij de Vrijwilligers Centra-
le, Geesterduinweg 5. De ope-
ningstijden zijn van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 
uur en ’s middags op afspraak, 
tel. 0251-656562. 

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT

Castricum - In vijf bijeenkom-
sten georganiseerd door het Al-
gemeen Maatschappelijk Werk 
en de Stichting Welzijn gaat 
men praten over de positie van 
grootouders in deze tijd. Een tijd 
waarin jonge ouders volop met 
hun carrière bezig zijn en waar-
bij veel grootouders een rol heb-
ben in de opvang van kleinkin-
deren. Andere onderwerpen zijn 
onder andere: communiceren, 
grenzen stellen en omgaan met 
scheiding van de kinderen. De 
bijeenkomsten vinden plaats op 
dinsdagochtend 19 en 26 mei, 2, 
9 en 16 juni van 10.00 tot 12.00 
uur in de tuin van Kapitein Rom-
mel in Castricum. Deelnamekos-
ten bedragen 25,00 euro.
Opgeven en informatie bij Stich-
ting Welzijn, tel. 0251-656562.

Grootouder-
bijeenkomsten

Castricum – Er hebben zich veel 
nieuwe tuinvrijwilligers aange-
meld bij de Klussenbank. De vrij-
willigers staan klaar voor oude-
ren, maar ook mensen met een 
minimum inkomen kunnen een 
klus aanvragen. De Klussen-
bank bepaalt of een klus al dan 
niet aangenomen kan worden. In 
Akersloot kan men ook terecht 
bij het Cliënteninformatiepunt in 
de bibliotheek op woensdagmid-
dag tussen 14.30-16.30 uur, tel. 
06-57272559.

Nieuwe tuinvrijwilli-
gers bij Klussenbank

Castricum - Op zondag 3 mei 
treedt Egmond’s smartlappen-
koor Skarrebekke bij De Soos 
in Discovery in Castricum. Wie 
fan is van de vissersliederen die 
de historie van het vissersleven 
weer tot leven brengen is uitge-
nodigd bij De Soos.
Van 14.00 tot 17.00 uur is men 
welkom in Discovery. Het adres 
is Dorpsstraat 2a tegenover het 
station in Castricum. Voor meer 
informatie: Stichting Welzijn Cas-
tricum, telefoon 0251-656562.

Smartlappenkoor 
Skarrebekke bij Soos

Castricum - Op woensdag 6 
mei kan iedereen mee op ex-
cursie met de boswachter in de 
Bakkummerduinen: een gebied 
waar veel te zien is aan bijzon-
der natuurschoon. Onder lei-
ding van de boswachter wordt 
op verschillende plekken stilge-
staan bij de verschillende plan-
ten en bomen in het gebied. De 
wandeling start om 19.00 uur en 
duurt ongeveer 2 uur. Startpunt 
is de parkeerplaats Diederik aan 
de Heerenweg tussen Bakkum 
en Egmond-Binnen. Deelnemen 
kost 3,50 euro, kinderen tot 12 
jaar gratis. Aanmelden kan via 
www.pwn.nl/activiteiten of 0900-
7966288. Foto: ruig viooltje van 
Natasja Nachbar.

Wandelexcursie: Hoe 
ver is het voorjaar?

Castricum - De bijeenkomst van 
het café van mantelzorgers vindt 
plaats op woensdag 6 mei  in het 
Rode Kruisgebouw aan de Van 
Speykkade 61. Mevrouw Wijk-
huizen van de Parkinsonvereni-
ging zal deze avond de gast zijn.
De bijeenkomst is bedoeld voor 
deze regio, dus ook voor mensen 
uit Limmen, Akersloot, Uitgeest, 
et cetera. 
Er zijn geen kosten aan deze bij-
eenkomst verbonden. Wie deze 
avond wil bijwonen en daarvoor 
hulp nodig heeft voor een thuis-
blijver, kan bellen naar Tandem, 
telefoon 023-8910610. Ook voor 
vervoer kan gezorgd worden.

Bijeenkomst café 
voor mantelzorgers

Regio - Bij GGZ Noord-Holland-
Noord in Alkmaar start op 29 mei 
de cursus ‘Beter Slapen’ voor 60-
plussers. Opgave voor deelname 
aan de cursus graag zo spoe-
dig mogelijk via telefoonnummer 
088 656 50 00. De cursus be-
staat uit zes bijeenkomsten, het 
tijdstip is vrijdagochtend tussen 
10:00 uur en 12:00 uur, locatie 
Oude Hoeverweg 10 in Alkmaar. 
De kosten voor het cursusboek 
zijn 10,00 euro.

Cursus ‘beter sla-
pen’ voor ouderen

Heiloo - Op  9 mei om 10.15 
uur houdt Groei & Bloei afdeling 
Heiloo een workshop voor kin-
deren in de Ypsalon, De Hucht 
4 in Heiloo. Deelnamekosten be-
dragen voor leden Groei & Bloei 
en Ypestein 9,00 euro, niet-leden 
betalen 11,50 euro. Opgeven bij 
Mercedes Docter per email 
benzdocter@hotmail.com of te-
lefonisch tussen 19.00 en 20.30 
uur 072-5336827.

Bloemschik work-
shop voor kinderen

Heiloo - Het zingen van de vo-
gels in het voorjaar is natuurlijk 
bittere noodzaak. De mannetjes 
lokken zo de vrouwtjes en jagen 
tegelijkertijd hun concurrenten 
weg - ten minste dat is de be-
doeling. Wie bijvoorbeeld de fi-
tis leert onderscheiden van de 
zwartkop komt vrijdagavond 1 
mei om 19.00 uur naar  de par-
keerplaats van het zwembad Het 
Baafje, De Omloop 11 in Heiloo. 
Daar begint een speciale luis-
terwandeling, georganiseerd 
door gidsengroep Heiloo van het 
IVN, de vereniging voor natuur- 
en milieueducatie, om te wijzen 
op de schoonheid van de vogel-
zang in en rond de Noorderneg. 
De wandeling duurt anderhalf 
à twee uur. Een donatie (richt-
lijn 2 euro) wordt op prijs ge-
steld. Voor nadere inlichtingen: 
IVN-Heiloo@hccnet.nl of 072-  
5325110.

Hoor de vogels zingen
Castricum - De uitzending van 
‘Just jazz’ van donderdag 7 mei 
begint om 20.00 uur in plaats van 
de gebruikelijke aanvangstijd.
Van 20.00 tot 21.00 uur presente-
ren Jan van Weelden en Ron Pols 
dit maandelijkse jazzprogramma 
op radio Castricum 105.
Deze uitzending zal vooral in het 
teken staan van de bekende jazz-
gitaristen die in de jaren 1950 en 
1960 het toppunt van hun roem 
meemaakten. Zo zullen, on-
der andere Barney Kessel (fo-
to), Kenny Burrell en Wes Mont-
gomery de revue passeren, maar 
ook zal er werk van een enkele, 
minder bekende gitarist worden 
gedraaid. Het geheel zal verder 
gelardeerd zijn met muziek van 
wat andere jazzberoemdheden. 
Het programma is te ontvangen 
via FM 105.0 tot ver in de regio, 
FM 104.5 op de kabel in Bakkum 
en Castricum en FM 98.0 op de 
kabel in Akersloot, Limmen en 
op De Woude of via www.castri-
cum105.nl.

Jazz op Radio
Castricum 105

Castricum - Samen met Indigo 
organiseert GGZ Dijk en Duin de 
cursus ‘Grip op je dip’. Dit is een 
preventieve cursus, bedoeld voor 
jongeren van 18 tot 23, die (weer) 
meer plezier in het leven willen 
en daar actief aan willen wer-
ken. De cursus bestaat uit tien 
bijeenkomsten van twee uur en 
begint op donderdag 14 mei om 
15.30 uur op de Markt 58 in Be-
verwijk. Opgeven bij het secre-
tariaat van de afdeling preventie 
van Dijk en Duin: 075-6814450. 
Daar kan men ook meer infor-
matie over de cursus krijgen.

Cursus ‘Grip op je 
dip’ voor jongeren

Castricum - Wie wil genieten 
van de prachtig ontluikende na-
tuur in dit jaargetijde is uitgeno-
digd deel te nemen aan een len-
tewandeling op woensdag 6 mei 
in de natuur rondom Castricum. 
De tocht heeft een lengte van 
circa 15 kilometer en wordt be-
geleid door Rinus Vink. De groep 
wandelaars vertrekt om 10.00 
uur vanaf het verzamelpunt bij 
de kaartjesautomaten voor het 
station in Castricum. Men kan 
zonder opgave deelnemen. Er 
zijn geen kosten aan de tocht 
verbonden, eventuele consump-
ties onderweg zijn voor eigen re-
kening. Voor informatie kan con-
tact op worden genomen met Ri-
nus Vink, telefoon 0251-652016 
of met de Stichting Welzijn Cas-
tricum, telefoon 0251-656562. 

Lentewandeling

Regio - Stichting Matthias is een 
onafhankelijke stichting, die een 
bijdrage levert in de huisvesting 
met begeleiding op maat voor 
jonge mensen met een stoornis 
in het autistisch spectrum.
De stichting is niet regiogebon-
den. De huidige locaties zijn 
echter wel in de regio Midden 
Kennemerland.
Door de wijzigingen in de AWBZ 
of wel de PGB toekenning, drei-
gen zij met een nijpend tekort te 
komen om de juiste begeleiding 
aan hun bewoners te kunnen 
blijven garanderen door de zorg-
verlener. Ook voor de toekomsti-
ge locatie in IJmuiden hebben zij 
de (structurele) financiële mid-
delen nodig. Omdat de stichting 
niet gesubsidieerd wordt is zij op 
zoek naar donateurs. Voor meer 
informatie en opgave: www.
stichting-matthias.nl.

Stichting Matthias 
zoekt donateurs

Wijk aan Zee -  Op donderdag 
7 mei kan men onder ‘bescher-
ming’ van de boswachter het 
nachtleven van de duinen ont-
dekken. De loop is in het don-
ker, dus men moet goed ter been 
zijn. 
Om 21.15 uur is het vertrek van-
af  parkeerplaats Meeuwenweg 
in Wijk aan Zee. De excursie is 
geschikt voor kinderen vanaf  8 
jaar. 
Aanmelden verplicht. Dit kan via 
www.pwn.nl/activiteiten of 0900-
7966288. Deelnemen kost voor 
volwassen 3,50 euro en voor kin-
deren tot 12 jaar 1,50 euro.

Vleermuizen zoe-
ken in het donker
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FC Castricum en het leerproces
Spanning blijft tot laat-
ste snik na duur verlies
Castricum - Het slotscenario 
van de competitie wordt voor FC 
Castricum onzeker. Na een meer 
spannende dan goede wedstrijd 
trok IJmuiden aan het lang-
ste eind en Castricum likte haar 
wonden. De 2- 1 nederlaag was 
een lelijke streep door de reke-
ning van FC Castricum.
In een soort 4-5-1 formatie 
bracht IJmuiden trainer Ronald 
Dooijeweerd zijn ploeg in het 
veld. De eerste keer dat Castri-
cum ruimte kreeg werd het di-
rect gevaarlijk ook. Duco de Ko-
ning zette Maarten van Duiven-
voorde aan het werk en uit diens 
voorzet mikte aanvoerder Bart 
Kuijs rakelings naast! Castricum 
kreeg nog een tweede moge-
lijkheid toen de situatie na twin-
tig minuten zich herhaalde. Op-
nieuw was het Maarten van Dui-
venvoorde die zijn kwaliteiten 
toonde en ditmaal was het Ma-
chiel Karzijn de een halve teen 

tekort kwam om de voorzet bin-
nen te werken. Buiten deze mo-
gelijkheden kon Castricum niet 
gevaarlijk worden. IJmuiden wist 
dat wel. Door enkele missers in 
de verdediging moest Castricum 
doelman Marius Jansen redding 
brengen op pogingen van Patrick 
Castricum en Ronald Borst.
Vlak voor rust een cruciaal mo-
ment in de wedstrijd. Terwijl 
Maarten Jurrjens met Patrick 
Castricum van IJmuiden in zijn 
rug, de bal uit het doelgebied 
wilde wegwerken haakten bei-
de spelers met de benen in el-
kaar. Vrije trap voor Castricum, 
zou je zeggen, maar scheids-
rechter Drost besloot anders en 
legde de bal op de stip. Onge-
loof bij Castricum, dat zich be-
stolen voelde. Patrick Castricum 
van IJmuiden liet zich het buiten-
kansje niet afnemen, 1- 0. Mark 
Kranendonk: “Het leek mij geen 
strafschop, maar de scheids-

rechter geeft een penalty. Oké, 
ook daar moeten wij mee leren 
omgaan. Het past allemaal in het 
leerproces waarin wij zitten.” Een 
aantal spelers raakte geïrriteerd 
en het rustsignaal kwam Castri-
cum niet ongelegen.
Bij het begin van de tweede helft 
waren de gemoederen weer be-
daard en de ploeg van Mark 
Kranendonk ging weer voetbal-
len. Bart Kuijs was dichtbij een 
treffer, maar IJmuiden doelman 
Remco Kramer redde in een on-
overzichtelijke scrimmage. Even 
later was de IJmuiden doelman 
minder bij de les. Martijn van 
Duivenvoorde schoot een vrije 
trap van 20m via een verrader-
lijke stuit achter de mistasten-
de Kramer, 1- 1. Castricum zet-
te aan en IJmuiden werd volle-
dig vastgezet op eigen helft. De 
bezoekers slaagden er goed in 
om de counter eruit te halen bij 
de thuisploeg. En als er al spra-
ke was van een counter bleek de 
defensie van Castricum goed bij 
de les te zijn. Vooral het optre-
den van Louis Jansen was over-
tuigend. De winnende voor Cas-
tricum leek een kwestie van tijd, 
maar IJmuiden doelman Remco 
Kramer hield de thuisploeg op 
de been. Eerst ranselde hij een 
bal van Martijn van Duivenvoor-
de uit de kruising en vervolgens 
redde hij miraculeus op een kop-
bal van invaller Stephan Zeilstra. 
Castricum was in de slotfase één 
moment niet bij de les. Tot drie-
maal toe raakte een verdediger 
van Castricum de bal volkomen 
verkeerd. Het gaf Marco Wieg-
man de kans op doel te schieten, 
waarna de bal via Marius Jansen 
voor de voeten kwam van IJmui-
den invaller Johan Biskanter, 2- 
1. De slag was verloren, maar de 
strijd is voor Castricum natuurlijk 
niet verloren. Nog twee finales, 
eerst op 2 mei uit tegen Asonia, 
dan de slotwedstrijd thuis tegen 
TOB. Het blijft spannend tot de 
laatste snik!

VV Limmen streeft naar 
nog betere jeugdopleiding  
Limmen - Het gaat goed met de 
jeugd van VV Limmen. Daarvoor 
wordt er hard gewerkt door trai-
ners die zo goed mogelijk zijn 
opgeleid. Everard Luijckx, hoofd 
jeugd opleiding: “Binnen de 
jeugdopleiding van VV Limmen 
streven we ernaar dat de hoofd-
trainers gediplomeerd zijn.” Dit 
seizoen is John Koot de nieuwe 
hoofdtrainer van de B-junioren 
geworden. Luijckx: “Naast het 
hoofdtrainerschap heeft John dit 
seizoen bij de KNVB de oplei-
ding Trainer Coach lll Jeugd (TC 
lll) gevolgd. Zeker geen makke-

lijke opleiding om dit naast je 
werk als jeugdtrainer te doen. 
John gefeliciteerd met het beha-
len van het trainersdiploma. We 
denken dat onze jeugdopleiding 
veel plezier aan jou als jeugd-
trainer gaat beleven.” Henk Nuij-
ens, jeugdtrainer bij de meisjes, 
heeft dit seizoen de juniorencur-
sus bij de KNVB gevolgd. Luij-
ckx: “Henk ook jij gefeliciteerd 
met het behalen van je diploma 
die de jeugd van VV Limmen ze-
ker veel gaat opleveren. We zijn 
nog op zoek naar een jeugdtrai-
ner voor de E-selectie.”

Jongens Croonenburg 
volleybalkampioen
Castricum - De jongens van volleybalvereniging Croonenburg uit 
Castricum zijn afgelopen zondag in Hilversum bij de Top Holland com-
petitie kampioen geworden. Na goed aanvallend spel werd de eerste 
wedstrijd tegen Simokos gewonnen. Ook de finale tegen Huizen werd 
met 2-0 gewonnen, waardoor de beker mee naar Castricum kon wor-
den genomen. Op de foto staan coach Cecile Blansjaar, Auke Pauzen-
ga, Jesper Duin, Robin Molenaar, Tim Schoon, Arnoud Cuperus, Jan-
nes van der Ham en Elmar Hoberg.

D.O.S. trampoline presteert 
goed op landelijk niveau
Castricum - Zaterdag 18 april 
was de eerste plaatsingswed-
strijd trampolinespringen op lan-
delijk A en B niveau. Vanuit de 
trampolineafdeling van D.O.S. 
waren er twee deelnemers afge-
reisd naar Apeldoorn, Rick Wes-
ker en Paulien Aalbers. 
Rick Wesker kwam uit in de He-
ren B klasse. Na zijn verplich-
te oefening stond hij op de eer-
ste plaats. Helaas ging het met 
zijn eerste en tweede keuzeoe-
fening minder goed waardoor hij 
op de vijfde plaats eindigde met 

een puntentotaal van 64,90. Bij 
Paulien Aalbers ging het stuk-
ken beter. Met zowel een net-
te verplichte oefening als twee 
goed gesprongen keuzeoefe-
ningen eindigde zij verrassend 
op een zevende plaats met een 
puntentotaal van 76,50. De vol-
gende plaatsingswedstrijden zijn 
op 2 en 16 mei in Goes en Hoo-
gezand. Als er die wedstrijden 
weer zo goed gesprongen wordt, 
kunnen de springers zich plaat-
sen voor het NK Trampoline op 
20 juni in de Ahoy Rotterdam.

VV Limmen blijft 
overeind tegen kampioen
Limmen - Dat de toekomst voor 
Limmen 1 er rooskleurig uitziet, 
bleek afgelopen zondagmiddag 
tegen kampioen VVW. De titel-
houder van de derde klasse A 
had heel wat te stellen met het 
jonge Limmen dat de opgaan-
de lijn van de laatste weken ver-
der doortrok. Het goede en aan-
trekkelijke duel eindigde in 2-2, 
waarbij alle doelpunten na de 
pauze vielen.  
Limmen ging in de laatste thuis-
wedstrijd van dit seizoen voortva-
rend van start en dat leverde na 
vijf minuten een mooie kans op 
nadat met een prachtig aanvals-
opzetje de verdediging van VVW 
was ontrafeld. De pass van Rik 
Seignette was op maat gesne-
den voor Rens Min die van dicht-
bij stuitte op de prima reageren-
de VVW-doelman Richard Ruiter. 
De goalie, een zoon van voorma-
lig FC Volendam- en Anderlecht-
doelman Jan Ruiter, bleek niet 

voor de laatste maal een sta-in-
de-weg voor Limmen. Het eerste 
kwartier was voor Limmen, daar-
na nam VVW het initiatief over 
door het tempo op te schroeven 
en vooral via de snelle en ge-
vaarlijke spitsen gevaar te stich-
ten. Tot echt grote kansen leid-
de het overwicht niet, waardoor 
de eerste helft met een 0-0 tus-
senstand werd afgesloten. Ook 
na het hervattingssignaal van de 
prima leidende scheidsrechter 
Steur bleef de wedstrijd boeien. 
Bovendien werd het twee part 
opgefleurd met vier doelpunten. 
In de 65e minuut opende VVW 
de score toen een VVW-speler 
de bal bijkans vanaf de achterlijn 
in het dak van het doel joeg: 0-1. 
Drie minuten later was het weer 
gelijk. Invaller Ron van Stralen 
wist met een uiterste krachts-
inspanning de bal nog voor het 
doel te trekken waarna Jeroen 
Veldt - het dreigt een eentonig 

verhaal te worden - op de juis-
te plaats stond om koppend af te 
ronden: 1-1. Beide ploegen kre-
gen vervolgens kansen en VVW 
wist er een te benutten. Met een 
snoeiharde uithaal vanaf de rand 
van het strafschopgebied werd 
doelman Edwin den Breejen ge-
klopt: 1-2. Opnieuw moest Lim-
men tegen een achterstand op-
boksen en opnieuw kwam Lim-
men langszij dankzij een formi-
dabele uithaal van René Hof, die 
de bal met zijn linkervoet naar de 
bovenhoek krulde: 2-2. 
In de slotminuten kreeg Robin 
Koot nog wat speeltijd en daar-
mee het afscheid dat hij met zijn 
staat van dienst verdiende. Robin 
wordt al twee jaar gekweld door 
blessureleed en geeft er na dit 
seizoen helaas de brui aan. Al 
met al een waardig afscheid van 
een seizoen waarin Limmen ho-
ge pieken afwisselde met diepe 
dalen, maar waarin Limmen on-
miskenbaar weer enkele stap-
pen voorwaarts heeft gemaakt 
en waartoe dat kan leiden heeft 
tegenstander VVW het afgelo-
pen seizoen laten zien.

Meervogels sluit af 
met groot verlies
Akersloot - De zaterdag 1 van 
Meervogels heeft het seizoen 
2008/2009 afgesloten met een 
grote nederlaag tegen Hollan-
dia: 7-1. 

De Akersloters toonden te wei-
nig inzet en werden daarvoor 
hard afgestraft. Vervelend om 
zo afscheid te moeten nemen 
van een seizoen dat best rede-
lijk was. 
Meervogels eindigde in de vier-
de klasse als vierde met 31 pun-
ten.
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Red Stars begint 
de draai te vinden 
Castricum - De eerste over-
winning in de vierde klasse is 
een feit voor Red Stars Vitesse. 
In de derde wedstrijd, thuis te-
gen DVH, waren de Castricum-
se honkballers zondag met 16-2 
te sterk.
Het team van DVH uit Amstel-
veen is geen onbekende voor 
Red Stars. Vijf jaar geleden werd 
het Amstelveense team, louter 
bestaande uit Japanse emigran-
ten, kampioen in de vijfde klas-
se door alles te winnen. Wat toen 
vooral opviel was de enorme dis-
cipline, snelheid en het foutloze 
veldwerk.
Dat was in de wedstrijd op De 
Puikman niet het geval. Hoewel 
de Japanners af en toe wat van 
hun snelheid en slimheid toon-
den, liet Red Stars de tegenstan-
der voortdurend achter de feiten 
aanlopen. Al in de eerste inning 
werkte Mark Kuijper de bal het 
linksveld uit voor een homerun 
met één man op de honken: 2-
1. Vlak daarna sloeg Koen Glo-
rie met een honkslag zijn ploeg-
genoten Maarten de Ruijter en 
Daan Kuijs binnen, wat een 4-
1 tussenstand tot gevolg had. In 
de daaropvolgende inning ver-

zamelde Red Stars nog eens zes 
punten, waaronder drie na een 
tweehonkslag van Niek Kuijs. 

Schijnwerpers
Verdedigend zette eerstehonk-
man Kuijper zichzelf in de schijn-
werpers, door bij vrijwel iedere 
veldactie betrokken te zijn, waar-
onder enkele bijzonder attente 
vangballen. Pitchers Sander van 
Lubeck (vijf innings) en Martijn 
Zondervan (twee innings) kre-
gen samen slechts één honkslag 
tegen.
Coach Jasper van Schoor: “Ik had 
naar aanleiding van het verleden 
meer tegenstand verwacht, in ie-
der geval zeker geen wedstrijd 
die al na twee innings was be-
slist. Maar het kan natuurlijk ook 
wat zeggen over hoe wij de afge-
lopen vijf jaar gegroeid zijn. We 
straalden veel rust uit, aan slag 
en in het veld, en dat kan in an-
dere wedstrijden wel eens van 
pas komen.”
Red Stars staat door de zege 
nu derde na drie duels. Zondag 
mag het op bezoek bij nummer 4 
Sparks Haarlem. De eerste thuis-
wedstrijd is zondag 10 mei, om 
14.00 uur tegen Alcmaria Victrix. 

Oud-Vitesse – Oud-AZ 
was een groot succes!
Castricum – Afgelopen vrij-
dag stond de Puikman in het te-
ken van het kampioenselftal van 
AZ uit 1981 met Vitessenaar Jos 
Jonker in de gelederen. Het werd 
een mooie lenteavond, wat voor-
al een mooi weerzien was van 
veel spelers. Het in groten ge-

tale toegestroomde publiek kon 
nog eens genieten van de ster-
ren van weleer.
Blauw-Zwart, de supportersver-
eniging van Vitesse ’22 had dit 
jaar als thema-avond een wed-
strijd georganiseerd, waarbij 
veel van de spelers van de kam-

pioensploeg uit ’81 acte de pré-
sence gaven. Voor de wedstrijd 
heerste er een goede sfeer met 
veel handdrukken van herken-
ning tussen de oud-voetballers 
met Jos Jonker als middelpunt 
van de belangstelling.
De wedstrijd zelf kende een wat 
stroef begin, maar in de twee-
de helft konden de mensen toch 
genieten van een paar mooie 
doelpunten. Zo liet invaller Has-
selbaink zien dat hij zijn harde 
schot niet verloren had en was 
(oud) Vitessekeeper Smit kans-
loos. Ook het gouden duo Kees 
Kist en Pier Tol lieten snel com-
binatiespel zien wat leidde tot de 
uiteindelijke eindstand van 0-2.

Een nostalgische avondwed-
strijd, waarbij Jonker na afloop 
op de schouders van het veld 
werd gedragen. Een terecht eer-
betoon aan één van de iconen 
van zowel het kampioensteam 
van AZ als van de club Vites-
se. Na afloop werd er flink bijge-
praat en bleef  het onder het ge-
not van een hapje en een drank-
je nog lang gezellig op de Puik-
man. 

Zwaarbevochten winst 
Vitesse ‘22 bij VSV
Castricum – In de voorberei-
ding naar de nacompetitie wilde 
Vitesse de vorm weer oppakken 
om met een goed gevoel de na-
competitie in te gaan. Ook VSV 
moest punten pakken in de strijd 
om degradatie. Het werd een ste-
vige wedstrijd op een erbarmelijk 
veld, waar Vitesse uiteindelijk als 
winnaar van afstapte, het werd 
0-1. Vanaf het eerste fluitsignaal 
werden de belangen voor VSV 
duidelijk. Elk duel werd met de 
volle 100 procent aangegaan en 
omdat ook Vitesse het duel niet 

schuwde moest de scheidsrech-
ter frequent corrigerend optre-
den. Van goed voetbal was ech-
ter geen sprake. Beide ploegen 
hanteerden voornamelijk de lan-
ge bal, wat al snel resulteerde 
in een goede kans voor Lennert 
Beentjes. Hij schoot de bal ech-
ter jammerlijk naast het doel. 
Na ongeveer 20 minuten werd 
Robin Bakker onreglementair af-
gestopt, waardoor een vrije trap 
volgde. Hij nam deze vervolgens 
zelf en mede door het slechte 
veld kwam de bal via de keeper 

Familie- en straten-
toernooi op de Puikman
Castricum - Ook dit jaar organi-
seert Vitesse’22 voor de 23e keer 
een familie- en stratentoernooi. 
Het toernooi vindt plaats op zon-
dagmiddag 31 mei op het com-
plex van Vitesse’22.
De samenstelling van de teams 
kan bestaat uit familie, vrienden, 
buren, straten, sponsors, bedrij-
ven, et cetera. Verder is het een 
prima mogelijkheid om weer 
eens met het oude team te spe-

len en om het seizoen af te slui-
ten met ouders en jeugdspelers. 
Elk team van ten minste acht 
spelers kan zich inschrijven. Ge-
zelligheid staat voorop, maar er 
bestaat ook de mogelijkheid in 
te schrijven in een prestatiepou-
le. Na afloop is er de barbecue, 
die altijd een groot succes is. Na 
het familietoernooi gaan de vel-
den eruit. Er kan dan niet meer 
gevoetbald worden omdat de 

velden behandeld moeten wor-
den om weer te herstellen voor 
het nieuwe seizoen.
De deelnemers worden inge-
deeld in een poule met tegen-
standers van hetzelfde kaliber. 
In de laatste edities kreeg het fa-
milie-aspect een extra dimensie 
doordat bestaande D-, E- en F- 
pupillenteams op het toernooi 
tegen hun ouders gingen voet-
ballen. Ook dit jaar is de ver-
wachting dat dit jaar veel jeugd-
teams op deze manier het sei-
zoen ‘in stijl’ zullen beëindigen 
Inschrijfformulieren staan op de 
website van Vitesse’22.

bij Remco Philipson, die dit bui-
tenkansje met moeite benutte: 0-
1. Ook aan de andere kant waren 
er enkele gevaarlijke momenten 
voor het doel van de gasten. Het 
bleef echter bij dreigende scrim-
mages, die niet konden worden 
omgezet in een doelpunt.
De tweede helft gaf eenzelfde 
spelbeeld met veel direct spel en 
onderbrekingen door de hard-
heid van de duels. De thuisploeg 
probeerde ’t wel, onder ande-
re door met vijf spitsen te gaan 
spelen, maar tot uitgespeelde 
kansen kwam het niet. Door het 
alles-of-niets offensief kwam er 
veel ruimte voor het duo Bak-
ker en Beentjes. Zij waren echter 
niet scherp, waardoor het span-
nend bleef tot de laatste minuut, 
vond ook aanvoerder Mike van 
Vliet: “We hebben als blok ver-
dedigd en weinig weggegeven. 
Eigenlijk moet je dan zo’n wed-
strijd vroegtijdig beslissen, zodat 
je het jezelf niet onnodig moei-
lijk maakt.” De aanvoerder ziet 
de laatste maand van het sei-
zoen positief tegemoet: “Ik hoop 
op een succesvol slot in de na-
competitie. Deze overwinning 
geeft in ieder geval vertrouwen 
en we hebben, niet onbelangrijk, 
de tweede plaats veilig gesteld.”

Vitesse E6 kampioen!
Castricum - Wat AZ kan dat kan de E6 van Vitesse ook. De E6 is het 
gehele seizoen al ongeslagen en heeft een ongelofelijke groei door-
gemaakt. Het kampioenschap zat er al aan te komen, maar afgelopen 
weekend was het dan echt zover. Voor deze gelegenheid mochten de 
jongens op het hoofdveld spelen en was er door de leiders van de E6 
een echte officiële scheidsrechter geregeld. Met een 9 ! –1  zege op 
maakte de tegenstander geen enkele kans. Op de foto vanaf boven van 
links naar rechts: Ben Lute, Nico Kortekaas, Marco Baltus, Denny, Da-
vey, Huub, Lorenzo, Barry, Dani, Lars, Thomas en Sten.

Hoofdsponsor

Bezoek onze website: www.vitesse22.nl

VITESSE’22 - SVW'27

ZONDAG 3 mei
AANVANG 14.00 UUR

PUPIL VAN DE WEEK: joN VAN DEr mEEr
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Restaurant kooKKunst 
maakt lunchen tot een feest!
Castricum - Nadat leerwer-
krestaurant kooKKunst eerst het 
driegangendiner omgevormd 
heeft van een traditionele avond-
maaltijd tot een exquise culinaire 
avond gaat zij nu verder met be-
taalbare, bijzondere lunches.

Naast het al ruime lunchassor-
timent zoals huisgemaakte soe-
pen, salades en broodjes, breidt 
KooKKunst de lunchkaart uit 
met verse smoothies, bijzondere 
broodjes, een wekelijks variëren-
de warme lunch voor 4,75 euro 
en zelfs eigengemaakte Vlaamse 
patat frites.
Omdat dit alles door het be-
staande personeel tot stand 
moet worden gebracht is de 
consequentie wel dat kooKKunst 
tot nader bericht op dinsdag-
avond gesloten zal zijn. Op don-
derdagavond blijft alles bij ‘t ou-
de: een exquis driegangenmenu, 
inclusief een kopje thee of koffie 

voor 8,50 euro. 
Omdat in de afgelopen tijd een 
aantal personeelsleden hun 
werkervaring hebben afgerond 
is er overigens weer plaats voor 
nieuw personeel. Iedereen die 
afhankelijk is van een uitke-
ring en interesse heeft in het le-
ren van een vak of het weer op-
pakken van arbeidsritme kan bij 
kooKKunst aan de slag.
Het restaurant is voor de lunch 
geopend van maandag tot en 
met vrijdag tussen 12.00 en 
13.30 uur. Het diner wordt don-
derdagavond geserveerd om 
18.00 uur (restaurant is open om 
17.30 uur). 
Voor meer informatie is kooK-
Kunst altijd te bereiken op tele-
foonnummer 0251-665950 (acti-
viteitengebouw De Wissel, Gas-
straat 3 in Castricum). Reser-
veren van het diner is mogelijk 
tot uiterlijk 12.00 uur op dezelf-
de dag. 

Leerlingen van de Paulusschool 
geslaagd voor EHBO-diploma
Castricum - Alle leerlingen van groep 8 van de Paulusschool hebben 
hun jeugd-EHBO-diploma behaald. 

Castricum - Het Clusius Colle-
ge Castricum gaat op donderdag 
7 mei met ongeveer tien leerlin-
gen  uit de tweede klas naar be-
jaardenhuis Geesterheem in Uit-
geest om daar plantjes te bezor-
gen die door de bewoners zijn 
besteld. De leerlingen komen 
de planten niet alleen bezorgen, 
maar gaan ze ook voor de bewo-
ners in de grond zetten. 
De plantjes zijn door de leerlin-
gen zelf gekweekt tijdens de les-
sen plantenteelt en zijn via een 
folder - door de leerlingen ge-
maakt - aangeboden aan de be-
woners van Geesterheem. Zij 
konden via deze folder een keu-
ze maken. 

Leerlingen ste-
ken de handen 
uit de mouwen

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 
Vermist:
Iepenlaan Castricum: gesteri-
liseerde cyperse poes, 2 witte 
kniekousen voor, 1  witte knie-
kous en 1 wit voetje achter, ten-
ger, 13 jaar, Errol.
Gevonden:
Grote Weide Castricum; zwart 
met bruin konijn.

Gevonden en
vermiste dieren

SWOL zoekt 55-plussers 
voor de mozaïekklus
Limmen - Maandag 4 mei start 
traditiegetrouw de SWOL-prik-
ploeg met een mozaïekproject. 
Er is in de afgelopen maanden 
veel vergaderd, getekend, ge-
zaagd en getimmerd. De hyacin-
tennagels worden zondag 3 mei 
ter beschikking gesteld, dus het 
grote werk kan beginnen.

Evenals vorige jaren wordt het 
weer een gezellige steek- en  
prikweek in het cultureel cen-

trum Vredeburg, waar de moza-
iekkoorts zal uitbreken.

Het bestuur van de SWOL doet 
een dringend beroep op alle 55-
plussers om massaal medewer-
king te verlenen. Maandagmor-
gen 4 mei vanaf 9.00 uur is men 
welkom. Deelnemers dienen zelf 
een schaar mee te nemen. 
Het motto voor de 57e editie van 
de bloemendagen luidt: ‘Yes we 
can’.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
15-04-2009: Babette Marian, 
dochter van S. Smit en E.F.T. Eu-
verman, geboren te Beverwijk. 
15-04-2009: Loa Jackie, dochter 
van T.C. Borst en J. Wiegers, ge-
boren te Beverwijk. 16-04-2009: 
Siz, dochter van F.W.A. van der 
Geest en K.M. Huijg, geboren 
te Castricum. 20-04-2009: Joris 
Kornelis, zoon van E.J. van Oos-
terom en C. de Boer, geboren te 
Castricum.
Wonende te Bakkum: 16-04-
2009: Zoey Helena Lijsbeth, 
dochter van W. Dijkstra en S.H.A. 
Meijer, geboren te Bakkum.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
16-04-2009: van Westerop, Bob 
en Freire da Silva Costa, beiden 
wonende te Castricum. 17-04-
2009: Dik, Jasper en Heine, Jitka 
M., beiden wonende te Castri-
cum. 17-04-2009: Groenendaal, 
Matthijs en Jansen, Joyce, bei-
den wonende te Castricum. 23-
04-2009: van Vliet, Mike en Hee-
re, Ivanka H.A., beiden wonende 
te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
17-04-2009: Eijk, Nikaj en Smit, 
Marjolijn, beiden wonende te 
Zaandijk. 22-04-2009: Renooij, 
Mark en Theelen, Elisabeth H.M., 
beiden wonende te Castricum. 
23-04-2009: Stein, Jeroen, wo-
nende te De Bilt en Llama, Feli-
cia, wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
15-04-2009: van der Horst, Dirk 
J., oud 85 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met H.J. Vogt. 
15-04-2009: de Groot, Petronel-
la C., oud 87 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
G. Lute. 17-04-2009: Krist, Mei-
ne, oud 93 jaar, overleden te Be-
verwijk, gehuwd geweest met M. 
Holtrop. 19-04-2009: van Vulpen, 
oud 62 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd met M.H.O. Steute-
knuel. 21-04-2009: Hoekstra, Ja-
cob A., oud 51 jaar, overleden te 
Castricum.
Wonende te Akersloot:
19-04-2009: Mienis, Agnes, oud 
89 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd geweest met J.L. Hol-
lenberg. 21-04-2009: Koopman, 
Johannes E.H., oud 60 jaar, over-
leden te Akersloot.

Heiloo - Vlieg! is een voorstelling 
van het Muziektheater Collectief. 
In Vlieg! wordt een ogenschijnlijk 
zwaar onderwerp zo vormgege-
ven dat het kinderen én volwas-
senen aanspreekt. Op ontroe-
rende, herkenbare en humorvol-
le wijze toont Vlieg! de innerlij-
ke strijd van een meisje dat haar 
grip op de werkelijkheid verliest.
De voorstelling zit vol absurdis-
tische humor, en wekt soms op 
de lachspieren. Er zitten veel 
herkenbare situaties in. Je kunt 
meeleven met Lieve, die haar va-
der wil redden en denkt dat ze 
kan vliegen. Of met de moeder, 
die geen raad weet met de ziek-
te van haar man, en zich uit alle 
macht probeert staande te hou-
den, maar daarbij haar dochter 
uit het oog verliest.
De voorstelling is op woensdag 
20 mei van 19.30 uur tot 21.30 
uur te zien in het Ontmoetings-
centrum Heiloo bij GGZ NHN, 
Kennemerstraatweg 464 in Hei-
loo en is gratis toegankelijk. 
Aanmelding is noodzakelijk. 
Aanmelding: 072 527 04 26 of 
mail naar: dir.secr.langdurende.
psychiatrie@ggz-nhn.nl.

Theatervoor-
stelling Vlieg!

Fantasy derde bij Showdance
Castricum - Op 19 april was er 
in Heemstede een grote dans-
wedstrijd van de IDO (Interna-
tional Dance Organization) in de 
dansstijl performing arts. Fantasy 
van dansstudio Mariz eindigde in 
de categorie showdance als der-
de. Performing arts omvat jazz-
dance, modern dance en show-
dance. Uit Castricum was er een 
team aanwezig van dansstudio 
Mariz. Zij deden voor het eerst 
mee in de categorie showdan-

ce, groups. Met een vrolijke dans 
en geweldige uitstraling wisten 
de zes meiden vol overtuiging 
een derde plaats binnen te sle-
pen. Op dit moment wordt er vol-
op getraind voor de Nederland-
se kampioenschappen die dit 
jaar in Castricum worden gehou-
den. Op 11 oktober van dit jaar 
organiseert Mariz samen met de 
IDO deze wedstrijden in sporthal 
De Bloemen. (Foto: Arnold Bart-
man).
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Ibiza House in Bobs
Uitgeest - Bobs  presenteert op 
zaterdag 2 mei Ibiza House. Ibi-
za is de laatste jaren uitgegroeid 
tot hét partyeiland. Zaterdag is 
het mogelijk in Bobs in ieder ge-
val alvast voor te proeven van de 
zomerse partysfeer die Ibiza uit-
ademt. 
Vato Gonzalez & MC Tjen, Bran-
don Still, Menthol M en Bobs Ibi-
za Dancers zullen er alles aan 

doen om een vakantiesfeer neer 
te zetten.  

Bobs is vanaf 23.00 uur toegan-
kelijk voor een publiek van 16 
jaar en ouder. Club Planet is de-
ze avond gesloten vanwege een 
besloten feest. De entreeprijs is € 
12,50 en wie voor 24.00 uur komt 
of in het bezit is van een mem-
bercard betaalt 7,50 euro. 

	 	proef een rondje italië......!
Onze weekaanbieding is heel bijzonder, en u kunt kiezen
uit 3 verrassende smaken....olijf, kaas/olijf en pizza.....

focacciabrood
van woensdag tot woensdag van  3,50   voor 2, 50 !!
WEEKEND-AANBIEDING:
slagroomsoezen
mmmmm..... 9 stuks van  3,30   nu 2, 75 !!
BrooDjE vAN DE mAAND:
grande kampioen     lekker.....  3, 95 !! 

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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Let op !! Op 30 april a.s. is onze zaak in Uitgeest voor vers
Oranjegebak geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur !!

** www.bakkerijputter.nl ** 

Open dag Boule Plaisir 
Uitgeest - Niet iedereen weet 
dat het mogelijk is om in Uitgeest 
jeu de boules te spelen. Op Ko-
ninginnedag kan iedereen vanaf 
13.00 uur langskomen om eens 
een partijtje te spelen op een van 
de vier verharde velden aan het 
Mollenveld 12. De leden ontvan-
gen jong en oud om en leggen 
het spel uit. Deelname is geheel 
vrijblijvend.
Wie lid wil worden kan vier keer 
in de week spelen; op dinsdag-
middag, woensdagavond, zater-
dagmiddag en zondagmiddag of 

-avond. Het is mogelijk recreatief 
en wedstrijden in competitiever-
band te spelen. 

Kampioenen bij Voluit
Uitgeest - Na een spannende fi-
naledag zijn twee teams van de 
jeugd van Voluit kampioen ge-
worden in hun afdeling.
Voluit MC 3, met daarin spe-

lend Max, Nina, Pepijn, Michel-
le, Susan en Lisette. 
Voluit MC 4 met daarin spelend 
Fleur, Sharon, Gijs, Kathinka, Ni-
na en Coen.

Koor Sound of Life 
zoekt nieuwe leden
Uitgeest - Sound of Life is al 
sinds tijden een jong en dyna-
misch kerkkoor met een mo-
dern repertoire liederen. De le-
den zingen regelmatig in deze 
kerk aan de Langebuurt . Hier 
geven zij met veel enthousias-
me muzikale ondersteuning aan 
de vieringen op zondag, maar 
ook aan de moderne vieringen 
van Kerk In Beweging op zater-

dag. Het koor repeteert wekelijks 
op de donderdagavond in de zij-
kapel van deze kerk. Ook mee-
zingen is een enthousiast koor? 
Mail lm.mijnenjoosen@telfort.nl 
of bel 0251 374231. 

Op 23 mei geeft Sound of Life in 
deze kerk een workshop waar-
aan iedereen, die iets met zingen 
heeft kan meedoen. 

Uitgeest - De vrouwen van Fc 
Uitgeest hebben de uitwedstrijd 
tegen Berkhout met 2-2 afge-
sloten. En dat was een goed re-
sultaat tegen een sterke tegen-
stander die tweede op de rang-
lijst staat. Fc Uitgeest moest het 
dit keer doen zonder coach René 
de Vries. Berkhout ging al snel 
fel voetballen en kreeg dan ook 
snel al een paar kansen. Met rust 
stond het nog 0-0. 
Na de pauze ging Uitgeest er fel 
tegen aan en kwam al snel op 0-
1 door Sabine Admiraal. Berk-
hout ging na deze achterstand 
beter voetballen en kwam al snel 
op 1-1. Het zag er even somber 
uit voor Uitgeest toen het al snel 
daarna 2-1 werd.  In de laatste 
minuut scoorde Priscilla Kleijne: 
2-2. 
Uitgeest moet het zondag 3 mei 
thuis opnemen tegen RKEDO, 
aanvang 11.00 uur.

FC Uitgeest 
blijft overeind 

FC Uitgeest krijgt te weinig
Uitgeest - Fc Uitgeest heeft 
de topper tegen Koedijk met 2-
4 verloren. Het team van trai-
ner Jorg Bosman loopt hierdoor 
het kampioenschap mis. Dat er 
wat op het spel stond bleek al 
in de eerste minuut bij een fik-
se charge van verdediger Jeker 
van Koedijk op John den Nijs 
die zich direct daarna ook niet 
onbetuigd liet met een sliding 
op dezelfde verdediger. Na een 
wat afwachtend begin was het 
Koedijk dat als eerste toesloeg. 
Bij een aanval van de Alkmaar-
ders werd tot twee keer aan toe 
knullig ingegrepen door de ver-
dediging van Fc Uitgeest waar-
na spits Aarssen in de 14e mi-

nuut handig profiteerde en met 
een fraaie stiftbal keeper Alders 
passeerde. 0-1. In de 38e minuut 
was het raak. Een verdiende 1-1. 
Trainer Bosman maakte na rust 
direct zijn bedoelingen duide-
lijk door de snelle A-junior Ste-
fan Winter in te zetten. Vervol-
gens: ‘het moment’ van de wed-
strijd. Een per ongeluk half ge-
raakte bal werd door keeper Al-
ders, belaagd als hij werd, in de 
handen gepakt waarna scheids-
rechter Duin besloot tot een 
vrije trap in het strafschopge-
bied vanwege een terugspeelbal 
op de keeper. Het betekende de 
1-2 voor Koedijk. Enige minuten 
later werd de wedstrijd definitief 

beslist toen Mark Rijnsburger in 
het strafschopgebied uiterma-
te ongelukkig spits Hofkamp on-
deruit gleed. 

Arbiter Duin was onverbiddelijk 
en legde de bal op de stip. Aars-
sen faalde niet. 1-3. FC Uitgeest 
deed daarna wat het moest doen 
namelijk met de moed der wan-
hoop aanvallen. Dat daarna Hof-
kamp voor Koedijk en Mike 
Brantjes voor FC Uitgeest de 
eindstand van 2-4 op het score-
bord zette deed allang niet meer 
terzake. Het kampioenschap 
voor Koedijk was een feit en FC 
Uitgeest stond met lege handen.
Er rest nog een mogelijk perio-
dekampioenschap en dat zou 
voor de jongens een herkansing 
betekenen. 

Met te koop staande 
woning op tv bij SBS6
Uitgeest - In het nieuwe SBS6-
programma Huis te Koop worden 
verkopers geholpen met de ver-
koop van hun woning. De bewo-
ners van het pand aan de Mid-
delweg 33 in Uitgeest zijn één 
van de drie verkopende partijen 
die in de aflevering van 29 april. 
De diverse opnames zijn on-
langs gemaakt. Presentatrice El-

lemieke Vermolen heeft bijvoor-
beeld ook een buurtonderzoekje 
gedaan rond de Middelweg. Zo 
belde zij bij diverse buurtbewo-
ners aan voor het beantwoorden 
van wat vragen. 
Makelaar Ton de Ruijter was er   
klaar voor om in de onderhande-
lingen tot een goed resultaat te 
komen. 
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

Maandagavond 4 mei: 
Dodenherdenking 

Kijk op Uitgeest
De benen 
strekken
Elke dinsdagochtend hebben we 
collegevergadering. Overigens 
zijn we daarmee in Uitgeest niet 
uniek. Elk college van burgemees-
ter en wethouders in Nederland 
vergadert namelijk op dinsdag. 
Eerlijk gezegd weet ik niet waar 
deze vaste gewoonte in ons land 
vandaan komt. Zover ik weet staat 
namelijk in geen enkele wet: ‘U 
zult op dinsdag vergaderen’. 
Wel zijn alle colleges verplicht om 
bepaalde besluiten te nemen en 
dus te vergaderen. Sommige be-
sluiten zijn collegebevoegdheden, 
maar ook veel besluiten dienen te 
worden genomen door de gemeen-
teraad. Voorstellen voor de ge-
meenteraad worden altijd eerst in 
een collegevergadering besproken 
voordat ze worden doorgestuurd 
naar raadscommissies en uiteinde-
lijk de gemeenteraad. Op de laat-
ste donderdag van de maand is 
dan de raadsvergadering waar de 
besluiten worden genomen waar-
toe de gemeenteraad wettelijk is 
bevoegd. Elke gemeente heeft ge-
meenteraadsvergaderingen waar 
besluiten worden genomen, maar 
het verschilt nog wel eens op wel-
ke dag in de maand deze verga-
deringen plaatsvinden. De meeste 
gemeenten vergaderen wel op de 
laatste donderdag van de maand, 
maar ik ken gemeenten die op an-

dere dagen vergaderen.
Als wij vergaderen op dinsdag, 
dan gaat het niet alleen over de 
besluiten die we op dat moment 
moeten nemen. We spreken ook 
met elkaar over de zaken waar we 
op dat moment mee bezig zijn. Bij-
voorbeeld over vergaderingen die 
we hebben bijgewoond of die nog 
moeten komen. We zijn als college 
samen verantwoordelijk voor het 
collegebeleid en bovendien is het 
plezierig en goed om eens advies 
aan elkaar te vragen. 
Wat we inmiddels als vaste ge-
woonte hebben is onze korte wan-
deling op de dinsdagochtend. Tij-
dens een hele ochtend vergaderen 
is het fijn om even een frisse neus 
te halen. We wandelen dan bij-
voorbeeld langs plekken waar iets 
in ontwikkeling is of waar we nog 
een besluit over moeten nemen.
Misschien heeft u ons als voltallig 
college wel eens aan de wandel 
gezien op zo’n dinsdag. ‘Even de 
benen strekken tijdens de college-
vergadering’, weet u dan.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Burgemeester Mieke Baltus en ande-
ren leggen om 18.00 uur een krans 
bij het monument aan de spoorlijn, in 
de nabijheid van het Kooghuis. Hier 
werden in december 1944 drie wil-
lekeurig opgepakte burgers gefusil-
leerd als represaille voor de aanslag 
op een trein. De plechtigheid bij dit 
monument wordt gevolgd door twee 
minuten stilte. Om 18.30 uur gaat de 
Dorpskerk open voor het publiek. De 
herdenkingsbijeenkomst begint om 
19.00 uur. Klaas Boer van het 4 mei 
comité Uitgeest leidt de sprekers in. 
Dit jaar zijn dat naast burgemeester 
Mieke Baltus mevrouw H. Sluiter-Sz-
per en mevrouw E. Nol. 
Hetty Szper kwam in september 1943 
na zeven maanden in kamp Barneveld 
in het Drentse kamp Westerbork. Zij 
werkte daar een jaar als verpleeghulp 
totdat ze in september 1944 alsnog 
op transport werd gesteld naar het 
concentratiekamp Theresienstadt, 
waar zij de bevrijding beleefde. Elsa 
Nol is de overlevende van een joodse 
familie. Veel van haar familieleden, 
onder wie een drietal uit Uitgeest, 
kwamen in vernietigingskampen So-
bibor en Auschwitz om het leven.
Tijdens de bijeenkomst in de kerk 
worden gedichten voorgedragen die 
voor deze gelegenheid door leer-
lingen van de groepen acht van de 
Uitgeester basisscholen zijn geschre-
ven. Herenkoor St. Caecilia brengt 
onder leiding van Anneke Stolk en op 
het orgel begeleid door Ria Pijlman 
een viertal liederen ten gehore.

Stille tocht
Na afloop van de plechtigheid gaat 
het gezelschap om 19.40 uur vanuit 
de Dorpskerk tijdens een stille tocht 
door de Burgemeester van Nienes-
straat naar het monument op de 
Middelweg bij het gemeentehuis. De 
fakkels en de vuurschaal bij het mo-
nument branden daar al vanaf 19.30 
uur en de Uitgeester Harmonie speelt 
stemmige muziek.
Burgemeester Baltus en gemeente-
secretaris Eijck leggen om 19.58 uur 
een krans bij het monument, waarna 
Co van Tongeren de ‘Last Post’ blaast 
en Uitgeest en de rest van Nederland 

Maandagavond 4 mei vindt in Uitgeest de jaarlijkse herdenking 
plaats van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Die be-
staat achtereenvolgens uit een kranslegging bij het monument 
aan de spoorlijn, een herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk 
aan de Castricummerweg en een kranslegging met defilé bij het 
monument bij het gemeentehuis. Aan de inwoners wordt verzocht 
om van de namiddag tot zonsondergang de nationale driekleur 
halfstok te hangen.

twee minuten stilte in acht nemen. 
Deze wordt gevolgd door het spe-
len van het Wilhelmus en Nel Tromp 
draagt een door haar geschreven ge-
dicht voor. Daarna leggen nabestaan-
den van oorlogsslachtoffers, leden 
van raadsfracties en maatschappe-
lijke organisaties, schoolkinderen en 

inwoners kransen en bloemen bij het 
monument.
Aansluitend is er voor iedereen ge-
legenheid om in de hal van het ge-
meentehuis de geëxposeerde gedich-
ten en tekeningen te bekijken van de 
groepen acht van de basisscholen 
in Uitgeest. De expositie is ook van 
woensdag 6 tot en met vrijdag 15 
mei nog te zien, tijdens de openings-
uren van het gemeentehuis.
Het thema van de nationale doden-
herdenking op 4 mei en de viering
van bevrijdingsdag 5 mei is dit jaar: 
‘Vrijheid en identiteit’. Meer infor-
matie hierover is te vinden op de 
website www.4en5mei.nl.



Burgerlijke stand
Overleden
A.G. Gerritsma, 54 jaar
Anna Cornelia Pekel e/v Tromp, 
95 jaar

Aangifte huwelijk
J. Aarts en M. Ekkelboom
E. de Beer en B.C.P. van Diemen
J.M. Rhijn en  A.A. Toon

Aangifte partnerschap
R.F. Jager en C.E. de Brouwer 

Ondertrouw
P. Gigli en S. van ‘t Hof

Geboorte
E.C.M. de Vink, dochter van W.J. 
de Vink en A. Hartog, geboren 
27 april 2009
Dyonne Könst, dochter van T. 
Könst en G. van der Wagen, ge-
boren 28 april 2009

Verkeersdiploma’s uitgereikt
Vrijdag 24 april was het voor de klassen zeven van de basisscholen een 
bijzondere ochtend. Wethouder Piet Linnartz reikte op het zonnige plein 
voor het gemeentehuis de verkeersdiploma’s uit. Alle leerlingen die dit 
jaar opgingen voor het verkeersexamen - dat waren er 175 - haalden 
het diploma. Het examen bestond uit een theoretisch deel en een prak-
tische verkeersproef. Bovendien keurde de politie de technische staat 
van de fietsen.
Wethouder Linnartz reikte diploma’s uit aan leerlingen van De Wissel, De 
Binnenmeer, De Paltrok, De Vrijburg en De Molenhoek. De geslaagden 
werden daarna door de gemeente getrakteerd op limonade. De leerlin-
gen van Kornak waren op kamp en ontvangen hun diploma op een later 
moment.

Oprichting Regionaal 
Inkoopbureau
In juni 2006 heeft een aantal gemeenten in de regio Kennemerland 
en IJmond het initiatief genomen om te komen tot de oprichting 
van een regionaal inkoopbureau. Na een intensief voorbereidings-
traject is op 18 december 2008 de Stichting Regionaal Inkoopbu-
reau IJmond/Kennemerland (RIJK) opgericht. De Stichting wordt 
gevormd door de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Uitgeest, Wormer-
land en Zandvoort. 

Woensdag 22 april hebben de kers-
verse directeur van de Stichting, 
Ditmar Waterman en de vertegen-
woordigers van de colleges van 
burgemeester en wethouders van 
de deelnemende gemeenten de sa-
menwerkingsovereenkomsten in de 
raadzaal van Heemstede onderte-
kend. De samenwerking beoogt de 
kwaliteit van het proces van de ge-
meentelijke inkoop te verhogen en 
financieel voordeel te behalen door 
professionaliteit en inkoopvolume. 
Het Inkoopbureau zal de gemeente 
door specifieke expertise bij inge-
wikkelde aanbestedingstrajecten 
ondersteunen. Inhuur van externen 
kan hierdoor in het vervolg achter-
wege blijven. Nu al hebben andere 
gemeenten uit de regio belangstel-
ling getoond tot de Stichting toe 

te treden. Ook de Provincie Noord-
Holland is van het nut van samen-
werking op het gebied van inkoop 
overtuigd. Als tegemoetkoming in 
de oprichtingskosten stelt de Pro-
vincie een subsidie van 35.000,00 
euro beschikbaar.

Samenstelling
1 april 2009 is Ditmar Waterman be-
noemd tot directeur. Het algemeen 
bestuur bestaat uit de gemeente-
secretarissen van de deelnemende 
gemeenten. Het dagelijks bestuur 
bestaat uit de gemeentesecretaris-
sen van Heemstede (voorzitter), 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
(penningmeester) en Beverwijk (se-
cretaris). Het bureau is gehuisvest 
in het gemeentehuis van Haarlem-
merliede en Spaarnwoude.

Onderhoud bestrating De Koog
De gemeente Uitgeest start op 4 mei met groot onderhoud van De 
Koog. In een aantal straten zullen trottoirs en/of parkeervakken 
opnieuw worden bestraat. Op sommige plaatsen moeten bomen 
worden gekapt en moet de bestrating worden vernieuwd. Dat is 
onder meer noodzakelijk omdat de bestrating omhoog wordt ge-
drukt door boomwortels.

De werkzaamheden in De Koog wor-
den in fasen uitgevoerd van 4 mei 
t/m 5 juni. Er wordt gestart met het 
trottoir van de Grote Weid tussen 
de huisnummers 35 t/m 45 en het 
achterpad van de woningen 2 t/m 
26. Vervolgens komen aan de beurt 
de straten: Penningkruid, Weegbree, 
Sleutelbloem, Zwanebloem, Plevier-
straat en Benesserlaan. De planning 
kan nog wat verschuiven als gevolg 

van weersomstandigheden. Omwo-
nenden worden per brief geïnfor-
meerd. Zij kunnen parkeervakken of 
trottoirs voor de duur van de werk-
zaamheden niet gebruiken. Leve-
ranciers zullen sommige woningen 
moeilijker kunnen bereiken en het 
kan voorkomen dat rolcontainers 
op een andere inzamelplek moeten 
worden neergezet om te worden ge-
leegd.

Prijs voor beste millenniumproject
In samenwerking met de provincie organiseert COS Noord-Holland 
voor de eerste keer de Millenniumdoelen Award 2009. Dit is een 
prijs voor het beste Noord-Hollandse project dat bijdraagt aan 
(een van) de Millenniumdoelen. Door een deskundige jury worden 
vijf projecten gekozen die genomineerd worden voor deze prijs. 
Uiteindelijk bepaalt het Noord-Hollandse publiek wie de winnaar 
wordt. Aanmelden van projecten kan tot 30 april 2009. 

Het doel van de Millenniumdoelen 
Award is om ontwikkelingsprojecten 
van particuliere initiatieven en de 
Millenniumdoelen meer bekendheid 
te geven in Noord-Holland. Een jury 
bepaalt uit alle aanmeldingen welke 
vijf projecten worden genomineerd 
voor deze prijs. 

Vervolgens moeten de genomi-
neerden zelf aan de slag door zich 
te presenteren aan het Noord-Hol-
landse publiek. Ze doen dit onder 
andere door promotiefilmpjes in te 
zetten, waarmee ze zoveel mogelijk 
‘stemmers’ voor hun project moeten 
werven.

De projecten moeten kunnen aanto-
nen welke bijdrage ze leveren aan 
het behalen van de Millenniumdoe-
len. In 2000 hebben alle regerings-
leiders internationale afspraken ge-
maakt: vóór 2015 moeten armoede, 
ziekte en honger ver teruggedron-
gen zijn. Dit is vertaald in acht con-
crete doelen: de Millenniumdoelen. 

Tot 30 april 2009 is het mogelijk om 
projecten aan te melden. Kijk voor 
de criteria voor deelname en het 
aanmeldingsformulier op www.cos-
noordholland.nl. De prijsuitreiking 
vindt plaats op 16 oktober 2009 tij-
dens een evenement dat in samen-
werking met provincie Noord-Hol-
land wordt georganiseerd.
De leden van de jury hebben speci-

fieke ervaring en expertise op het 
gebied van internationale samen-
werking en media. 
In de jury zitten onder andere Da-
nielle Hirsch, directeur Both Ends, 
Babah Tarawally, regiomedewerker 
Afrika bij Free Voice, Nasir Adam 
van Stichting Iskaashi en Linda 
Blank, Derde Kamerlid

Gemeentehuis
en werf gesloten
Het gemeentehuis van Uitgeest 
en de gemeentewerf zijn gesloten 
op donderdag 30 april (Koningin-
nedag) en op vrijdag 1 mei. Ook 
op dinsdag 5 mei (Bevrijdings-
dag) zijn gemeentehuis en werf 
gesloten.
De gemeentewerf is op zaterdag-
ochtend 2 mei zoals gebruikelijk 
opengesteld van 09.00 tot 12.00 
uur.

Geen eigen speeltoestellen 
in openbare ruimte
Het komt geregeld voor dat ouders 
van spelende kinderen speeltoestel-
len plaatsen in de openbare ruimte: 
stegen, plantsoenen etc. Dit is niet 
toegestaan. De gemeente is aan-
sprakelijk voor eventuele ongeluk-
ken in de openbare ruimte en stelt 
zelf speelvoorzieningen op die aan 
alle eisen van veiligheid voldoen. 
Springkussens, trampolines, schom-
mels en dergelijke die niet door de 
gemeente zijn geplaatst, worden di-
rect weggehaald.
De gemeente treedt dit jaar hand-
havend op tegen het plaatsen van 
speelvoorzieningen in de openbare 
ruimte. Dit geldt uiteraard niet voor 
speeltoestellen in particuliere tuinen 
of op eigen erven. 
Het komt overigens meer en meer 
voor dat speelvoorzieningen die 

zonder medeweten van gemeenten 
worden geplaatst niet deugdelijk 
zijn.  Afgelopen jaar werden uit ver-
schillende gemeenten in het land 
ongevallen gemeld met particuliere 
speeltoestellen.

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

Wielerronde 
op 14 juni
De Wielerronde van Uitgeest vindt 
dit jaar plaats op zondag 14 juni. 
In sommige publicaties is vermeld 
dat het wielerspektakel al op 7 juni 
plaatsvindt, maar die datum is on-
juist.


