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Mevrouw Van den Berg-Zieren
Lid in Orde van Oranje-Nassau

Uitgeest - Op 29 april is me-
vrouw Van den Berg-Zieren be-
noemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Zij kreeg deze 

onderscheiding voor haar grote 
verdiensten voor de Uitgeester 
gemeenschap. Het was burge-
meester Mieke Baltus, die haar 

in de raadzaal onder grote be-
langstelling toesprak. “Mevrouw 
Van den Berg, u heeft zich vele 
jaren lang en gedurende die ja-
ren vele uren per week als vrij-
williger op tal van terreinen inge-
zet voor de samenleving, zowel in 
Uitgeest als in de regio. Daarmee 
hebt u zeer veel kunnen beteke-
nen voor andere Uitgeesters. U 
bent een voorbeeld en een bron 
van inspiratie geweest voor an-
dere vrijwilligers. De verschei-
denheid aan stichtingen en ver-
enigingen, waarin u actief bent 
geweest, is opvallend”, zo sprak 
de burgemeester. 
Mevrouw Van den Berg heeft 
zich zeven jaar lang ingezet voor 
zaken die voor vrouwen van be-
lang waren. Daarbij hoort de tot-
standkoming van het nieuwe ge-
meentehuis, maar ook de plan-
voorbereiding van de wijk De 
Kleis. Haar inbreng kwam ten 
goede aan vrouwen van jong tot 
oud.  Maar vooral het ouderen-
werk heeft jarenlang – en nog al-
tijd - op haar zorg en steun kun-
nen rekenen. Gedurende dertien 
jaar (1987 tot 2000) maakte me-
vrouw Van den Berg deel uit van 
het bestuur van het woonzorg-
centrum Geesterheem. Zij speel-
de een prominente rol bij het be-
palen van het zorgniveau, bij de 
totstandkoming van de fusie met 
het tehuis in Akersloot en bij het 
organiseren van tal van activitei-
ten voor de ouderen en het per-
soneel van Geesterheem.
In 1987 werd mevrouw Van den 
Berg secretaris van de Stichting 
Uitgeester Senioren (SUS).  Als 
rechterhand van de coördinator 
was zij betrokken bij een groot 
aantal ontwikkelingen, zoals de 
dagopvang als vrijwilligerspro-
ject in het Dienstencentrum, de 
huisvesting van het maatschap-
pelijk werk in de servicebalie van 
het dienstencentrum, het lokaal 
samenwerkingsverband van de 
huisartsen en overige eerstelijns-
zorg en tal van activiteiten op het 
gebied van ontspanning en edu-
catie. Is zij een volle werkdag per 
week voor de SUS in de weer, het 
secretariaatsschap voor de Zon-

nebloem, afdeling Uitgeest kost 
haar zeker ook een halve dag per 
week. Bovendien kan zij moeilijk 
nee zeggen en blijft zij daardoor 
breed inzetbaar. Na de plech-
tigheid nam mevrouw Van den 
Berg zelf het woord. “Dit had ik 
echt niet verwacht”, zei zij. “Fan-
tastisch vind ik  het, dat mijn va-
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Goed, Goedkoop en Snel
(zie de website)

Uw adres voor zaken die als standaard zijn aan te merken

Het alternatief in uw regio

der van 90 en moeder van 85 jaar 
hier bij zijn. Als alles zo opge-
noemd wordt, lijkt het allemaal 
zo veel. Maar ik doe het eigenlijk 
allemaal ongemerkt. Ik vind, dat 
al die vrijwilligers in onze mooie 
gemeenschap, waarmee ik zo fijn 
samenwerk een lintje verdienen.”  
(Marga Wiersma)

tot ziens bij

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

Moederdag
TaarTjesdag!!

Met alle Liefde



pagina 2 5 mei 2010

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum: 22-04-
2010: Carlijn Fenna, dochter van 
J.W. Kruijswijk en C. Heeren, ge-
boren te Beverwijk. 25-04-2010: 
Rijkers, Sara Rosanne, doch-
ter van R.W.A. Rijkers en M. de 
Rooij, geboren te Castricum. 26-
04-2010: Jelle, zoon van M. Zwik-
ker en E. Borst, geboren te Be-
verwijk. 26-04-2010: Sibbe, zoon 
van M. Zwikker en E. Borst, ge-
boren te Beverwijk. 26-04-2010: 
Ivar Hendrik, zoon van R. Blik en 
A.G. Schrijver, geboren te Be-
verwijk. 26-04-2010: Roos Vale-
rie, dochter van P. van der Meu-
len en R.L. Kuiperij, geboren te 
Beverwijk.

Aangiften huwelijken en part-

nerschapsregistratie:
23-04-2010: Joseph P. de Schep-
per en Karin van Baarle, beiden 
wonende te Akersloot. 23-04-
2010: Evertze, Niels en Zonne-
veld, Nienke J., beiden wonende 
te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum: 23-04-
2010: van Oel, Maria Franciska, 
oud 47 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met Verdonk, Pau-
lus Theodorus Petrus. 25-04-
2010: Hooft, Philippus Johannes, 
oud 59 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met Zalm, Mia. 25-
04-2010: Zwagerman, Cornelis, 
oud 79 jaar, gehuwd met A. Bos, 
overleden te Valkenburg aan de 
Geul. 

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

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

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Zaterdag open huis 
bij glazuur aardewerk
Akersloot - De showroom en 
winkel van glazuur aardewerk in 
Akersloot is gevuld met bijzon-
der, handgemaakt aardewerk. 
Vanaf begin april is glazuur ge-
vestigd op de Julianaweg 71a, 
de vroegere bakkerswinkel van 
bakker Schoon. Op zaterdag 8 
mei staan daar vanaf 12.30 uur 
de deuren open voor alle geïnte-
resseerden.
Op dit moment zijn er prachtige 
fruittestjes in wit en retro blue,  
borden en kommen in prachtige 
natuurtinten, vrolijke glazen en 
bekertjes bij glazuur te vinden. 
Originele (moederdag)cadeaus!

Glazuur verkoopt sinds 2003 
serviezen via de website www.
glazuur.com en verschillende 
(woon)beurzen, zoals de Woon-
beurs in Amsterdam en de Libel-
le Zomerweek. 

“De afgelopen jaren zijn we niet 
alleen verkoper, maar ook agent 
van serviesmerken en ontwer-
pers geworden,” zegt Petra Fer-
werda van glazuur aardewerk. 
“We kregen daarom steeds meer 
behoefte aan een vaste plek om 
onze collecties te laten zien. We 
zijn dan ook hartstikke blij met 
onze ruimte.” 

Kijkoperatie bij honden
primeur Kennemerland
Beverwijk - Dierenkliniek Bül-
lerlaan heeft een primeur: de 
eerste kijkoperaties bij honden 
in Kennemerland. De kijkopera-
tie wordt vooral gebruikt voor het 
steriliseren van honden. Normaal 
verloopt de sterilisatie via een 
snede in de buikwand. Het her-

stel van die snede kost tijd en is 
pijnlijk. De kijkoperatie gaat via 
een drietal kleine gaatjes in de 
buikwand. Door die gaatjes gaan 
de camera en de instrumenten. 

Via de gaatjes worden ook de ei-
erstokken van de hond verwij-

derd. Het herstel na een kijkope-
ratie is vele malen sneller dan na 
een traditionele operatie. 

Kijkoperaties of laparoscopische 
operaties, zoals het in vaktermen 
heet, zijn nog lang niet overal 
beschikbaar. Laparoscopie ver-
eist kostbare apparatuur en ex-
pertise die niet iedere dierenarts 
heeft of wenst te hebben. 

Dierenkliniek Büllerlaan werkt 
ook op doorverwijzing door de 
eigen dierenarts. Hierdoor is voor 
iedere hondenbezitter in Kenne-
merland deze techniek beschik-

baar geworden. De controle van 
de drie kleine wondjes kan weer 
door de eigen dierenarts worden 
uitgevoerd. De toeslag voor een 
laparoscopische operatie be-
draagt 90 euro. 

Eigenaren van honden die in-
teresse hebben in deze moder-
ne techniek kunnen via hun ei-
gen dierenarts worden doorver-
wezen of zelf contact opnemen 
met de kliniek. 
De dierenkliniek is gevestigd 
op de Büllerlaan 8 in Beverwijk, 
0251-254254 of www.dierenarts-
beverwijk.nl. 
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Lezing van Susan Smit 
over heksen en natuur
Castricum - Avontuur krijgt een 
extra dimensie op Kennemer 
Duincamping Geversduin. Op 
zondag 9 mei komt Susan Smit 
een lezing geven. Zij zal haar vi-
sie geven over de natuur en hek-
serij. Susan Smit is schrijfster van 
het boek ‘Heks. Daarnaast heeft 
ze verschillende romans ge-
schreven waaronder haar laat-
ste boek ‘Vloed’. Toen Susan Smit 
in 2000 een artikel schreef over 
moderne heksen werd ze ge-
grepen door het fenomeen. In 
het jaar dat volgde, deed ze re-
search naar de geschiedenis van 
deze eeuwenoude religie, reis-
de door de Verenigde Staten om 
vooraanstaande heksen te ont-
moeten, stortte zich in rituelen 
en leerde werken met magie en 
kruiden. Uiteindelijk liet ze zich 

inwijden als heks. Aanvang 14.00 
uur. Toegang is gratis.

Luistershow bij Van 
Ingen hifi Heemskerk
Heemskerk - Vrijdag 7 en zater-
dag 8 mei houdt Van Ingen hi-
fi  in samenwerking met de im-
porteur van Indianaline luidspre-
kers en Audyssey pro room cor-
rection systems een huisshow. Er 
zijn demonstraties met diverse 
luidsprekers uit het grote Indi-
analine assortiment, en een de-
mo van het room acoustic cor-
rection systeem zal door Ronald 
van Ovost verzorgd worden. Indi-
analine is een Italiaans luidspre-
kermerk dat alweer een paar 
jaar op de Nederlandse markt 
actief is. Het zet als geen ander 
een zeer hoge prijs-kwaliteit ver-
houding neer. De speakers zijn 
heel fraai afgewerkt variërend 
van “black-ash” tot echt rozen-
hout . De lage prijs gekoppeld 
aan de fraaie muzikale weergave 
van deze speakers verklaart dan 
ook de grote populariteit sinds 
de introductie op de Nederland-
se markt. Ook de diverse beoor-
delingen en testen in de binnen-
en buitenlandse hifi bladen zijn 
zeer lovend. Het Audyssey pro 
room correction system is in de 
VS ontwikkeld vanuit professio-
nele toepassing door theaters en 

concertgebouwen. De akoestiek 
van de luisterruimte is namelijk 
heel bepalend voor de uiteinde-
lijke klank van de hifi combina-
tie. Vaak worden er ten onrechte 
‘kwalen en falen’ toegeschreven 
aan apparatuur of speakers die 
in werkelijkheid door de akoes-
tiek veroorzaakt worden. De hui-
dige woontrend; harde vloe-
ren, minimale inrichting,  weinig 
demping, kunnen voor een min-
der fraaie akoestiek zorgen. Het 
is verbluffend om eens te horen 
wat Audyssey pro daar mee kan 
doen. Voor echte muziekliefheb-
bers is dit een geweldige oplos-
sing zonder de kamer te hoe-
ven aanpassen. Geïnteresseer-
den kunnen op het internet het 
verslag van de demonstratie bij 
Audio Club Velsen (AVC) van 
maart 2009 bekijken (www.acv.
hifi.nl). Ronald van Ovost beant-
woordt op 7 en 8 mei ook spe-
cifieke vragen. De luistershow is 
vrijdag 7 mei van 13.00 tot 18.00 
uur en zaterdag 8 mei van 10.00 
tot 17.00 uur. Van Ingen hifi is ge-
vestigd aan de Deutzstraat 2 in 
Heemskerk, tel. 0251-242919.

Thrillerdebuut genomineerd
Akersloot - Het Thule-incident, 
de thriller van avonturier Frank 
van Zwol uit Akersloot, is ge-
nomineerd voor de Schaduw-
prijs 2010, de prijs voor het bes-
te thrillerdebuut van afgelopen 
jaar. 
In het Thule-incident draait alles 
om de nasleep van de waarge-
beurde crash op Groenland van 
een Amerikaanse B-52 bom-
menwerper met kernwapens aan 
boord in 1968. Een van de vier 
waterstofbommen is nog altijd 
spoorloos en omgeven met mili-
tair geheim en bron van specu-
laties. 
Van Zwol trok in 2007 zelf op 
ski‚s over de Groenlandse ijskap. 
Hij verwerkte zijn expeditie-er-
varing samen met de vliegtuig-

ramp in 1968 in zijn thrillerde-
buut Het Thule-incident. De ver-
wevenheid van de fictieve per-
sonages met de waargebeurde 
achtergrond waartegen hun ac-
ties zich afspelen resulteerde in 
een huiveringwekkende thriller, 
midden in de actualiteit van kli-
maatsverandering en terrorisme. 
Van de 20 ingestuurde debutan-
ten zijn er vier genomineerd. De 
overige genomineerden: De min-
zame moordenaar van Bram De-
houck, Vergelding van Joop van 
Riessen en Nachtvlucht van Ani-
ta Terpstra.

De winnaar wordt bekend ge-
maakt op 1 juni, tijdens The Po-
wer of Plots, de opening van de 
maand van het spannende boek.

Castricum - Op woensdag 28 
april werd in De Buona Castri-
cum het VIP examenfeest ge-
vierd. Tijdens deze avond is on-

Joey Benard wint reischeque
der de bezoekers van De Buo-
na een reischeque verloot. Joey 
ging met de reischeque van 250 
euro naar huis. 

Castricum - Op maandag 10 
mei wordt een stiltewandeling 
gehouden met Marianne Duijn 
en Rob de Wit. Verzamelen op de 
parkeerplaats bij het informatie-
centrum De Hoep aan de Zee-
weg te Bakkum. De start van de 
wandeling is om 9.45 uur. Deel-
name aan deze wandeling is 
gratis. 

Stiltewandeling

Programma 6 mei t/m 12 mei 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag, maandag & dinsdag 20.00 uur 
“Desert Flower”

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag & woensdag 20.00 uur
“The Bounty Hunter”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur 

zondag 16.00 & 20.00 uur 
maandag, & dinsdag 20.00 uur
woensdag 16.00 & 20.00 uur

“De Gelukkige Huisvrouw”
donderdag & vrijdag 13.00 uur
zaterdag & zondag 11.00 uur 

“Toy Story 1  3D”
zaterdag, zondag & woensdag 13.30 uur

“Toy Story 2  3D”
vrijdag & zaterdag 19.00 uur 

“Alice in Wonderland 3D (OV)”
donderdag & vrijdag 13.00 & 16.00 uur 
zaterdag 11.00, 13.00 & 16.00 uur

zondag 11.00 & 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

“Wickie de Viking”
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 

& woensdag 16.00 uur
“Hoe tem je een draak 3D”

The Bounty Hunter
Komedie met Gerard Butler als 
een mislukte premiejager die 
erachter komt dat zijn volgen-
de doelwit zijn ex-vrouw is, ge-
speeld door Jennifer Aniston. 
Milo Boyd, een mislukte premie-
jager, krijgt zijn droombaan als 
hij wordt aangewezen om zijn 
ex-vrouw, verslaggeefster Nicole 
Hurly, op te sporen. Hij denkt dat 
het een gemakkelijke klus wordt, 
maar wanneer Nicole hem op 

een dwaalspoor brengt zodat zij 
achter een tip over een moord 
kan aangaan, beseft hij dat niets 
ooit eenvoudig gaat tussen Ni-
cole en hem. 
De exen vliegen elkaar con-
stant in de haren, totdat zij moe-
ten rennen voor hun leven. Zij 
dachten dat hun gelofte van in 
voor en tegenspoed zwaar was, 
maar in leven blijven is nog veel 
zwaarder. 

Desert Flower
Waargebeurd drama naar het 
verhaal van de Somalische Waris 
Dirie die naar Londen vluchtte, 
waar ze begon als schoonmaak-
ster en uitgroeide tot topmodel. 

Geboren als woestijnnomade 
in Somalië wordt Waris Dirie op 
vijfjarige leeftijd besneden, een 
ingreep die ze weet te overleven. 
Als ze twaalf jaar is wil haar va-
der haar uithuwelijken aan een 
man van zestig jaar. Ze vlucht 
en komt terecht bij familie in de 
hoofdstad Mogadishu. Als haar 
oom naar London vertrekt als 
Somalische ambassadeur gaat 
Waris met hem mee als dienst-
meid. In London leert ze lezen 
en schrijven. Uit angst terug te 
moeten keren naar Somalie gaat 
ze haar eigen weg. 

In 1997 besluit Waris Dirie tijdens 
een interview te spreken over de 

meest traumatische gebeurte-
nis in haar leven en het taboe 
op vrouwenbesnijdenis te door-
breken. Ze beëindigt haar mo-
dellencarrière en wordt door Kofi 
Annan benoemd tot VN ambas-
sadeur om zich in te zetten tegen 
vrouwenbesnijdenis.
 

Regio - Toplicht Opleidingen 
start binnenkort opnieuw met 
cursussen Vaarbewijs. De cur-
sussen worden gegeven in Alk-
maar, Haarlem, Heemskerk en 
Utrecht. Deelnemers kunnen 
snel examen doen. Zij ontvangen 

Vaarbewijs hun vaarbewijs inclusief ICC dan 
nog voor de zomervakantie. Met 
het ICC mag men ook in het bui-
tenland varen en een boot huren. 
Toplicht biedt avond- en dagcur-
sussen, en tevens online- en pri-
vélessen. Kijk voor meer infor-
matie op www.vaarbewijs.com of 
bel 0251-239832.
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Oproep ‘Lintje zoekt vrouw’ een groot succes in de gemeente Castricum

Lintje voor vijf vrouwen en vier mannen
Castricum - Maar liefst negen 
inwoners uit de gemeente Cas-
tricum ontvingen tijdens de tra-
ditionele lintjesregen in de Vre-
deburg in Limmen een Konink-
lijke Onderscheiding. Alle negen 
gedecoreerden zijn benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau. 
Donderdag 29 april ontvingen 
vijf vrouwen en vier mannen 
een lintje. Daarmee is de oproep 
‘lintje zoekt vrouw’ een succes te 
noemen. Gemiddeld is de ver-
houding zeven mannen tegen-
over drie vrouwen, in Castricum 
was dat in 2009 een op negen 
in het voordeel van de mannen. 
De volgende inwoners ontvingen 
een Koninklijke Onderscheiding:

Mevrouw Hollenberg-Zand-
bergen (1932) uit Limmen ver-
richt al ongeveer veertig jaar al-
lerhande taken bij de voetbal-
vereniging Limmen, zoals on-
derhoud van de accommodatie, 
schoonmaken van kleedkamers, 
zorgen voor koffie, werken in de 
snackhoek, verzorgen van koffie 
en hapjes tijdens de maandelijk-
se klaverjasdrive.

Mevrouw Jacobs-Poell (1944) uit 
Castricum houdt zich van 1987 
tot heden bezig met het produ-
ceren van het driemaandelijkse 
informatieblad van de Boogaert. 
Vanaf 1981 tot heden schenkt zij 
elke vrijdagochtend koffie in de 
Boogaert en elke dinsdagmid-
dag helpt ze bij grote activitei-
ten die worden georganiseerd. 
Vanaf 2008 tot heden assisteert 
zij bij de maandelijkse inloop-
middag. En vanaf 1981 tot heden 
helpt zij twee maal per maand bij 
de Soos. Tevens maakt zij vanaf 
2006 kaarten met de bewoners. 
Reeds 28 jaar is zij op vrijwillige 
basis zeer actief bij de Boogaert.

De heer Koenes (1940) uit Cas-
tricum is vrijwilliger bij Dorps-
huis De Kern van 1991 tot he-
den. Hij verricht kleine onder-
houdswerkzaamheden aan en in 
het gebouw, draait bardiensten, 
coördineert de werkzaamheden 
van andere vrijwilligers (25 per-
sonen). Als coördinator had de 
heer Koenes zitting in het be-
stuur en leverde een waardevol-
le bijdrage aan de beleidsvor-
ming en de uitvoering daarvan. 

Tevens is hij van 1978-2008 com-
plexleider geweest van de Ama-
teurtuindersvereniging Castri-
cum. Op 11 maart 2008 is de 
heer Koenes benoemd tot ere-
lid van de Amateurtuindersver-
eniging Castricum. Van 1993 -
2004 was hij gids/rondleider in 
het Corry ten Boomhuis. Hij heeft 
daar vele gesprekken gevoerd 
met belangstellenden, zeker ook 
degenen die de oorlog 1940-
1945 hebben meegemaakt. Ook 
is de heer Koenes van 2004 tot 
heden gastheer tijdens de weke-
lijkse kerkdienst van woonzorg-
centrum De Boogaert. 

De heer Krom (1943) uit 
Akersloot is van 1970-1998 be-
stuurslid geweest van de Hand-
balvereniging Meervogels ‘60 in 
Akersloot. Thans is hij lid van de 
technische commissie en ad-
viseur bouwtechnische zaken 
clubgebouw. Tevens is hij rap-
porteur en toezichthouder sport-
hallen Noord-Holland vanaf 
1975 tot heden. Van 1982 tot he-
den is hij lid bouwtechnische za-
ken van de Stichting Strammer-
zoom. Tevens is hij secretaris van 
de Stichting Oud Akersloot van-
af 2000.

De heer Kroone (1938) uit Lim-
men is lid van de voetbalvereni-

ging Limmen vanaf 1949. Vanaf 
1960 drukt en verzorgt de heer 
Kroone elke maandag- en dins-
dagochtend het clubblad. Van-
af 1960 draait hij terreindien-
sten en verricht hij allerlei hand- 
en spandiensten. Vanaf 1997 be-
geleidt hij iedere zaterdag jeugd-
scheidsrechters. Tevens is hij van 
1974–2005 scheidsrechter ge-
weest. Van 1966 – 1994 was hij 
lid van de vrijwillige brandweer, 
afdeling Limmen en van 1967–
1983 was hij vrijwilliger bij de 
Carnavalsvereniging De Uylen-
spieghels. Hij is daar onder an-
dere hofmuzikant geweest. Van 
1994 tot heden is hij voorzitter 
van de Jeu de Boules vereniging. 
Hij is penningmeester van SWOL 
Limmen vanaf 1994 tot heden 
en ook van de Zonnebloem is hij 
vanaf 2004 penningmeester. Van 
1998–2000 was de heer Kroone 
voorzitter van de Limmer Planke-
niers Toneelvereniging. Van 1985 
– heden verricht de heer Kroone 
allerlei hand- en spandiensten 
voor de Stichting Oud Limmen.

Mevrouw Van Meerkerk-Akker-
man (1936) uit Castricum, doet 
al dertien jaar, vanaf 1996 tot he-
den, de secretariaatswerkzaam-
heden voor ANBO. Tevens ver-
zorgt ze de ledenadministra-
tie die gekoppeld is aan het be-
stand van het landelijk bureau. 
Ze woont de regionale en pro-
vinciale vergaderingen bij samen 
met de voorzitter en bereidt de-
ze voor. Ze neemt deel aan de 
vergaderingen van de lokale sa-
menwerkende bonden voor ou-
deren. Zij en de voorzitter zijn lid 
van het bestuur van de L.S.B.O.  
Bij de Mixed Hockey Club Cas-
tricum deed zij van 1972-1992 
vrijwilligerswerk. De activiteiten 
van mevrouw Van Meerkerk wa-
ren wedstrijdsecretaris, lid tech-

nische commissie, voorzitter 
jeugdcommissie.

Mevrouw Voors-Rikkers (1933) 
uit Castricum heeft van 1983 – 
1987 vrijwilligers getraind en be-
geleid bij SOS THD, tegenwoor-
dig Sensoor. Van 1985 – 1989 
heeft zij vrijwilligers voor termi-
nale en buddyzorg getraind en 
begeleid. Tevens is zij van 1984–
1995 Humanistisch Raadsvrouw 
geweest bij het Westfries Gast-
huis. Begin jaren ‘90 is ze be-
gonnen met het oprichten van 
het Hospice Dignitas in Hoorn 
dat uiteindelijk in 2004 de deu-
ren heeft geopend. Van 1996 tot 
heden is mevrouw Voors-Rikkers 
vrijwillig medewerkster van Hos-
picegroep Midden-Kennemer-
land. Als geestelijk verzorger in 
de buitendienst, lid van de op-
richtingswerkgroep, parttime co-
ordinator, hulpverlener, trainster 
en adviseur is mevrouw Voors 
betrokken bij de oprichting, het 
volwassen worden en de dage-
lijkse organisatie van het hos-
pice Midden-Kennemerland. 
Ook was zij van 1997–2007 advi-
seur en begeleider bij de Vereni-
ging Handreiking in Alkmaar. De 
inmiddels niet meer bestaande 
vereniging organiseerde op vrij-
willige basis rouwverwerkings-
groepen.

De heer Zonneveld (1937) uit 
Castricum was vrijwilliger bij 
AVC (Atletiek Vereniging Castri-
cum) van 1982–1995. Zijn werk-
zaamheden waren zeer divers. 
Hij was jurylid, kantinemedewer-
ker op trainingsavonden, nam 
papier in en regelde papiersub-
sidie, maakte attributen ten be-
hoeve van de atletiek zoals start-
blokken, horden et cetera en 
hij bezorgde het clubblad. Van 
1970–1995 deed hij vrijwilligers-

werk bij Tourclub Limmen en van 
1958 tot heden is de heer Zon-
neveld actief vrijwilliger bij BRC 
Kennemerland. van 1972-1974 
ploegleider. Van 1963-1969 was 
hij bestuurslid en tevens redac-
teur van het clubblad. Ook is hij 
ploegleider geweest bij de juni-
oren. Vanaf 1992 tot heden or-
ganiseert hij het vijfbanentour-
nooi. Tevens is hij reeds vijftien 
jaar tot aan heden organisator 
van de recreantenwedstrijd die 
op maandagavond gehouden 
worden. Ook is hij tot op heden 
vrijwilliger dikkebandenwedstrij-
den. Daarnaast heeft hij als tim-
merman veel betekend voor de 
club. Van 1999 tot heden is de 
heer Zonneveld parcoursfuncti-
onaris van Le Champion.

Mevrouw Zoon-Van der Eng 
(1924) uit Akersloot is van 1955 
-1969 penningmeester en se-
cretaris van het Katholieke Vrou-
wengilde dat ze tevens heeft op-
gericht. Van 1974–1989 was zij 
bibliothecaresse en voorlees-
moeder bij de plaatselijke bibli-
otheek. Van 1983 tot heden zorgt 
zij er elke donderdagmorgen 
voor dat de bewoners van ver-
zorgingstehuis Strammerzoom 
naar de katholieke misviering 
worden gebracht en assisteert 
zij de priester. Van 1983–1989 
was zij bestuurslid van het ver-
zorgingstehuis Strammerzoom 
en verrichtte daarnaast allerhan-
de vrijwillige taken. 
Tot op heden onderhoudt ze, on-
danks haar respectabele leef-
tijd, nog altijd contact op soci-
aal gebied met de ouderen. Van 
1988–2005 heeft zij jaarlijks ge-
collecteerd voor de Zonnebloem 
en verkocht zij loten in haar wijk. 
Tevens was zij bestuurslid en 
bracht ze huisbezoeken aan zie-
ke mensen. 

EHBO Castricum twee ridders rijker!

Castricum - Menno en Regi-
na Arbouw wonen niet in Cas-
tricum, maar zijn wel lid van de 
Castricumse EHBO-Vereniging. 

Ieder jaar is dit echtpaar te vin-
den op de Castricumse strand-
post. Op 29 april werden in Ven-
huizen, zowel Menno als Regi-

na onderscheiden als Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. De-
ze bijzonder hoge onderschei-
ding werd toegekend wegens 
het nationale belang van hun ve-
le werkzaamheden. De burge-
meester vroeg zich af of Menno 
en Regina nog wel tijd hadden 
voor elkaar, nadat hij de was-
lijst van verdiensten had opgele-
zen. Eén van de redenen voor de 
onderscheiding was hun werk 
binnen de EHBO-wereld, zoals 
het opleiden van kaderinstruc-
teurs, het bewaken van de kwa-
liteit van de EHBO-examens en 
het ontwikkelen van het reani-
matie-onderwijs aan EHBO-in-
structeurs. De onderscheiding 
werd niet alleen toegekend voor 
het EHBO-werk, maar ook voor 
de hulp aan bejaarden, het orga-
niseren van literaire leeskringen 
et cetera. 

Szerelem ofwel liefde 
in Het Oude Theehuys
Bakkum - Op zaterdagmid-
dag  8 mei tussen 14.30 -16.30 
uur speelt Szerelem bij het Oude 
Theehuys op het terrein van Dijk 
en Duin. Szerelem is een groep 
die muziek speelt uit veel lan-
den van Europa. Omdat de vio-

liste van de groep, Nora Farkas, 
uit Hongarije komt is Hongaarse 
muziek volop vertegenwoordigd. 

De naam van de groep is Sze-
relem: het Hongaarse woord 
voor liefde. 
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Burgemeester opent de 
vijfde editie van Akerpop
Akersloot - Voor de vijfde keer 
is het Wilhelminaplein een week-
end lang het toneel voor Aker-
pop: Akersloots enige openlucht 

popfestival met optredens van 
lokale bands en veel gezelligheid 
voor jong en oud. Niemand min-
der dan burgemeester Emmens-

Knol geeft op zaterdagavond 15 
mei het startsein voor het jubile-
rende festival.
Op zaterdag 15 mei wordt om 
18.30 uur gestart met de Ach-
neeja Quiz: een kennisquiz voor 
de groepen 8 van de basisscho-
len in Akersloot. De burgemees-
ter opent het festival symbolisch 
door de eerste vraag van de quiz 
voor te lezen. Rond 20.00 uur 
wordt het podium vrijgemaakt 
voor de Akerslootse rockband 
Tha Bonerz. Ook is er een op-
treden van dansgroep Micheli-
ne. Na 23.00 uur verplaatst het 
feest zich van het Wilhelmin-
aplein naar de omringende hore-
ca en jongerencentrum De Sto-
rey Club. Tot in de laatste uur-
tjes treedt de band Royal Flush 
op in ’t Voorom en  Boothill Un-
dertakers verzorgt de muziek in 
de Storey Club. Zondag 16 mei 
staan er van 14.30 tot 21.30 uur 
drie verschillende bands op het 
programma: J.J. and the Fatcats, 
Chunky en Memphis. Voor kin-
deren is er ook veel te doen. 
Er worden ook nog prijzen ver-
loot. 

Nieuwe voorzitter D66 
Castricum - John Vermolen is 
gekozen tot nieuwe voorzitter 
van de D66 afdeling Castricum. 
Hij volgt Mariska El Ouni op. Zij 
is voorzitter van de afdeling ge-
weest sinds oktober 2008. Als 
gevolg van haar benoeming als 
raadslid en fractievoorzitter in de 
gemeenteraad van Castricum, 
heeft zij haar functie neergelegd 
en moest de afdeling op zoek 
naar een nieuwe voorzitter.
John Vermolen is al jaren actief 
op diverse fronten en bij diver-
se afdelingen. In de jaren 60 en 
70 heeft hij zich intensief inge-
zet voor de D66 afdeling Breda, 
eerst hand en spandiensten ver-

richt zoals het maken van het af-
delingsblad Democraatje en later 
in de functie van secretaris. Van-
af 1983 was hij voorzitter van de 
afdeling Lisse, gemeenteraadslid 
en kandidaat wethouder. In 2002 
verhuisde hij naar Limmen. 

Naast de politiek is hij 38 jaar 
werkzaam geweest binnen het 
openbaar vervoer. Van vesti-
gingsmanager tot accountmana-
ger waar hij, na eerst de socia-
le kant, vervolgens de commer-
ciële kant van het openbaar ver-
voer voor zijn rekening nam. Nu 
gaat hij als zelfstandig onderne-
mer door het leven. Zijn bedrijf, 
Streatus Incasso Kennemerland 
Midden-Noord, verzorgt incas-
sodiensten. 

Pannenkoeken bij Oude 
Knegt op Molendagen
Akersloot - Tijdens de Nationale 
Molen- en Gemalendag zaterdag 
8 en zondag 9 mei worden bij de 
korenmolen de Oude Knegt op 
de Pontweg in Akersloot pan-
nenkoeken gebakken. Bezoekers 
kunnen de molen bekijken, maar 
zich ook tegoed doen aan Oud-
hollandse lekkernij die wordt ge-
maakt met vers meel uit de mo-
len.
De Oude Knegt in Akersloot is 
een nog werkende korenmo-
len, die voor fietsers aan de zo-
genaamde Pontjesroute ligt. Ook 
het Vogeltrekpad voert langs dit 
gemeentelijk monument. In het 
winkeltje bij de molen wordt ook 

Nieuwe Groene Valck
Akersloot - Het jaarboek 2010 
‘De Groene Valck’ van de Histo-
rische Vereniging Oud-Akersloot 
is verschenen. En ook nu weer is 
de editie met zorg en aandacht 
tot stand gekomen met uiteenlo-
pende onderwerpen.
Het levensverhaal met daaraan 
gekoppeld een genealogie draait 
om Kees Kerssens, geboren en 
getogen en nog steeds woon-
achtig in Akersloot. De stam-
boom van de familie Kerssens 
gaat terug tot begin 18e eeuw.
Verder in deze editie aan-
dacht voor de machinisten van 
het gemaal Groot-Limmerpol-

der en een interview met de 
(hulp)machinisten Jan Buur 
(Pzn.) en Cees Winter.
In een door hemzelf beschreven 
beleving van zijn jonge jaren tot 
en met de basisschool voor en 
tijdens de Tweede Wereldoor-
log door de oud wethouder van 
Akersloot Jan Terluin. Ook is de 
geschiedenis opgetekend door 
een (oud) onderwijzer Joop Met-
selaar van de Johannesschool. 
Een derde verhaal waarin de 
(kleuter)school centraal staat is 
van de hoofdleidster Gre Mors 
die verteld over haar ervaringen 
over de Jacobus-kleuterschool 

Castricum - Woensdag 12 mei is 
er op Radio Castricum 105 weer 
een nieuwe aflevering te beluis-
teren van Ondernemend Castri-
cum. Marco van Hall van Mull is 
gast in de studio. Aan bod ko-
men  ondermeer de geschie-

Mull gast bij Radio Castricum 

koffie en thee geschonken. Er 
zijn informatiepanelen te bekij-
ken over de molens in Neder-
land, de geschiedenis van het 
dorp en het ontstaan van het 
landschap in Akersloot. Het na-
bijgelegen knooppunt is route-
nummer is 55. 

Autorijden en dementie, 
hoe zit dat nu eigenlijk?
Regio - Op dinsdag 11 mei is er 
weer Alzheimer Café in IJmui-
den, het onderwerp die avond is: 
‘Autorijden en dementie.’ Sinds 
begin januari 2010 mogen men-
sen die de diagnose zeer lich-
te dementie hebben, auto blij-
ven rijden. Een voorwaarde is 
dat zij een rijtest bij het Centraal 
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 
(CBR) goed doorstaan. 
Veel mensen zullen dit als een 
opluchting ervaren, want stop-
pen met autorijden en de auto 
aan de kant zetten is iets waar 
veel mensen tegen op zien of 
niet aan willen.
Maar voor veel anderen is de-
ze mogelijkheid niet weggelegd, 
afname van de reactiesnelheid, 
een verkeerssituatie niet meer 
kunnen overzien en verlies van 
het oriëntatievermogen zijn hier-
van vaak de veroorzakers. Soms 
zijn mensen in de directe omge-
ving eerder van mening dat het 
niet meer kan dan de betrokkene 
zelf. Soms wil iemand blijven au-
torijden terwijl dit niet meer ver-
antwoord is wat tot grote proble-
men kan leiden, welke oplossin-
gen zijn er dan?
Ada Schuurman gaat hierover 

in gesprek met de heer Gerard 
Post, eigenaar van de gelijkna-
mige rijschool in IJmuiden en 
mevrouw Ditty Verkade, arts en 
Specialist Ouderenzorg werk-
zaam bij Dijk en Duin.
Wie meer wil weten over dit on-
derwerp gaat naar het Alzheimer 
Café in de Centrale Blibliotheek 
in IJmuiden, Dudokplein 16 in 
IJmuiden. Het programma start 
om 19.30 uur en is ook beschik-
baar op www.alzheimer-neder-
land.nl/midden-kennemerland. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze 
geïnterviewd door de vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om thuis 
eens rustig na te lezen. Meer in-
formatie? Werkgroep Alzheimer-
café is overdag bereikbaar onder 
tel.: 06-33631872.

waar zij 35 jaar geleden werd 
aangesteld.
Het jaarboek eindigt zoals al-
tijd met de jaarkroniek. Ook nu 
is de schrijver niets ontgaan wel-
ke gebeurtenissen het afgelo-
pen jaar hebben plaatsgevon-
den in Akersloot. Het jaarboek 
is ook nu voorzien van aantrek-
kelijke foto’s als ondersteuning 
bij de artikelen. Men kan zich 
als lid aanmelden via de websi-
te www.oudakersloot.nl en daar-
voor ontvangt men voor 14,- eu-
ro per jaar het jaarboek en twee 
nieuwsbrieven en is er een jaar-
lijkse ledenavond met bijzonde-
re gasten. Het jaarboek is ook los 
verkrijgbaar bij de familie Laurit-
sen, tel.: 06 2180767. 

denis van het bedrijf, het reilen 
en zeilen in de huidige tijd en 
de eventuele toekomstplannen. 
Maandelijks levert de Kamer van 
Koophandel een bijdrage waar-
bij aandacht wordt geschonken 
aan actuele onderwerpen. Inte-

Smakelijke verhalen en mooie 
liedjes uit het Westfriese leven 
Castricum - Het duo Theo en 
Els Spigt geven een terugblik op 
het Westfriese leven uit de jaren 
60 – 70. In klederdracht brengen 
zij hun smeuïge verhalen en leu-
ke liedjes. Bijzonder is dat het 
echtpaar tijdens hun optreden 
gebruik maakt van een antie-
ke houten doos met daarin een 
rol tekeningen, gemaakt door de 
bekende tekenaar Jan Panne-
keet, doctorandus in de West-
friese taal, die tijdens de oorlog 
ondergedoken heeft gezeten in 
West Friesland. Bij ieder plaatje 

hoort wel een verhaaltje of lied-
je en wie de tekst herkent mag 
uiteraard meezingen. De mu-
zikale omlijsting van deze mid-
dag is in handen van Jan van der 
Schaaf. De Zondagmiddagsocië-
teit wordt gehouden op 16 mei 
van 14.00 tot 16.00 uur in Gees-
terhage, Geesterduinweg 5 in 
Castricum. De toegang is 4 euro. 
Voor meer informatie of het re-
gelen van vervoer kunt u bellen 
(tot en met 13 mei) naar Stich-
ting Welzijn Castricum, telefoon-
nummer: 0251- 65 65 62. 

resse om ook een uitzending in 
het voetlicht te staan? Mail naar 
ondernemendcastricum@castri-
cum105.nl. De uitzendingen van 
Radio Castricum 105 zijn te be-
luisteren in de ether op 105.0 FM 
en op de kabel op 104.5 FM in 
Bakkum en Castricum en 89.0 
FM voor Akersloot, Limmen en 
De Woude. 
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Nieuwe energie dankzij
Speel eens met vuur
Castricum - “Nieuwe energie 
opdoen is heerlijk. Je voelt de 
kracht om je leven in te richten 
zoals jij dat wilt. Er is geen bete-
re manier om jezelf op te laden 
dan een cursus volgen bij Speel 
eens met vuur. De cursusavon-
den zijn zo leuk dat je er ener-
gie van krijgt. Bovendien ga je op 
zoek naar je eigen energiebron-
nen, waardoor je ook op de lan-
ge termijn profiteert van de cur-
sus.” 
Aan het woord is Wendy van den 
Brand, die de cursus samen met 
John van Dongen organiseert. 
Zij hebben beiden ervaring als 
docent en trainer en zij delen 
een passie voor theater.
“Bij Speel eens met vuur onder-
zoek je door middel van theate-
rimprovisatie waar jouw kracht 
en creativiteit liggen en waar 
je belemmeringen”, legt John 
uit. “Tijdens een cursus krijg je 
steeds ook een deel theorie en 
je doet vooral veel oefeningen 
waarbij theaterimprovisatie dus 
voorop staat. Je hoeft helemaal 
niet creatief te zijn of goed to-
neel te kunnen spelen om mee 
te kunnen doen. Toneel blijkt 

een heel krachtig middel om je 
inzicht te geven in vaste patro-
nen en gewoontes en om te ex-
perimenteren met nieuw gedrag 
en belemmeringen te doorbre-
ken. Wat zijn situaties die je las-
tig vindt? Hoe reageer je meest-
al? Hoe zou je het anders wil-
len? Dat gaan we intensief oe-
fenen. Je merkt wat het je ople-
vert aan nieuwe mogelijkheden. 
Je leert hoe je energie kunt ha-
len uit de dingen die je moeilijk 
vindt. Bovendien levert het im-
provisatie theater altijd weer veel 
plezier op.”

Er zijn nog plaatsen beschik-
baar bij de cursus ‘Persoonlij-
ke kracht’ die woensdag 19 mei 
begint. Er zijn zes bijeenkom-
sten van 19.30 tot 22.30 uur op 
de woensdagen 19 en 26 mei 
en 2, 9, 16 en 30 juni. De cur-
suslocatie is Studio Fruns, Ver-
legde Overtoom 9 in Castricum. 
Voor aanmeldingen of meer in-
formatie, kijk op www.speeleen-
smetvuur.nl. Of neem contact op 
met Wendy van den Brand (in-
fo@speeleensmetvuur.nl of tel. 
06-16443445) of John van Don-
gen (john@speeleensmetvuur.nl 

Tuincentrum Frits Janssen 
is klaar voor Moederdag
Akersloot - Bij tuincentrum Frits 
Janssen, op Klein Dorregeest 3a 
in Akersloot, treffen bezoekers 
een grote bloemenzee aan. 

Eenjarige planten, van boeren-
geraniums tot kuipplanten en 

‘hangingbaskets’, zijn in groten 
getale aanwezig en stralen hen 
tegemoet. 
In de cadeau-shop is het leuk 
rondkijken en men treft er zeker 
iets aan voor moeder. Van woon-
accessoires tot leuke hebbe-

dingetjes. Voor kinderen die op 
zoek zijn naar een cadeau voor 
hun moeder, staan er leuke op-
gemaakte potjes  klaar voor een 
kindvriendelijk prijsje. 
Kijk ook eens op www.eentuin-
idee.nl. 

Vrijwilligers Limmen Ludiek 
komen samen in Kwartje Koffie
Limmen - Op maandagavond 10 
mei wordt in Kwartje Koffie een  
presentatieavond voor vrijwilli-
gers gehouden door Limmen Lu-
diek. Het zal ook de laatste kans 
zijn voor vrijwilligers om zich op 
te geven. Tijdens deze avond 
worden de laatste puntjes op de 
i gezet voor het aanstaande we-
reldrecord Lego bouwen. 
Alle vrijwilligers zullen na afloop 
van het wereldrecord weekend 

als dank een uniek aandenken 
ontvangen; een speciaal ontwor-
pen polo. Op zondag 6 juni om 
18.00 zal in de feesttent onder 
alle Limmen Ludiek vrijwilligers 
een verblijf van drie nachten 
voor vier personen bij Legoland 
Billund Resort worden verloot. 
De winnaar moet minimaal zes 
uurt als vrijwilliger hebben mee-
geholpen voor, tijdens of na het 
evenement Aanvang 19.45 uur. 

Castricum - Alle deelnemers, 
waarvan het lotnummer begint 
met wijkcode 1902 hebben een 
ijsbeker gewonnen in de Post-
code Loterij. Iedereen die mee-
speelde in de trekking van maart, 
wint met elk deelnemend lot een 
beker Ben & Jerry’s ijs. In Castri-

IJsje voor 1902 cum zullen voor 2.953 loten even 
zoveel ijsbekers worden uitge-
reikt. Alle winnaars met wijkco-
de 1902 kunnen hun prijs op-
halen van zaterdag 8 tot en met 
zondag 23 mei bij Shell aan de 
Soomerwegh 1 in Castricum. De 
winnende deelnemers krijgen de 
coupon waarmee zij hun prijs 
kunnen ophalen thuisgestuurd. 

Jazz op Castricum 105
Castricum - Donderdag 6 mei 
van 19.00 tot 20.00 uur zijn Fred 
Timmer en Jan van Weelden 
weer te horen als presentatoren 
van het jazzprogramma Just Jazz 
op Castricum 105. Er zal veel 
aandacht worden geschonken 
aan het Jazzfestival in Enkhui-
zen. Maar ook zal Jan extra aan-
dacht besteden aan Gé Bijvoet, 
die eminente pianist, waar Jan 
heel veel van geleerd heeft. 
Kijk voor meer informatie op 
www.castricum105.nl. 

Wereldwinkel Castricum 
viert World Fair Trade Day
Castricum - Op zaterdag 8 mei 
viert de Wereldwinkel Castricum 
World Fair Trade Day. In samen-
werking met Stichting Vluch-
telingenWerk Noordwesthol-
land organiseert de Wereldwin-
kel die dag allerlei leuke activi-
teiten bij de winkel, beginnend 
met de wereldwijde Big Bang om 
12.00 uur. 
Niet alleen in Nederland maar 
over de hele wereld worden op 
deze dag activiteiten georga-
niseerd in het teken van eerlij-
ke handel. Alle Wereldwinkels 
in Nederland en producenten 
en importeurs wereldwijd ma-
ken dan zoveel mogelijk geluid 
om aandacht te trekken voor 
eerlijke handel. De Wereldwinkel 
Castricum heeft hiervoor Djem-
be-speler Ibu Sylla gevraagd. Hij 
laat vanaf 11.30 uur belangstel-

lenden kennis maken met Djem-
be zodat zij om 12.00 uur alle-
maal mee kunnen doen met de 
Big Bang! 
Dit jaar is het thema van deze 
dag ‘cultuur’. Stichting Vluchte-
lingenWerk Noordwestholland 
heeft onlangs het kookboek Ma-
de In Holland uitgebracht. Een 
kookboek door vrouwen die hun 
land moesten ontvluchten en 
Nederlandse vrouwen die hen 
wilden leren kennen. Na de ope-
ning kan men kennis maken met 
enkele van deze vrouwen. Zij 
zullen in een traditionele Marok-
kaanse theetent een theecere-
monie houden. Het kookboek is 
op deze dag in de Wereldwinkel 
verkrijgbaar voor 17,50 euro in 
plaats van 19,95 euro. Deze actie 
loopt tot en met 15 mei. Een idee 
voor Moederdag? 

Emil Rijcken in finale 
student van het jaar 
Castricum - Welke student en 
studente zijn de leukste, knapste 
en slimste studenten van Neder-
land? Aan de verkiezingen heb-
ben meer dan honderd mensen 
zichzelf kandidaat gesteld. In-
middels heeft Nederland ge-
stemd en zijn de finalisten be-
kend. Een van de mannelijke fi-
nalist is Emil Rijcken uit Castri-
cum. Een 19-jarige basketballer 
die zijn topsportbestaan combi-
neert met de studie sportmarke-

ting aan de Johan Cryuff Univer-
sity in Amsterdam. “Ik ben een 
topsporter, winnen zit in mijn 
aard. Nu ik zo dichtbij ben geko-
men wil ik het graag afmaken en 
de titel binnen halen.” De finalis-
ten komen in de uitzending van 
Giel Beelen en krijgen een ma-
ke-over en een fotoshoot. 
De winnaar van de Student van 
het Jaar verkiezing kan veel ra-
dio-interviews en tv-optredens 
verwachten en wordt een jaar 

lang ambassadeur van Studen-
ten.net en ‘het studentenleven’. 
Op 20 mei wordt bekend of Emil 
de wedstrijd heeft gewonnen. 
Om Emil te helpen winnen kan 
een stem worden uitgebracht op 
www.studentoftheyear.nl. 

Castricum - De EHBO vereni-
ging Castricum is op veel ma-
nieren actief. Op de strandpost, 
bij (sport)evenementen, concer-
ten of op de basisscholen voor 
het geven van jeugd-EHBO, er 
zijn cursussen Eerste Hulp, Eer-
ste Hulp aan Kinderen, reanima-
tie en bediening van de AED. Al 
dit werk wordt door vrijwilligers 
van de vereniging uitgevoerd. 
De gele brief valt een dezer da-
gen weer in de bus, met het ver-
zoek om de EHBO financieel te 
helpen. .Een bijdrage overmaken 
kan ook op giro 4499411 ten na-
me van EHBO Vereniging Castri-
cum. 

Donatie EHBO 
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“De politiek heeft mij altijd geboeid”

Arnold Sely al twaalf jaar wethouder

Uitgeest - “Een interview met 
mij? Daar zit toch niemand op 
te wachten.” Wethouder Arnold 
Sely is een bescheiden man, die 
niet graag wil opvallen. In de pu-
bliciteit en dan praten over zijn 
privéleven? Het is nu niet be-
paald iets waarnaar hij uitkijkt. 
Zijn levenswijze is sober, zo ook 
zijn huis en zijn inrichting. Hij 
heeft geen auto en geen e-mail 
thuis.  E-mails handelt hij elke 
werkdag af op het gemeente-
huis. Als wethouder met finan-
ciën in zijn portefeuille kan je 
geen beter iemand treffen. Zelf 
niet in voor ‘glamour’ zal hij ook 
het geld van de Uitgeester be-
volking  niet nodeloos uitgeven. 
Anders gezegd: hij zal de vinger 
op de knip houden als dat nodig 
mocht  zijn.

Arnold Sely werd geboren in 
Wormerveer, waar hij als klei-
ne jongen naar de Sint Jozef-
school ging. Daarna ging hij 
naar het seminarie, maar geluk-
kig met die keuze was hij zelf 
niet. Hij verbleef er twee jaar 
en ging toen naar de handels-
avondschool in Krommenie. Zijn 
eerste baan was best spannend. 
Als jonge jongen kreeg hij de 
mooiste modetijdschriften on-
der handen.  Hij werkte namelijk 
voor een detailhandel, die we-
reldwijd tijdschriften verspreid-
de: International Textiles (da-
mesmode), Sir Men’s Internatio-
nal  Fashion Journal (herenmo-
de) en International Interior (in-
terieur). Sely werkte er vier jaar 
op de boekhouding en haalde in 

die tijd ook diverse boekhouddi-
ploma’s.  Hij regelde eveneens 
de fotomodellen, die in hun ei-
gen twee studio’s voor de bladen 
poseerden.

Hoofdboekhouder
In die genoemde vier jaar was hij 
ook nog zeven weken in dienst. 
Arnold was voorbestemd om 
te dienen voor de luchtmacht 
in Nijmegen, maar hij werd na 
drie weken afgekeurd. Slim als 
hij was kon hij het hard ma-
ken, dat hij slechte voeten had 
en mannen met slechte voeten 
kan je natuurlijk niet gebruiken 
in dienst. “Ik had het van een an-
dere jongen gehoord en dacht: 
Wacht even, dat spelletje kon 
ik ook wel eens spelen. Na die 
zeven weken ging ik weer te-
rug naar mijn eerste baan.” Op 
zijn twintigste ging hij geduren-
de een jaar als hoofdboekhouder 
werken bij het staalbedrijf  Ro-
bert Zapp. Daarna kwam hij te-
recht bij het reclamebureau Hal-
sema (broer van Frans Halsema). 
Daar werkte hij eveneens op de 
boekhouding, bezocht klanten 
en haalde accounts binnen. 
Toen hij 25 jaar oud was werd 
hem door de directie van het 
confectiebedrijf  Blaes te Zaan-
dam gevraagd of  hij daar de 
boekhouding wilde doen. “Ik heb 
daar toen alles opnieuw op po-
ten gezet. Het was een groot be-
drijf, waar 5.000 damesjaponnen 
per week werden gemaakt. Na 
een half jaar zette ik een breie-
rij op nadat mijn baas in Oost-
Duitsland een breimachine had 
gekocht. Zelf had ik geen ver-

stand van breien, maar ik haalde 
een breimeester binnen, die zijn 
vak verstond. Na een tijd liep het 
bedrijf uitstekend.  Met drie gro-
te carrousels voor grove-,  min-
der grove-  en fijne steken gin-
gen er 5000 truien per week de 
deur uit. Ik werkte daar vier jaar 
tot en met mijn 29e jaar.”

Woningen
Toen Arnold Sely 23 jaar was, 
trouwde hij met Anneke, de 
vrouw met wie hij nu al 42 jaar 
lief en leed deelt. Ze huurden 
een woning in Zaandijk.  Arnold: 
“Het was een mooie grote flat, 
waar we met plezier vijfenhalf  
jaar hebben gewoond. Maar we 
wilden toch wel graag een huis 
voor ons zelf. Daar mijn vrouw 
een geboren en getogen Uit-
geester is, wilden we graag in 
Uitgeest wonen. We kochten een 
huis aan de Middelweg 5, de 
plek, waar nu het  dorpshuis De 
Zwaan is gevestigd. Daar heb-
ben we 21 jaar gewoond totdat 
we verhuisden naar de Anna van 
Renesselaan 40, waar we nog  
steeds wonen.” 
Arnolds vrouw heeft bijna al-
tijd gewerkt bij Fortis  (bedrijfs-
kredietverlening).  Zij hebben 
een zoon (Daan 40 jaar) en een 
dochter (Karin, 38 jaar). Zowel 
Arnold als Anneke  hebben al-
lebei een rijbewijs, maar ze heb-
ben maar heel kort een auto ge-
had. Arnold kan enthousiast ver-
tellen als het gaat om de vakan-
ties, die zij met het gezin hebben 
genoten. 
“We hebben prachtige trektoch-
ten met de fiets gemaakt door 

Engeland en Schotland”, 
zegt hij.  “Onze doch-
ter mocht dan haar twee 
vriendinnetjes meene-
men. We fietsten on-
der meer tot Epping Fo-
rest, het einde van de 
ondergrondse en stap-
ten daar in om naar Lon-
den te gaan. Dan slie-
pen we met zijn allen 
in een jeugdherberg. In 
Schoorl huurden we  ge-
durende een paar we-
ken dikwijls een boer-
derijtje en twee bolder-
karren.” Een goed fami-
lieleven, dat vindt hij be-
langrijk.  “Daar draait het 
toch allemaal om.” Toen 
de kinderen groter wer-
den, gingen Arnold en 
Anneke met zijn twee-
en op reis: naar Spanje, 
Portugal en Italië.

Bedrijfje thuis
“Daar ik altijd hard 
werkte en veel weg was, 
dacht ik toen ik 35 was, 
wat mis ik eigenlijk veel. 
Daarom besloot ik toen 
thuis te gaan werken. 
Achter ons huis aan de 
Middelweg had ik veel 

ruimte. Ik ben toen een bedrijfje 
begonnen als onderdeel van Cu-
prolux te Uitgeest, waar ik linten 
maakte voor medailles. Daar heb 
ik me veertien jaar mee bezig 
gehouden. Daar ik thuis werkte 
en mijn vrouw buitenshuis ben 
ik begonnen met koken en dat 
doe ik tot op de dag van van-
daag nog steeds met veel ple-
zier. En dan wordt Arnold echt 
ontzettend enthousiast. “Koken 
is mijn hobby”, zegt hij. “Kaart-
jes en recepten, ik snor ze over-
al vandaan.”

De politiek
“In 1982 werd de partij Progres-
sief Uitgeest (PU) opgericht. Er 
werd toen in ‘De Ooievaar’ een 
avond gehouden, die ging over 
het demonstreren tegen kruis-
raketten. “Dat interesseerde mij. 
Ik ben toen meteen lid gewor-
den. Ik ben al vanaf mijn veer-
tiende sterk geïnteresseerd in 
politiek. Het heeft mij altijd ge-
boeid. Ik was en ben nog steeds 
links georiënteerd. Ik heb in Den 

Haag samen met mijn schoon-
moeder gedemonstreerd tegen 
de kruisraketten. Later in 1963 
liep ik mee met een demonstra-
tie tegen de oorlog in Vietnam. Ik 
ben in principe tegen oorlog. In 
1986 stond ik als tweede op de 
lijst van de PU. We hadden toen 
één zetel. Het was IJsbrand van 
der Veen (een neerlandicus) die 
toen de fractievoorzitter was. In 
1990 had de PU drie zetels. Er 
was toen een coalitie van CDA (4 
zetels), PvdA  (2), VVD ( 2), CPN 
(1) en D66 (1). De PU zat als eni-
ge partij in de oppositie. We had-
den toen ook een eigen krant, 
die twee keer per jaar uitkwam. 
Theun Velthuis (onderwijzer) en 
ik schreven er vaak teksten voor.” 
De PU werd steeds populairder 
in Uitgeest. In 1994 had de par-
tij zelfs vijf zetels en zat samen 
met de CDA (3 zetels) in de co-
alitie. Sely werd toen wethou-
der. In de volgende raadsperio-
de: 1998-2002 was Sely weder-
om wethouder en verving twee 
maanden burgemeester Mathil-
de van den Brink. In 2001 ver-
ving hij vier maanden burge-
meester Jaap Kroon. In 2002 
was de PU wederom de groot-
ste partij, maar belandde in de 
oppositie. In de raadsperiode 
2006- 2010 was Sely wederom 
wethouder. Deze periode zal al-
tijd wel in de geschiedenis om-
streden blijven. In 2008 toen Se-
ly bebouwing in de Castricum-
merpolder bespreekbaar wilde 
maken en zag, dat de Uitgees-
ter bevolking in groten getale er 
tegen was, ging hij akkoord met 
de beslissing van de raad: niet 
bouwen. De wethouder is sterk 
voor de zelfstandigheid van Uit-
geest. “Bij zelfstandigheid speelt 
het saamhorigheidsgevoel een 
grotere rol”, zegt hij. “Wij heb-
ben goede voorzieningen en 
een fantastisch verenigingsle-
ven, maar hebben nu te maken 
met een enorme bezuinigings-
operatie. Door op allerlei fronten 
met andere gemeenten samen 
te werken, staan wij sterker. Zo 
hebben wij onder meer samen 
met de gemeente Velsen het Be-
lastinghuis opgericht, waar voor 
beide gemeenten de belastingen 
worden geïnd. “Onkostenbespa-
rend”, zegt de wethouder finan-
ciën.”  (Marga Wiersma). 

Inzameling voor Voedselbank 
Uitgeest - Zaterdag 8 mei wordt 
bij Supermarkt Deen een inza-
meling van allerlei artikelen ge-
houden voor de Voedselbank. 
Tussen 9.30 en 17.00 uur de-
len vrijwilligers bij de ingang 
van de winkel flyers uit waarop 
staat welke artikelen heel wel-
kom zijn. 
Bij de uitgang kan men desge-
wenst de gekochte artikelen in 

de daarvoor bestemde dozen 
doen. De Voedselbank IJmond 
Noord verzorgt voor Beverwijk, 
Heemskerk, Castricum en Uit-
geest de voedselpakketten voor 
mensen die tijdelijk in financië-
le problemen zijn gekomen. In 
Uitgeest worden iedere vrijdag 
de pakketten afgehaald bij het 
Jeugdhuis aan de Castricum-
merweg. 
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Gastgezin voor buitenlandse scholier

“Felix is helemaal mijn mannetje”

Castricum - De grapjes vliegen 
over en weer, er worden goed-
moedige plaagstootjes uitge-
deeld en de meiden uit het gezin 
hebben het hoogste woord. Toch 
kost het de uit Duitsland afkom-
stige Felix Hahn, zestien jaar oud, 
weinig moeite hen slagvaardig 
van repliek te dienen. Felix ver-
blijft elfacht maanden in het ge-
zin Kremers om de Nederlandse 

taal en cultuur te leren en na zes 
maanden kan gezegd worden 
dat die missie is geslaagd.
Erwin en Evelien Kremers moes-
ten er even over nadenken 
toen hun vriend Gert-Jan Bre-
mer voorstelde om Felix elfacht 
maanden onderdak te bieden. 
“Dat is iets waar je als gezin ach-
ter moet staan”, zegt Erwin. “Mijn 
vrouw stond er al snel positief te-

genover, maar die komt uit een 
groot gezin waar altijd alles kon. 
Toen ook onze drie kinderen in-
stemden met een nieuwe huis-
genoot, hebben we de knoop 
doorgehakt. En het is heel gezel-
lig.” En Evelien vervolgt: “Het is 
vooral heel leuk en een gastkind 
verbreedt je horizon. Maar het is 
wel iets waar je allemaal volledig 
voor moet gaan.” 

Gert-Jan Bremer is districtver-
tegenwoordiger van Youth for 
Understanding (YFU). Jongeren 
tussen de 15 en 23 jaar krijgen 
de kans met YFU enige tijd in 
het buitenland te verblijven. De 
jongeren wonen in gastgezin-
nen en bezoeken een plaatselij-
ke school. Felix doet 4vwo op het 
Jac. P. Thijssecollege. Gert-Jan: 
“Ik kwam in aanraking met YFU 
toen mijn dochter naar Noorwe-
gen wilde als uitwisselingscho-
lier. Ik begeleid nu Nederland-
se scholieren en studenten die 
naar het buitenland vertrekken 
en scholieren die hier komen in 
een gastgezin. Een belangrijke 
taak is het vinden van voldoende 
gastgezinnen.” Dit jaar komen 55 
studenten afkomstig uit alle lan-
den van de wereld om de taal te 
leren en kennis te maken met de 
Nederlandse cultuur.
Felix bemerkt geen grote ver-
schillen. “In Duitsland werk je op 
school minder zelfstandig, moet 
je eerder thuis zijn ’s avonds en 
wij hebben geen snackbars. Hier 
wordt gezellig samen tv gekeken 
en dat doen wij niet. Thuis ben 
ik enig kind. Het is heel grappig 
om steeds kinderen om je heen 
te hebben. Eigenlijk is alles leuk. 
Het allerleukste was de skivakan-

tie in Oostenrijk.” Terwijl Felix aan 
het woord is, ligt Lynn (16) gezel-
lig tegen hem aan. Zij neemt het 
gesprek over. “Ik vond het in het 
begin heel moeilijk om mijn huis 
met een ander te delen. Ik dacht 
toen ‘als hij niet gaat, ga ik’. Maar 
nu is hij helemaal mijn manne-
tje!” Haar zus Maud (14): “De 
eerste dagen kwam Felix steeds 
bij mij staan op school en ik was 
echt bang dat hij dat het hele 
jaar zou doen. Gelukkig duurde 
dat maar drie dagen.” Stan, die 
tien jaar oud is, geniet ondertus-
sen van de gezelligheid. “Ik vind 
het vooral leuk om met Felix te 
voetballen.” 
Er zijn verschillende redenen om 
een student in huis te nemen. 
Het gezin leert veel over een an-
der land en een andere cultuur 
zonder zelf het huis te verlaten. 
Gert-Jan: “Leven met een uitwis-
selingsstudent in huis betekent 
vaak het begin van een levens-
lange vriendschap. Je krijgt bo-
vendien een andere kijk op de 
wereld. De kinderen in het ge-
zin komen in contact met ande-
re culturen en gewoonten. Maar 
bovenal geeft het voor het hele 
gezin een hoop plezier.” Meer in-
formatie over de non-profit orga-
nisatie die al meer dan vijftig jaar 
bestaat is te vinden op www.yfu.
nl. Wie zich aan wil melden als 
gastgezin of daar meer informa-
tie over wil inwinnen, kan terecht 
bij Gert-Jan Bremer, tel.: 0251-
820925 of 06-26963048, mailen 
kan naar yfu@ziggo.nl.

VrijeLijst wil einde maken 
aan burenruzie Bakkum
Bakkum - “Bij herhaling, laatst 
weer op Koninginnedag, doen 
zich ernstige ongeregeldheden 
voor tussen bewoners van de 
Van Renesselaan in Bakkum.” 
Dat zegt Ron de Haan van de 
VrijeLijst. Naar aanleiding van 
de ongeregeldheden heeft deze 
partij het college gevraagd welke 

maatregelen er getroffen kunnen 
worden vanuit de gemeente. 

De Haan: “Wij willen onder an-
dere weten of het college moge-
lijkheden ziet om op grond van 
de APV handhavend op  te tre-
den tegen wie de plantsoenen 
en de openbare ruimte aan de 

Benefietavond op 15 mei 
Allemaal naar City Pool 
Castricum - Martin Blaauw (20) 
organiseert samen met vier stu-
diegenoten een benefietavond 
voor het Rode Kruis als opdracht 
voor de opleiding Communica-
tie aan de Hogeschool Inholland. 
De opbrengst komt ten goede 
aan opvang aan kinderen in de 
Gazastrook. Het feest wordt ge-
houden op 15 mei in café City 
Pool en de toegang is gratis. 
Het is de tweedejaarsstuden-
ten gelukt een loterij te organi-
seren met een mooi prijzenpak-
ket. Martin: “Wij hebben geen 
budget en zijn dus afhankelijk 
van sponsors. Verschillende on-
dernemers uit Castricum zor-
gen belangeloos voor de prijzen. 
Twee dj’s, Tommy Johnson en 
Victor Valucci, maken het feest 

compleet. We hebben een fic-
tief communicatiebureau opge-
zet. Dit bureau kan nu ook in-
geschakeld worden voor ande-
re opdrachten voor de komende 
periode. Het Rode Kruis is onze 
eerste opdrachtgever.” 
De hulp die op de Gazastrook 
wordt geboden bestaat voorna-
melijk uit opvang aan kinderen. 
“Deze kinderen leren weer an-
dere dingen te tekenen dan sol-
daten en tanks. Dankzij deze op-
vang wordt er voor gezorgd dat 
hun fantasie en geluk weer gaan 
uitdrukken.” De bezoekers kun-
nen loten kopen voor 3,50 euro. 
Het prijzenpakket bestaat uit on-
der andere kleding, drank, een 
lunchbon, tegoed- en kortings-
bonnen. 

Limmen - Op 30 apri omstreeks 
1.00 uur kwam een melding bin-
nen van een vechtpartij in Heem-
stede. Politieagenten troffen een 

Mishandeling

De PvdA neemt het op 
voor Scouting Akersloot
Castricum - De PvdA wil dat 
de gemeente Castricum Scou-
ting Akersloot een waarderings-
subsidie toekent van 6.700 euro. 
Ditzelfde bedrag heeft de ver-
eniging betaald voor de lege-
skosten voor de bouwvergun-
ning voor het nieuwe onderko-
men. De partij heeft een motie 
ingediend. 

Raadslid Peter Verduin vertelt: 

“Scouting Akersloot draait vol-
ledig op vrijwilligers en door het 
organiseren van de jaarlijkse 
wandelvierdaagse, de verkoop 
van kerstbroden, medewerking 
aan diverse collectes en nog veel 
meer, wordt er gezorgd voor ex-
tra inkomen. Scouting Akersloot 
realiseert nu een nieuw onder-
komen; de kosten en het werk 
ligt geheel in eigen handen. Ook 
de legeskosten voor de bouw-

straatkant van woningen anders 
gebruiken dan ze zijn bedoeld. 
Tijdens de laatste excessen zijn 
vuistslagen uitgedeeld, waar-
bij een omstander is verwond en 
over en weer is meubilair door de 
ruiten van woningen gegaan. De 
politie is ter plaatse geweest en 
de burgemeester. De problemen 
in de straat hebben een voorge-
schiedenis van jaren en zijn vol-
gens omwonenden onhoudbaar. 
Kinderen en volwassenen erva-
ren de buurt als onveilig en voe-
len zich bedreigd.” 

vergunning van 6.700 euro komt 
uit eigen zak. Scouting Akersloot 
kan dit bedrag heel goed kan 
gebruiken voor verdere investe-
ringen in het nieuwe scouting-
gebouw. Bovendien is door het 
vertrek van de Scouting naar 
een andere plek een inbreiloca-
tie voor vijf woningen ontstaan. 
Wij zijn van mening dat Scouting 
Akersloot als voorbeeld gesteld 
kan worden voor andere instel-
lingen en willen dat ze in aan-
merking komen voor een een-
malige waarderingssubsidie.” 
Scouting Akersloot ontvangt een 
jaarlijkse gemeentelijke subsidie 
van 2.800 euro. 

43-jarige man buiten bewustzijn 
aan op straat. Een 50-jarige man 
uit Limmen werd aangehouden. 
Uit eerste onderzoek is naar vo-
ren gekomen dat de verdachte 
wilde wegrijden in zijn auto. Op 
dat moment sprong het slacht-

offer, dat ruzie had met een an-
dere man, op zijn auto waardoor 
er een ster in de voorruit kwam. 
Daarop ontstaat een vechtpartij 
tussen de twee mannen waar-
bij het slachtoffer buiten westen 
raakte. 
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Zaterdag 22 mei feestelijke actiedag in Geesterduin

Bedrijven sponsoren Alpe d’HuZes!
Castricum - In het kader van 
de Alpe d’HuZes-actie voor de 
KWF Kankerbestrijding zijn er 
deze week 1.800 brieven rond-
gebracht naar alle bedrijven in 
de gehele gemeente. In de brief 
wordt een aantal sponsormoge-
lijkheden aangeboden. Vanwe-
ge het antistrijkstokbeleid zijn 
alle brieven persoonlijk rondge-
bracht door deelnemers aan de 
Alpe d’HuZes. De enveloppen 
zijn gesponsord door de Read-
shop in Castricum en ook aan de 
brieven zelf is geen cent uitge-

geven. Alle logo’s van de bedrij-
ven die besluiten in te gaan op 
het aanbod, worden in de eer-
ste week van juni op een spon-
sorpagina geplaatst in de loka-
le krant ‘De Castricummer’ en 
het logo wordt drie weken lang 
getoond in de etalage van kle-
dingwinkel Blue World in win-
kelcentrum Geesterduin. Boven-
dien wordt daar op zaterdag 22 
mei vanaf 10.00 uur een fees-
telijke actiedag georganiseerd 
met muziek en sportieve activi-
teiten. Kinderen kunnen die dag 

hun fiets voor minimaal 2,50 eu-
ro komen versieren. “Wij hopen 
iedereen deze dag te mogen be-
groeten in winkelcentrum Gees-
terduin en er een geweldige dag 
van te maken”, zegt deelnemers 
Tom Oosterwegel. 
Wie als bedrijf geen brief heeft 
ontvangen, maar wel geïnteres-
seerd is in sponsoring van de Al-
pe d’HuZes, kan een email stu-
ren naar: Castricum.ad6@gmail.
com of telefonisch contact op-
nemen met Tom Oosterwegel: 
0642509199

“Wat wij doen, doet niemand”
Chantage van Music Train en de
kinderen met het Rett-syndroom

Castricum - Een moeder en 
dochter met een noodlijdende 
nachtclub, de ware én een bere-
kende liefde, moord en de maf-
fia, verschillende humoristische 
typetjes; dat zijn de voornaam-
ste ingrediënten van de musical 
Chantage die Music Train instu-
deert. Vol enthousiasme wordt 
er elke week onder professio-
nele leiding geoefend totdat de 

danspassen, dialogen, liedjes en 
muziek een wervelende eenheid 
vormen. En ondanks dat Mu-
sic Train financieel maar net de 
touwtjes aan elkaar kan knopen, 
is besloten dat een deel van de 
opbrengst van het entreegeld 
aan een goed doel wordt gedo-
neerd: Stichting Terre. Een sym-
pathiek gebaar.
Music Train heeft zeventien le-

den, vier mannen en dertien vrou-
wen, en allemaal zijn ze de der-
tig gepasseerd. Wilma Bruinsma 
is vanaf het begin betrokken bij 
de musicalvereniging. “Wij zijn 
ontstaan toen We Independent 
opgeheven werd dertien jaar 
geleden. Een deel daarvan wil-
de graag verdergaan. Eens in 
het jaar tot anderhalf jaar heb-
ben we een uitvoering. Vaker is 

niet haalbaar. Het kost veel inzet 
en energie om een mooie show 
neer te zetten. Maar we vormen 
een heel dynamische groep. Het 
verhaal en de songteksten wor-
den door onszelf geschreven, de 
kleding en decors door onszelf 
gemaakt. Wat wij doen, doet nie-
mand.” 
De musical Chantage wordt ge-
regisseerd door Herman Plan-
ken en de muziekrepetitor is Pe-
ter Cammermanns en dat zijn 
niet bepaald de minsten. Bei-
den hebben naam gemaakt van-
wege hun vakkundige, stimule-
rende en inspirerende werkwij-
ze. Chantage wordt gespeeld in 
de Dansende Duinen op het ter-
rein van Dijk en Duin op vrijdag-
avond 19, zaterdagavond 20 en 
zondagmiddag 21 november. 
Sinds begin dit jaar is Vincent 
Bloothoofd voorzitter van Music 
Train. Hij vertelt: “Ik sta er echt 
van te kijken welke bedragen 
er voor zaken als licht en geluid 
neergeteld moeten worden. Het 
gaat echt om duizenden euro’s. 
Dat is voor zo’n klein gezelschap 
bijna niet meer op te brengen. 
We zijn dus op zoek naar nieu-
we leden, liefst mannen, en naar 
sponsors. Er wordt al door een 
sponsor een prachtig program-
ma in full colour gemaakt. Daar-
in kan geadverteerd worden te-
gen een heel laag bedrag. Denk 
dan aan 25 tot 100 euro.” 

Music Train heeft besloten een 
deel van de opbrengst van de 
kaartverkoop te doneren aan 
Stichting Terre. “Stichting Terre 
ondersteunt projecten die ont-
wikkeling van onderzoek en the-
rapieën stimuleren voor kinde-
ren met het Syndroom van Rett”, 
vervolgt Vincent. “Het syndroom 
van Rett is een ernstige neuro-
logische ontwikkelingsstoornis, 
die vooral bij meisjes voorkomt. 
Bij meisjes met dit syndroom is 
in het erfelijk materiaal van een 
van de twee X chromosomen 
een verandering ontstaan waar-
door o.a. het ontwikkelingssta-
dium van de hersenstam verge-
lijkbaar is met die van een foe-
tus van 26 weken. Hierdoor is de 
controle op de autonome func-
ties, zoals hartritme, bloeddruk, 
ademhaling en aansturing van 
alle organen, vaak ernstig ver-
stoord.”

Drie uitverkochte zalen, dat ver-
dienen niet alleen de musical-
sterren van Music Train, maar 
ook de kinderen met het Syn-
droom van Rett. Vincent: “In Uit-
geest, waar ik woon, zijn al vaker 
acties gevoerd voor deze kinde-
ren. De Uitgeester deelnemers 
van de Dam tot Damloop liepen 
voor Stichting Terre en er was 
een 24-uurs tennismarathon van 
De Dog. Het zou mooi zijn als 
ook Castricum zich inzet voor dit 
goede doel.”
Wie een advertentie wil plaatsen 
kan contact opnemen met Vin-
cent Bloothoofd: 06-21833134, 
info@vjphoto.nl. Wie zin heeft 
om mee te spelen kan zich aan-
melden voor een auditie bij Anita 
Breetveld. 0251-658790,
anita@)music-train.nl of langs-
gaan op dinsdagavond vanaf 
20.00 uur in de Maranathakerk. 
(Foto: Vincent Bloothoofd). 

Lezing slag bij Castricum en 
de relatie met vrijmetselarij
Castricum - Ter gelegenheid 
van het 35-jarig bestaan van 
de vrijmetselaarsloge Branding 
wordt, in samenwerking met de 
de Werkgroep Oud-Castricum, 
voor belangstellenden een lezing 
gegeven over ‘De Slag bij Cas-
tricum en de vrijmetselarij’. Op 
6 oktober 1799 wordt op Castri-
cums grondgebied het Engels-
Russische leger door de Franse 
en Bataafse troepen verslagen. 
In dezelfde tijd werden er al door 
vrijmetselaars veldloges ge-
houden. Wat was toen en wat 
is tegenwoordig de relatie tus-
sen Castricum en de vrijmetse-

larij? En wat doen vrijmetselaars 
al vijfendertig jaar in Castricum 
en omstreken? Na de lezing is 
er gelegenheid  van gedachten 
te wisselen over de vrijmetsela-
rij, de loge, de leden en het lid-
maatschap. De Castricumse lo-
ge is een mannenloge; er zijn 
ook gemengde loges en loges 
voor vrouwen. Meer informatie is 
te vinden op de website. De le-
zing wordt gehouden op donder-
dag 27 mei, aanvang 20.00 uur. 
Informatie en aanmelding op de 
website: www.vrijmetselaarslo-
ge-branding.nl. De toegang is 
gratis.

Verdacht van straatroof
Castricum - Een 19-jarige man 
uit Castricum is vrijdagavond 
rond 23.15 uur aangehouden 
op de Geestersingel in Alkmaar 
voor straatroof. De man had eer-
der op de scooter een 18-jari-
ge man uit Bergen beroofd. De-
ze liep samen met een vriend op 
de Bergerweg en was aan het 
bellen toen hij een scooter aan 

hoorde komen. Eén van de jon-
gens op de scooter trok de tele-
foon uit de handen van de Ber-
genaar. De scooter reed weg, 
maar de jongens kwamen terug. 
Het slachtoffer kreeg van de bij-
rijder een schop tegen zijn been. 
Ondertussen hadden het slacht-
offer en zijn vriend de politie ge-
beld. Er werd een zoekslag ge-

maakt. De scooter met de bei-
de jongens werd op de Wester-
weg aangetroffen. De twee gin-
gen er vandoor bij het zien van 
de politie. De scooter bleef ach-
ter. De bestuurder werd aange-
houden en overgebracht naar 
het politiebureau. Hij is in verze-
kering gesteld. Naar de andere 
verdachte wordt onderzoek ge-
daan. Bij controle van de scoo-
ter werd een stroomstootwapen 
aangetroffen.
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Jubilarissen Rode Kruis 
in het zonnetje gezet
Castricum - Tijdens de jaarlijkse 
ledenvergadering van het Rode 
Kruis zijn de jubilarissen in het 
zonnetje gezet. Er werden erken-
ningen uitgereikt voor respectie-
velijk 20 jaar trouwe dienst aan 
de dames Van der Steen-Berger, 
Stet-Joosen, De Vries-Tienpont 
en Bakker, die niet aanwezig 
kon zijn, voor 30 jaar aan. Sege-
rius-van der Poel en De Koning-
Noordhoek en aan Cornelissen-
van Eijnatten zelfs voor 40 jaar. 

Alle dames werden met bloemen 
bedankt voor hun inzet.
Tevens werd afscheid genomen 
van mevrouw De Groot-Klein 
Geltink, die ruim acht jaar secre-
taris van de afdeling is geweest, 
eerst in Limmen en na de fusie 
van de afdeling CAL.
Na het officiële gedeelte hielden 
de heer Korf van de groep ‘Fiet-
sen voor Burkina Faso’ en me-
vrouw Zomerdijk van Stichting 
WOL een presentatie.

De jubilarissen uit Castricum v.l.n.r.: Ada Stet, Els Cornelissen, Mies de 
Koning en Marijke de Vries.

Eerste fase Dorpsstraat gereed
Castricum - In de Dorpsstraat 
wordt de laatste hand gelegd 
aan de eerste fase van de her-
inrichting. Het deel tussen To-
renstraat en Verlegde Overtoom 
was donderdagmiddag 29 april 
gereed. 
De aannemer en zijn medewer-
kers hebben na de door win-
terweer vertraagde start hard 
doorgewerkt en vele extra lange 
werkdagen gemaakt. Ook in de 
bouwvakperiode wordt er door-
gewerkt; daardoor is het moge-
lijk om de opgelopen vertraging 
weer in te lopen en half novem-
ber klaar te zijn.
Maandag 3 mei ging de twee-
de fase in; dan wordt het deel 
tussen Stationsweg en Verleg-
de Overtoom onder handen ge-
nomen. De planning is deze fase 
begin juli af te ronden.
Tijdens de tweede fase wordt in 

hetzelfde traject ook een nieuwe 
gasleiding aangelegd en de rio-
lering vernieuwd.
De tweede fase werd begonnen 
met de kruising met de Verlegde 
Overtoom. Dit wegdeel wordt als 
eerste gereed gemaakt zodat het 
verkeer na 21 mei weer via de 
Verlegde Overtoom kan rijden.
De Dorpsstraat is deze drie we-
ken afgesloten van Stationsweg 
tot en met de Verlegde Over-
toom, daarna tussen Stations-
weg en de Verlegde Overtoom. 
Doorgaand verkeer wordt omge-
leid via Mient, Ruiterweg, Klei-
broek en Oranjelaan.
De politie gaat extra optreden 
tegen het parkeren op het ho-
recaplein. Parkeren is daar niet 
meer toegestaan. Extra parkeer-
gelegenheid is beschikbaar in de 
vorm van de parkeergarage on-
der het Bakkersplein.

Auto brandt uit op Kortenaerplantsoen
Castricum - In de nacht van za-
terdag op zondag rond half vier 
werd de brandweer gealarmeerd 
voor een autobrand aan het Kor-
tenaersplantsoen. Bij aankomst 
stond de auto al in lichterlaaie. 
De inzet van de brandweer richt-
te zich in eerste instantie op de 
aanwezige gebouwen en de 
naast de brandende auto gepar-
keerde auto. 
Met twee stralen hoge druk 
kon de brand binnen tien minu-
ten worden bedwongen. De au-
to moet als verloren worden be-
schouwd, de politie doet on-

derzoek naar het ontstaan van 
de brand. Kort na het middag-
uur van zaterdag 1 mei werd de 
brandweer gealarmeerd voor 
brandstoflekkage. Ter plaatse 
bleek dat een bewoner van de 
Willem de Rijkelaan met zijn auto 
een tuinmuurtje omver had ge-
reden. Hierdoor was de brand-
stoftank lek geraakt. De brand-
weer kon volstaan met het op-
vangen van de lekkende brand-
stof en het wegdek te reinigen. 
De auto is door een berger op-
gehaald.
Dinsdagmiddag 27 april is er een 

ontruimingsoefening gehouden 
in winkelcentrum Geesterduin. 
In samenwerking met de win-
keliers, die zijn opgeleid tot be-
drijfshulpverlener, en alle andere 
winkeliers van Geesterduin werd 
deze oefening onder toezicht van 
de brandweer georganiseerd. 

Belangrijkste doel is om vast te 
stellen dat in geval van een ca-
lamiteit het winkelcentrum snel 
kan worden ontruimd en dat al-
le betrokkenen weten wat er van 
hun verwacht word. Het winkel-
centrum was zeer snel ontruimd. 

Kinderen Montessori en Unicef
Castricum - Afgelopen donder-
dag 29 april was de feestelijke 
overdracht van het verzamelde 
geld door de Montessorischool 
aan Unicef: 7.934,94 euro.  
Het bedrag werd op ludieke wij-
ze bekendgemaakt door enke-
le leerlingen die mooi konden 
schrijven. Zij mochten samen 
met de directeur van de school, 
Armand van den Eeckhout, de 
cheque invullen.

Castricum - Een 18-jarige au-
tomobilist uit Limmen werd za-
terdagochtend rond 02.45 uur 
aangehouden op de Hoeverweg 
in Egmond. De beginnend be-
suurder moest blazen en blies 
695 ug/l. Voor beginnend be-
stuurders is 90 ug/l toegestaan. 
Hij moest zijn rijbewijs inleveren. 
Een 23-jarige beginnend be-
stuurder uit Limmen raakte zon-
dagochtend rond 3.10 uur zijn 
rijbewijs kwijt toen hij werd aan-

Drankrijders

D66-lijsttrekker Alexander 
Pechtold naar Castricum
Castricum - De campagne voor 
de Tweede Kamerverkiezin-

gen in juni voert D66-lijsttrek-
ker Alexander Pechtold zaterdag 

V.l.n.r. Hilbrand Klijnstra, Mariska El OUni, Alexander Pechtold en Mar-
cel Steeman.

naar winkelcentrum Geesterduin 
in Castricum. De D66-campag-
nebus arriveert om 14.30 uur op 
het parkeerterrein aan de Gees-
terduinweg en blijft daar een uur. 
Alexander Pechtold maakt een 
rondje in het winkelcentrum en 
elke Castricummer die een vraag 
heeft over de komende verkie-
zingen of hem gewoon even de 
hand wil schudden is welkom.
De D66-voorman wordt in Cas-
tricum ontvangen door de nieu-
we afdelingsvoorzitter van D66 
Castricum John Vermolen, wet-
houder Hilbrand Klijnstra en de 
raadsleden Marska El Ouni en 
Marcel Steeman. Vragen over 
specifieke Castricumse situa-
ties kunnen ook aan hen gesteld 
worden.
Alexander Pechtold komt niet al-
leen naar Castricum. Hij neemt 
nog twee andere D66-ers mee 
die op de kandidatenlijst staan, 
maar het is nog niet bekend wie 
dat zijn.

gehouden op de Geestersingel. 
De man blies 450 ug/l. Dit is vijf-
maal de toegestane hoeveelheid 
van 90 ug/l voor beginnend be-
stuurders. Zijn rijbewijs werd in-
gevorderd. Een 25-jarige begin-
nend bestuurder uit Heemskerk 
werd zondagochtend rond 3.00 
uur aangehouden op de Asser-
laan in Castricum. De man moest 
blazen en bleek teveel gedron-
ken te hebben. Hij blies 435 ug/l. 
Het rijbewijs van beginnend be-
stuurders wordt ingevorderd bij 
350 ug/l. de man raakte zijn rij-
bewijs dus kwijt.

De aanwezige mensen van het 
Regionaal Comité Unicef Alk-
maar en omstreken alsmede Ire-
ne Hardenbol van Unicef Neder-
land namen dit bedrag maar al te 
graag aan en dankten alle leer-
lingen en leerkrachten uitvoerig.
De overdracht werd feestelijk  
besloten met een optreden van 
Gerda van Kleef van de groep Fi-
esta Espana.

Geen krant
ontvangen?
Bel
0251-674433

Dauwtrappen op het strand
Regio - Op Hemelvaartdag, 
donderdag 13 mei, biedt de 
Sportwandelschool de moge-
lijkheid om ‘Dauw te trappen 
op het strand’. Het bijzondere 
van dit wandelevenement zijn 
de verschillende wandelafstan-
den, waarbij men ook nog kan 
kiezen uit terugwandelen door 
de prachtige natuurgebieden en 
natuurreservaten van het Noord-
hollandse kustgebied. Of terug 
te keren naar de start per pen-
delbus. Zo ontstaan er acht wan-
delafstanden. Men geeft van te 
voren aan welke men wilt.
Enkeltje (met pendelbus): 

Men start bij de slagboom van 
strandopgang naast restau-
rant Minkema, Heereweg 407 in 
Camperduin. Vanaf de Honds-
bossche Zeewering, komt men 
na 100 meter op het strand en 
wandelt zuidwaarts, bij mooi 
weer bij zonsopgang. Het strand 
is dan nog stil en verlaten. Zee-
meeuwen en drieteen-strandlo-
pers begeleiden de tocht en blij-
ven steeds voor. 

Men kan kiezen om te stoppen 
in Bergen aan Zee (7 km), Eg-
mond aan Zee (15 km), Bakkum 
aan Zee (22 km) en Wijk aan Zee 

(28 km). In Bergen aan Zee is 
het strandpaviljoen speciaal wat 
vroeger geopend om 20.30 uur. 
De bus brengt de wandelaars 
weer naar Camperduin.

Retourtje (met de benenwa-
gen): Met een routebeschrijving 
op zak wandelt men terug via de 
duinen en bossen. Dat kan van-
uit Wijk aan Zee (55 km), Bak-
kum aan Zee (42 km), Egmond 
aan Zee (28 km), Bergen aan Zee 
(17 km). Onderweg zijn er stem-
pel- en pauzeplaatsen in de be-
staande horecagelegenheden.
Meer informatie en inschrijven 
zie www.dauwtrappencamper-
duin.nl of per telefoon, 0229-
239447.
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Limmen F6 ongeslagen kampioen
Limmen - Op zaterdag 17 april heeft Limmen F6 het kampioenschap 
behaald. De titel is verdiend, want ongeslagen hebben zij het kampi-
oenschap twee wedstrijden voor het einde veilig gesteld. Het enthou-
siaste publiek zag de kampioentjes met 9–1 winnen van Odin’59 F10. 
Staand v.l.n.r.: Sven Zonneveld, coach Erik Sweep, Lars Admiraal, Sven 
Hollenberg, Michael Sweep, coach Jan Twisk, Stijn Hulsebosch. Zit-
tend v.l.n.r.: Loïs Metselaar, Tom Schuitema, Carlos Twisk, Luuk Faber.

Mix-team Croonenburg kampioen
Castricum - De jongens en meiden van het mix-B-team van volleybal-
vereniging Croonenburg (14-17 jaar) zijn winnaar geworden van hun 
competitie. Lang zag het er naar uit dat het team tweede zou worden. 
Op de laatste dag van de competitie sloegen ze toe en werden terecht 
kampioen. Na de huldiging van de volleybalbond, mochten ze met een 
mooie beker naar huis. Staand v.l.n.r. Rolf van der Scheer (coach), Eg-
bert Masereeuw, Mikael Kaandorp, Luc Leytens, Eva van der Leest en 
Nico Kuijs (assistent coach). Zittend v.l.n.r. Jolande Hijmans (verzor-
ger), Ronja Kuijs, Roos Haverkamp en Jolien Van der Scheer.

Vitesse F3 kampioen
Castricum - Zaterdag 24 april was een spannende dag voor de jon-
gens van Vitesse’22 F3. Ze moesten spelen tegen de op de tweede 
plaats staande SVA. Om kampioen te worden moesten de jongens 
minstens gelijk spelen en dat lukte, 1-1. V.l.n.r. staand: trainer Rick, 
Dirk, Joey, trainer Roan, Bas, Luuk en leider Jan. Zittend: Milan, Harald, 
Julian, Alexander en Tim.

MHCC MC4 kampioen
Castricum - Zaterdag 24 april zijn de meisjes C4 van de Castricumse 
hockeyvereniging MHCC ongeslagen kampioen geworden. Het suc-
cesvolle team bestaat uit Anniek Bakker, Danielle Blaas, Doortje van 
Doggenaar, Stefanie van Doornik, Femke Hielema, Anne-Fleur van Ike-
len, Rosanne Molendijk, Amber Rook, Lotte van Schaik, Lisanne Schut, 
Carlijn Tibboel, Ruby Verstraete en Sif de Visser.

Meervogels E7 voorjaars- 
kampioen derde klasse

Twee jeugdteams kampioen 
bij Croonenburg volleybal

Castricum - Op de spannen-
de laatste dag van de competi-
tie zijn twee teams van Croonen-
burg kampioen geworden. Het 
team van niveau 6 (hoogste ni-
veau) heeft met prima verzorgd 
spel telkens weer de tegen-
standers verslagen. Na het be-
halen van hun kampioenschap 
hebben ze meegedaan voor het 
kampioenschap van regio Hol-
land, van Almere tot Den Helder. 
Daar zijn ze op een uitstekende 
derde plaats geëindigd.
Het team van niveau 4 liet zien 
dat ze na de decembermaand 
het spel goed onder de knie kre-
gen. Zo goed dat ze nu het kam-
pioenschap hebben behaald. 
Het is des te opmerkelijker daar 
alle spelers van dit team voor het 
eerst competitie speelden. Croo-
nenburg 1 niveau 6 v.l.n.r.: Sarah 
Nijhuis, Marjolein Seegers, Ang-
gie Napitupulu, Linda Oudejans 
(coach) en Inge Oudejans.

Damian, Yens, Tim, Jilles, Thom, Dante, Patrick en Luke. Leiders Sjaak 
en Ton.

Castricum - Zaterdag 24 april 
is op de Puikman het Grijze Hert 
Toernooi gehouden. Dertig spe-
lers die in de jaren tachtig bij Vi-
tesse speelden wilden nog een 
keer laten zien dat zij het voet-
ballen niet zijn verleerd. De ge-
middelde leeftijd van de deelne-
mers was maar liefst 54 jaar en 
vier maanden. Er werd gestre-
den om de Combi Loek Ander-
son Cup en het was goed te mer-
ken dat een ieder deze cup wil-
de winnen.
Uiteindelijk was team ‘Vitesse 
oud’ net iets sterker dan team 
‘Vitesse ook oud’ mede dank-
zij een rechtsbuiten die, in deze 
vorm, makkelijk nog in het eer-
ste mee kan doen. De cheerlea-
ders en het honderdkoppige pu-
bliek was getuige van een ware 
happening en van een aantal ge-
sprongen spieren. Mede dank-
zij het perfecte weer en de bit-
terballen was ook de derde helft 
van een hoog niveau.
Moe, stijf en voldaan strompel-
den de helden aan het eind van 
de middag met een trots gevoel 
naar huis. 
Het Grijze Hert Toernooi is een 
ironische variant op het Zilveren 
Hert Toernooi die 15 en 16 mei 
gespeeld zal worden. Voor meer 
informatie: www.vitesse22.nl.

‘Vitesse oud’ 
wint het Grijze 
Hert Toernooi

Akersloot - Donderdag 13 mei 
is er weer een  wandeling. De 
wandeling is een dauwtrapwan-
deling en is ongeveer 20 kilome-
ter.
Het vertrek is om 5.00 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg. Belangstellenden 
zijn welkom.

Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel.  0251-315137 of Kees De-
ijlen, tel. 0251-310715.

Amak wandelt
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Schoolhandbaltoernooi
Johannesschool kampioen

Nieuw clubhuis voor MHCC
Castricum – De kogel is door de 
kerk. Mixed Hockey Club Castri-
cum (MHCC) krijgt een nieuw 
clubhuis. Met een bijzonder gro-
te meerderheid van stemmen 
ging de algemene ledenverga-
dering onlangs akkoord met de 
plannen voor een nieuw clubon-
derkomen. De bedoeling is dat 
het in april volgend jaar gereed 
moet zijn. 
Binnen de Castricumse hockey-
vereniging bestaan al langer 
plannen voor een nieuw club-
huis; het huidige pand op het 
sportpark Wouterland is meer 
dan veertig jaar oud en voldoet 
niet meer aan zowel de moder-
ne eisen als de omvang en am-
bitie van MHCC. MHCC is de af-
gelopen tien jaar gegroeid van 
300 naar meer dan 800 leden en 
speelt met diverse jeugdteams 
en met de Dames 1 en Heren 1 
in de hogere hockeyklassen van 
ons land.
De bedoeling is dat kort na de af-
sluiting van het huidige seizoen 
de slopershamer ter hand wordt 
genomen. Daarna zal op dezelf-
de plek een nieuw gebouw ver-
rijzen, dat volgens MHCC-voor-
zitter Arjen Veter op alle gebie-
den een verbetering zal zijn. “Het 

gebouw krijgt een verdieping en 
is groter dan het huidige club-
huis. Er is dan ook meer ruimte 
voor kleedkamers, scheidsrech-
ters, keepersmateriaal en voor 
het houden van vergaderingen 
of bijvoorbeeld scheidsrechter-
cursussen. Maar we praten ook 
over meer toiletten, beter sa-
nitair en een dakterras. We zijn 
met bouwbedrijf A.C. Borst over-
eengekomen dat zij het clubhuis 
gaan neerzetten,” aldus Veter.
Het nieuwe clubhuis vergt een 
investering van zo’n zes ton. 
Door het MHCC-bestuur is daar-
voor een gedegen financierings-
plan neergelegd, dat onlangs 
door de ledenvergadering is 
goedgekeurd. Voor een deel van 
de bouwkosten wordt een hypo-
theek gesloten bij de hoofdspon-
sor van de club, de ABN Amro-
bank. Daarnaast zal de hockey-
club nog op andere manieren 
fondsen werven. Voor de be-
geleiding van de bouw heeft 
MHCC een bouwcommissie in-
gesteld, onder voorzitterschap 
van Frank Ditmarsch, bestuurs-
lid accommodatie. Bouwmees-
ter wordt René Cabri, die ook het 
maken van het ontwerp voor zijn 
rekening nam.

Impressie van het nieuwe onderkomen van MHCC. Volgens de plan-
ning zal het in het voorjaar van 2011 gereed zijn.

Doffer Gerhard Tromp 
is snelste vanuit Nijvel
Castricum - De buienradar is 
een mooi hulpmiddel om de dui-
ven droog naar huis te begelei-
den. Zo ook afgelopen zaterdag 
toen tussen de buien door om 
12.15 uur de deuren van de dui-
vencontainerwagens geopend 
werden om de duiven de vrijheid 
te geven die met een gezwinde 
spoed richting Castricum vlogen. 
Onderweg geen regen gehad 
want de duiven kwamen droog 
over en haalden een snelheid 
van ruim 85 kilometer per uur.
Zo ook de jonge doffer met ring-
nummer NL09-5902674 die om 
14.50.36 uur op de antenne land-
de bij Gerhard Tromp en hiermee 
de eerste werd van de Gouden 
Wieken. 
Tevens behaalde Gerhard in 
Noord-Holland Rayon A de eer-
ste prijs; dit over totaal van de 
4000 ingezette duiven. De twee-

de duif werd geklokt door San-
der de Graaf voor Cees de Wildt 
maar ook Jan Molenaar en Nico 
de Graaf kregen vroege duiven. 

Verder klokten Arie Hageman, 
John Kool en Jaap Kaandorp 
prijsduiven. De lijst met prijsvlie-
gende duiven werd afgesloten 
door Anton Tromp en Cor Spren-
keling. De traditionele worst voor 
de laatste prijsduif werd ver-
diend door Bert Bark.

Sevens op Wouterland
Castricum - De Castricumse 
Rugby Club zal komend week-
end gastheer zijn van de kwalifi-
catieronde Nationale Sevens die 
plaats zullen vinden op het NR-
CA in Amsterdam op 15 en 16 
mei. Traditioneel wordt het rug-
byseizoen afgesloten met het 
Seven-a-side programma, waar-
bij de wetenschap dat deze spel-
vorm in 2016 olympisch zal zijn, 
voor een groot aantal inschrij-
vingen heeft gezorgd. In het 

weekend van 8 en 9 mei wor-
den er door heel Nederland op 
maar liefst 14 locaties kwalifica-
tietoernooien gespeeld. Natuur-
lijk heeft Cas RC, als topclub van 
Nederland, zich ook opgege-
ven voor de organisatie van de-
ze voorrondes en deze gekregen. 
Wouterland heeft zaterdag 8 mei 
de junioren van BSN, Diok, HRC 
en ARC/AAC op bezoek. Zij zul-
len het opnemen tegen de kers-
verse landskampioen Cas RC. De 

cubsformatie van CasRC/Alk-
maar spelen hun toernooi in Am-
stelveen. Zondag is het de beurt 
aan de senioren. Om de bezet-
ting van het hoofdtoernooi zo 
sterk mogelijk te maken zijn de 
ereklasse clubs keurig verdeeld 
over de diverse locaties. In Cas-
tricum zijn dan ook naast Cas 
RC, de teams van DSR-C, Rot-
terdam, Nieuwegein en de Hoo-
kers te bewonderen. De Cas RC 
colts reizen naar Leiden om al-
daar de rangschikking voor het 
hoofdtoernooi te bepalen. Al-
le kwalificatietoernooien starten 
om 12.00 uur. 

Akersloot - Woensdag 28 april 
werd gestreden om het handbal-
kampioenschap van Akersloot. 
De jongens en meiden van 
groep 8 van de drie basisscho-
len van Akersloot gingen onder-

ling de strijd aan. Om enigszins 
geoefend het strijdperk te kun-
nen betreden had handbalver-
eniging Meervogels op iede-
re school tijdens twee gymles-
sen een training verzorgd. De-

ze spoedcursus was genoeg om 
het vele toegestroomde publiek 
leuke en spannende wedstrijden 
voor te schotelen. De jongens 
en meiden werden steeds fana-
tieker naarmate de wedstrijden 
vorderden.

Bij de meiden werd de Rem-
brandtschool derde, de Jaco-
busschool tweede en ging de 
Johannesschool met de eerste 
prijs aan de haal. Bij de jongens 
was de volgorde van de scholen 
precies gelijk namelijk de Rem-
brandtschool werd derde. De 
tweede prijs ging naar de Jaco-
busschool en ook hier was de 
eerste prijs voor de Johannes-
school. 

Om te bepalen wie nu de bes-
te school van Akersloot was wer-
den ook nog de resultaten van 
het spelletje doelschieten op het 
beach meegewogen. Uiteindelijk 
bleek de Johannesschool te be-
schikken over de meest balvaar-
dige spelers. 
Zie voor meer foto’s van het toer-
nooi www.meervogels60.nl.

Clinic FC Volen- 
dam bij Vitesse’22
Castricum - Dinsdag 27 april 
gaf Thijs Sluijter een clinic aan de 
jongste jeugd van Vitesse’22. Eer-
der dit jaar heeft Vitesse’22 E1 
meegestreden om de Deen-Cup. 
Dit waren wedstrijden van de ge-
lijknamige supermarkt die ge-
speeld werden in het Volendam 
stadion. Deze wedstrijden waren 
voorwedstrijden van Volendam 1. 
Als tegenprestatie kwam Volen-
dam een training verzorgen door 
een van hun spelers. En voor Vi-
tesse’22 betekende het dat Thijs 
Sluijter stoer het veld betrad. 

Van Sikkelerus kent pech in Lierop
Akersloot - Op Koninginnedag 
was er een NK Jeugd te Lier-
op. Jaimie van Sikkelerus uit 
MX team Akersloot had in beide 
manches geen geluk. 
De start van de eerste manche 
was niet slecht en hij reed drie 
ronden op een twaalfde plaats 
totdat er iemand voor Jaimie viel, 
die hij niet meer kon ontwijken. 
Lange tijd stond Jaimie vast en 
hierbij gingen veel plaatsen ver-
loren. Jaimie vocht voor wat hij 

waard was en reed terug naar 
een 20ste plaats. De start van de 
tweede manche was niet goed 
want hij kwam los van het start-
hek. 
In de eerste bocht ging Jai-
mie met nog twee rijders on-
deruit en moest als allerlaatste 
aan de wedstrijd beginnen. Het 
circuit was loodzwaar en Jaimie 
reed hard naar voren. Hij kreeg 
aansluiting met een groep voor 
hem van zo’n zeven rijders, dat 

was de groep van plaats 12 tot 
en met 19.
Helaas maakte hij nog een foutje 
en omdat Jaimie zichzelf lek had 
gereden kon hij niet meer. Hij fi-
nishte als 21ste.
Niet zo’n goed resultaat maar 
wel alles gegeven. Deze week 
wordt er getraind in België en op 
9 mei staat er een ONK Super-
moto-wedstrijd op het program-
ma in Boekel. 
Voor meer informatie over MX 
Team Akersloot kijk op www.mx-
teamakersloot.nl.
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Schaakexamens bij Vredeburg
Limmen - Zaterdag 24 april 
hield schaakvereniging Vrede-
burg haar jaarlijkse examen voor 
de jeugdopleidingen. Elk jaar 
mag Vredeburg zich verheugen 
op een groot aantal jeugdspelers 
dat enthousiast de lessen volgt 
voor het stap-1, stap-2, stap-
3 en stap-5 examen. Dankzij de 
inzet van de toegewijde instruc-
teurs  D. de Vries, B. Hollander, 
R. Termes, D. Aafjes en J. Admi-
raal ontvingen de leerlingen de 
beginselen, de tactieken en la-
ter de strategische vaardighe-
den van het mooie schaakspel. 
De resultaten van deze wekelijk-
se lessen waren om trots op te 

zijn met een maximaal slagings-
percentage van maar liefst 100%. 
Hieronder de trotse geslaagden. 
Stap-1 Bas Wempe, Thomas van 
der Wijk en Bram Brantjes Stap-
2. Jari Legdeur, Pieter Mulder en 
Luuk van Steenhoven. Stap 3. 
Rob van der Heijdt, Kevin Hes, 
Patrick Wempe en Sewints Da-
hi. De Stap-5 opleiding duurt 
twee jaar en zal later haar exa-
men hebben. De nieuwe oplei-
dingen starten weer in oktober, 
nadere communicatie hierover 
zal verschijnen in de media en 
via de basisscholen. Op de foto 
de trotse geslaagden van stap-
2 en stap-3. 

TVC in evenwicht met Uitgeest
Castricum - Op de derde speel-
dag van de landelijke tennis-
competitie moest TVC het op-
nemen tegen koploper Uitgeest. 
Extra moeilijkheid was het spe-
len op kunstgras, wat de gravel-
bijters van TVC niet gewend zijn. 
De dames van TVC, Caroline Ter-
stal en Mirjam Glorie hadden erg 
veel problemen om zich hieraan 
aan te passen in de singles het-
geen twee punten voor de thuis-
ploeg opleverde. Roy Boontje en 
Jean-Jacques Ziedses des Plan-
tes konden hun singles wel naar 
zich toetrekken, beiden in twee 
sets waardoor de tussenstand op 
2-2 werd bepaald. De herendub-
bel met TVC-ers Dennis Boontje 
en Jean-Jacques werd een prooi 
voor de gastheren. Cynthia Lus-
tig en Caroline speelden een zin-
derende dubbel waar TVC in drie 
sets aan het langste eind trok, 
4-6/7-6/6-3. Het leverde de da-
mes hun derde achtereenvol-

gende dubbeloverwinning op in 
deze competitie en TVC weder-
om een gelijke dagstand, 3-3. 
De gemengd dubbels moesten 
de doorslag geven, waarbij al-
le scenario’s nog mogelijk wa-
ren aangaande het dagresul-
taat: winst, gelijkspel en verlies. 
De gemengd dubbel van Cynthia 
en Roy leverde TVC het vierde 
punt op door een tweesets over-
winning, 6-4/6-3. Helaas konden 
Mirjam en Dennis net de eerste 
set niet naar zich toetrekken en 
verloren deze 6-8 in de tiebreak. 
Vervolgens ging ook de tweede 
set verloren zodat de eindstand 
van deze dag 4-4 werd. Hierdoor 
blijft TVC tweede in de poule en 
blijft de afstand met Uitgeest 
drie punten met nog vier speel-
dagen te gaan en 32 punten te 
veroveren. Het belooft erg span-
nend te worden voor TVC of wel-
licht een kampioenschap gevierd 
kan gaan worden. 

Huwelijksaanzoek, afscheid selectiespelers, 
kampioenen en een verloren wedstrijd

Castricum - Hoewel er voor 
beide ploegen niets op het spel 
stond, was de laatste thuiswed-
strijd voor Vitesse toch van be-
lang om met een goed gevoel de 
nacompetitie in te gaan. De spe-
lers leken er echter weinig zin in 
te hebben. Er werd met 0-2 ver-
loren van degradant Velsen. Ge-
lukkig was er in de kantine als-
nog feest, door een positief hu-
welijksaanzoek, het afscheid van 
twee selectiespelers en kroning 
van Vitesse’22 4 met hun kam-
pioenschap.
De eerste helft zag een gelijk-

waardige strijd, waarin Velsen 
dreigender was. Op het midden-
veld wisten zij de Vitessenaren 
regelmatig weg te tikken, zonder 
echt een kans te creëren. Toch 
kwam die er uit een dood spel-
moment, maar de speler schoot 
voor open doel naast. Aan de an-
dere kant was de fletse Tom Spil 
gevaarlijk, maar zijn inzet ging 
huizenhoog over. Men ging rus-
ten met een brilstand.
Na rust een wat betere thuis-
ploeg dat met redelijk veldspel 
de bezoekers onder druk zette. 
Een schotje van Lennert Been-

tjes was echter het enige wat 
men veroorzaakte. De wedstrijd 
kabbelde voort in een laag tem-
po, waarbij een voorzet van Mi-
lo Cremers nog gevaarlijk werd 
en Tanno v/d Berghe op de lat 
schoot. Toch waren het de be-
zoekers die twee keer scoorden. 
Een blunder van Marcel Koek-
koek en niet adequaat ingrijpen 
van de defensie zorgden ervoor 
dat de mannen uit Driehuis met 
drie punten naar huis gingen.

Heugelijk feit was dat vijf minuten 
voor de wedstrijd afscheid werd 
genomen van de Vitesse-iconen 
Marcel Koekkoek en Mike van 
Vliet. Na jaren in het eerste ge-
speeld te hebben, geven zij nu 
het stokje door aan de jonge-
re generatie. Een mooie ode aan 
deze mannen, waar de club veel 
plezier aan beleefd heeft. 

De wedstrijd werd overigens ook 
mooi afgesloten met een hu-
welijksaanzoek van Tanno v.d. 
Berghe aan zijn vriendin Tamara. 
En gelukkig, zij beantwoordde 
deze vraag met een ‘Ja’. Een an-
dere heugelijk feit was dat Vites-
se’22 4 hun kampioenstitel luid-
ruchtig binnenhaalde. Zo was er 
in de kantine van de Vitessena-
ren toch nog iets te vieren. 

Overtuigende overwinning van VV 
Limmen in laatste wedstrijd seizoen
Limmen - Limmen heeft de laat-
ste wedstrijd van het seizoen 
2009-2010 overtuigend gewon-
nen uit in Wormerveer van Sae-
nden, met 1-4.
Voor beide elftallen stond er 
niets meer op het spel. Alle te 
pakken prijzen waren niet voor 
Limmen en/of Saenden be-
stemd. Het weer hielp jammerlijk 
niet erg mee. Het was regenach-
tig en waterkoud. Toch had deze 
wedstrijd leuke randverschijnse-
len. De rentree van John Castri-
cum in het eerste en de laatste 
wedstrijd van ‘Speedy’ Nijman 
en Harry Verduin. Beide spelers 
stoppen na jarenlang in de se-
lectie gespeeld te hebben. Zuur 
was het wel dat Verduin juist de-
ze wedstrijd geschorst was.
De eerste helft was volledig voor 
Limmen. Op het kleine hoofd-
veld van Saenden was Limmen 
heer en meester. Ondanks het 
weer creëerde Limmen voldoen-
de kansen om op voorsprong 
te komen. Vooral de omschake-
ling van Limmen van verdedigen 
naar aanvallen was goed, waar-

door de spitsen regelmatig rich-
ting doel werden gestuurd. En 
gezien de leeftijden van de ach-
terlinie van Saenden, wist ieder-
een al dat dit nooit allemaal te 
belopen was voor deze verdedi-
gers. In de 14e minuut was het 
al raak voor Limmen. Castricum 
haalde met een strak schot uit 
en verschalkte de keeper in de 
kleine hoek, 0-1. Ondanks vol-
doende kansen kon Limmen de 
wedstrijd niet direct beslissen. 
Het was dan ook nodig dat kee-
per Jesse Piscaer in de 32e mi-
nuut goed redde. Vlak voor rust 
was dan toch de beslissing daar 
met twee doelpunten kort ach-
ter elkaar. Eerst was een coun-
ter van aanvoerder Jeroen Veldt 
en Tjeerd Kruidenberg, waarbij 
Veldt netjes de keeper passeerde 
en in het lege doel schoot, 0-2. 
Amper twee minuten later kap-
te Paul Zeeman naar binnen en 
schoot makkelijk binnen, 0-3.
Na rust begon Limmen wederom 
sterk, waarbij de mooiste aan-
val van de wedstrijd een beter lot 
had verdiend. Na een prachtige 

aanval werd door Zeeman voor-
gegeven, waarbij Jim Ruiter de 
bal rand 16 vol op zijn slof nam. 
Helaas ging de bal net over.
In de 60e minuut werden Ruiter, 
Veldt en Castricum gewisseld 
voor Koen Nijman, Alex de Ruy-
ter en Thijs Nijman. Koen Nijman 
deed direct van zich spreken. Na 
een keurige aanval over de lin-
kerflank kon Nijman de bal sim-
pel binnenschieten, 0-4. Hiermee 
maakte Nijman het laatste Lim-
mer-doelpunt van dit seizoen. 
Saenden kon nog de 1-4 maken 
door koppend Piscaer te passe-
ren.
Gelegenheidslibero Sjoerd L’Abee 
wist nog de onderkant van de lat 
te raken, maar de stand bleef 1-4 
voor Limmen. Door deze stand is 
Limmen op een zesde plaats ge-
komen. Helaas voor Limmen dit 
seizoen geen prijzen.
Foresters is kampioen gewor-
den en HSV tweede. Beide elf-
tallen promoveren naar de twee-
de klasse. Onderin is FC Purme-
rend gedegradeerd en moet On-
ze Gezellen nacompetitie spelen.

Castricum - Op de maandagen 
10, 17 en 31 mei organiseert Bas-
ketbalvereninging The Sea De-

Inloopdagen bij 
The Sea Devils

vils in sporthal de Bloemen weer 
haar inloopdagen om kinderen 
van 8 tot en met 12 jaar kennis te 
laten maken met basketball. On-
der ervaren leiding gaan de kin-
deren passen, dribbelen, schie-
ten en natuurlijk spelen. Ook de 

kinderen die afgelopen janua-
ri hebben gebasketbald  als on-
derdeel van het BOS–project zijn 
weer welkom. Voor aanmelding 
of meer informatie kan men een 
e-mail sturen naar herhol@zig-
go.nl. Aanvang 16.45 uur. 
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Uitgeest - Een 20-jarige man uit 
Hoorn werd zondag even voor 
2.00 uur op de Westerwerf aan-
gehouden, omdat hij bij de toe-
gangscontrole een kleine hoe-
veelheid xtc-tabletten bij zich 
had. De man deed afstand van 
de pillen en de politie heeft te-
gen hem proces verbaal opge-
maakt. 

Aanhouding 
met xtc-pillen

Slam fm on tour in Bobs
Uitgeest - Zaterdag 8 mei komt 
Slam fm naar Bobs met dj’s On 
Tour. De mannen zullen er van-
achter de draaitafels in Bobs een 
dolle boel van gaan maken. Van-
af de klok van 24.00 uur wordt 
een show neergezet waarin mu-
ziek en gekkigheid nummer één 

staan. Tijdens deze show worden 
er exclusieve leuke hebbedinge-
tjes weggegeven.
Donderdag 13 mei staat Bobs in 
teken van Top of the Bobs. Fe-
therlite, Shoreline en Paradise 
staan van 1900 tot 1.00 uur op 
het podium. 

Uitgeest - Van 8 tot 27 mei hou-
den Leo en Marijke open atelier. 
Zij laten het werk, collages, te-
keningen en cartoons, zien waar 
zij afgelopen winter aan gewerkt 
hebben. Het werk is te zien in de 
oude bollenschuur aan de Hoge-
weg 92a. Open: zaterdag en zon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur, of op 
afspraak. Voor meer informatie 
lemexposities.nl. 

LEM Exposities

Uitgeest - GroenLinks Heems-
kerk/Uitgeest reikt op zaterdag 5 
juni voor de derde maal de ‘groe-
ne lintjes’ uit. Deze onderschei-
ding gaat naar Heemskerkers 
en/of Uitgeesters die zich op po-
sitieve wijze inzetten voor duur-
zaamheid en milieu. Voor deze 
uitreiking mag iedereen kandi-
daten aandragen. Het is de be-

Wie verdient groen lintje?
doeling dat ook bedrijven en/of 
instellingen die verantwoord en 
duurzaam bezig zijn met het mi-
lieu genomineerd worden. Men 
kan een nominatie zenden aan 
redactie@groenlinksheemskerk.
nl of naar GroenLinks Heems-
kerk/Uitgeest, Musket 23, 1967 
KC Heemskerk, voorzien van 
motivatie uiterlijk 22 mei. 

Uitgeest - De postduiven van de 
Vliegende Vleugels kozen zater-
dag om 11.45 uur voor de vier-
de Vitessevlucht vanuit Nijvel het 
luchtruim. Om 14.51.30 melde de 
eerste duiven zich in Akersloot 
met de hoogste snelheid van 
1418.728 meter per minuut (ruim 
85km p/uur) bij de Combina-
tie Kerssens-Krom. Voor die dag 
waren er 354 duiven ingebracht 
door zeventien leden. Uitslag van 
eerste tien duiven: 1e–2e–4e–8e: 
Comb. Kerssens-Krom 3e-6e: Ri-
nus van Bohemen, 5e Gerard 
Twaalfhoven, 7e Frank Roden-
burg, 9e Piet Groentjes en 10e 
Gebr. Beentjes. 

Vliegende Vleugels

Wissel weer kampioen!
Uitgeest - Het schaakteam van 
De Wissel is voor het tweede 
achtereenvolgende jaar school-
schaakkampioen van Uitgeest 
geworden. 

De ploeg scoorde 20.5 punten. 
De Paltrok werd tweede, ge-
volgd door De Kornak, de Vrij-
burg,  Binnenmeerschool en De 
Molenhoek.

Het winnende team bestaat uit Jan, Ilona, Max, Luuk, Nick en Daan.

Feestvreugde?
Uitgeest - De politie heeft vrij-
dag op station Uitgeest een 16-
jarige Heemskerker aangehou-
den op verdenking van vernie-
ling. De jongen bleek een gat in 
het plafond van de trein te heb-
ben gemaakt. Hij werd aange-

Mooie wedstrijd Alex Ott 
tijdens de WK Superbikes
Uitgeest - Zondag 25 april re-
den de Dutch Superbikes hun 
tweede wedstrijd tijdens de vier-
de ronde van de WK Superbikes 
in Assen. Karin Ott vertelt: “Na 
een paar mooie WK Superbike- 
en Supersportwedstrijden waren 
wij aan de beurt. Alex had geen 
goede start, maar met inhaalac-

ties maakte hij veel goed. Het le-
verde hem een zeventiende plek 
op en een nieuw p.r. van 1.44.1.
Tijdens de TT Grand Prix van 
Assen op 26 juni heeft de Dut-
ch Supersport met Eric Ott een 
wedstrijd. Voor die tijd zitten we 
nog in Hengelo, Oss en nog een 
keer in Assen.” 

Fusie Dierenbescherming 
Noord-Holland Noord
Regio - De Dierenbescherming 
afdeling Alkmaar e.o, IJmond, 
Waterland en Zaanstreek zijn 
gefuseerd tot de afdeling Die-
renbescherming Noord-Holland 
Noord. De fusie is nodig om de 
dierenbeschermingsactiviteiten 
optimaal te kunnen uitvoeren en 
nog beter op elkaar af te stem-
men. De fusie en daarmee ge-
paard gaande professionalise-
ring, neemt niet weg dat de Die-
renbescherming afhankelijk is 
en blijft van vrijwilligers. De ver-
eniging heeft vele vrijwilligers 
nodig voor een heel scala aan 
activiteiten. Het kantoor van de 
Dierenbescherming Noord-Hol-

land Noord is gevestigd aan de 
Loet 5 in Heiloo en is van maan-
dag tot en met vrijdag tijdens 
kantooruren geopend. De Die-
renbescherming Noord-Holland 
Noord is bereikbaar via 072-515 
00 71 of via het mailadres info@
dierenbeschermingnhn.nl. 

Uitgeest - MKB-Nederland 
maakt al langere tijd een punt 
van het slechte betaalgedrag van 
de overheid. Ondernemers heb-
ben daar veel problemen mee. 
Een ruime meerderheid moet 
gemiddeld langer dan 30 dagen 
wachten op zijn geld. in februa-
ri van dit jaar zijn alle gemeenten  
aangeschreven met het verzoek 
informatie aan te leveren om-
trent hun betalingsbeleid en de 

De traag betalende gemeenten
gemiddelde betaaltermijn. Ruim 
tien weken na verzending van de 
brief heeft ruim tweederde van 
de gemeenten nog niet eens op 
dit verzoek gereageerd. Onder 
deze gemeenten ondermeer Vel-
sen, Beverwijk en Uitgeest. 
Heemskerk heeft als enige ge-
meente in de IJmond gereageerd 
en voldoet met haar gemiddel-
de betaaltermijn van 19,2 dagen 
volledig aan het gevraagde.

	 	

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

©
Bo

rs
tS

al
es

Pr
om

ot
io

n

www.bakkerijputter.nl

Van woensdag tot woensdag:
Pakje HARTENKOEKJES

nu 2, 50 !!
Dit weekend:
AARDBEIEN HARTEN TAART
mmmmmmm.................  7, 50 !!

EEN HART vOOR mOEDER....
Natuurlijk geef je het lekkerste aan de liefste, 
dus verras je (schoon)moeder met iets speciaals....

houden door de conducteur. Vol-
gens de jongen had hij dit niet 
opzettelijk gedaan, maar was dit 
door de feestvreugde gekomen. 

De moeder van de jongen werd 
in kennis gesteld en de jongen 
gaf tijdens verhoor aan dat hij 
de gemaakte schade gaat ver-
goeden.
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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.

Autorally De 
Nacht van Weesp
In de nacht van zaterdag 8 op 
zondag 9 mei komen deelnemers 
aan de autorally De Nacht van 
Weesp door Uitgeest. De eerste 
auto komt om circa 00.30 uur via 
de Geesterweg vanuit Akersloot 
het dorp binnen. De laatste zal 
rond 04.00 uur over de provinci-
ale weg en de A9 Uitgeest verla-
ten.
Het parcours van De Nacht van 
Weesp in onze omgeving is: Gees-
terweg, Westerwerf, Molenwerf, 
Geesterweg, provinciale weg, 
oprit A9 richting Haarlem, A9, 
Communicatieweg (Heemskerk), 
Hoogedijk, Busch en dam, Com-
municatieweg (Uitgeest), Com-
municatieweg-west (Assendelft).

Raads- en commissievergaderingen beluisteren?
WWW.UITGEEST.NL

Cultuur bij herdenking 4 mei
Bij de Dodenherdenking op dinsdag 4 mei in onze gemeente is ook 
dit jaar veel ruimte voor cultuur. Tijdens de bijeenkomst die om 
19.00 uur begint in de dorpskerk aan de Castricummerweg zijn er 
muzikale bijdragen van het Haarlemse Vrouwenkoor Malle Babbe 
en wordt poëzie voorgedragen door leerlingen van de Uitgeester 
basisscholen. Tijdens de plechtigheid vanaf 19.45 uur bij het mo-
nument op het plein van het gemeentehuis speelt de Uitgeester 
Harmonie het Wilhelmus. De heer Co van Tongeren blaast op trom-
pet de ‘Last Post’ en Dorothé Rodenburg leest poëzie voor.

Het gerenommeerde Vrouwenkoor 
Malle Babbe ontleent zijn naam aan 
een schilderij van de Haarlemse 
schilder Frans Hals. Daarop staat een 
vrouw afgebeeld die duidelijk goed 
thuis is in de vrolijke kanten van het 
bestaan. Het repertoire van het koor 
is sinds de oprichting door Leny van 
Schaik in 1982 echter uitgegroeid 
tot meer dan ‘licht en vrolijk’. Ook 
in de klassieke hoek is Malle Babbe 
als een vis in het water. Het 42 vrou-
wen tellende koor wordt dan ook 
gevraagd voor uitvoeringen bij zeer 
uiteenlopende gelegenheden. Malle 
Babbe’s cd-opname ‘Song of Survi-
val’ werd gebruikt als de soundtrack 
bij de Australische oorlogsfilm ‘Pa-
radise Road’ (1997, regie: Bruce Be-
resford).
Tijdens de herdenking in de protes-
tantse kerk voert Malle Babbe on-
der leiding van dirigente Leny van 
Schaik vijf toepasselijke stukken 

uit: ‘Prélude’ van Chopin, het tradi-
tioneel Ierse ‘Londonderry Air’, ‘De 
veensoldaten’, ‘Die Gedanken sind 
frei’ en ‘The Captives’ Hymn’.
Het gedicht dat Dorothé Rodenburg 
later voordraagt op het plein bij het 
gemeentehuis draagt de titel ‘25 
namen’. Bij het dichten liet zij zich 
inspireren door de plaquette in de 
hal van het gemeentehuis. Daarop 
staan de namen van de 25 Uitgees-
ter gevallenen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Ook de gedichten van 
de leerlingen van de basisscholen - 
eerder op de avond in de kerk te ho-
ren - zijn door hen zelf geschreven.
Na afloop van de herdenking be-
staat de gelegenheid om in de hal 
van het gemeentehuis een expositie 
te bekijken van de gedichten en te-
keningen die de groepen acht van 
de basisscholen maakten over De 
Tweede Wereldoorlog. De expositie 
blijft tot 15 mei te bezichtigen.

Aanleg waterberging Noorderveld
De aanleg van de waterberging in het Heemskerkse Noorderveld, 
nabij landgoed Marquette, verloopt voorspoedig. Begin dit jaar 
zijn de gemeente Heemskerk en Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier gestart met de realisatie van de waterberging in 
combinatie met natuurontwikkeling langs de Noordermaatweg. Na 
drie maanden begint de waterberging al aardig vorm te krijgen. 
Ruim 30.000 m3 grond is afgegraven en afgevoerd. De waterber-
ging wordt gerealiseerd in het kader van het Regionaal Waterplan 
Beverwijk, Heemskerk & Uitgeest en is bedoeld voor de opvang 
van water afkomstig uit het Heemskerker duingebied.

De aannemer is bezig met het af-
voeren van de laatste 750 vracht-
wagens met grond. Ook is een be-
gin gemaakt met de toegangsbrug 
van het gebied. Deze brug wordt 
voorzien van een vossenrooster. Te-
vens wordt er een aantal technische 
voorzieningen aangebracht om het 
watersysteem te kunnen beheersen, 
waaronder een windmolentje. De 
gemeente en het hoogheemraad-
schap verwachten de werkzaamhe-
den in het gebied in juli van dit jaar 
af te kunnen ronden. Eerder werd 
december 2010 als einddatum voor 

de werkzaamheden aangehouden. 
Na de zomer staat er een feestelijke 
opening van het gebied gepland.
Uit studies blijkt dat het in het duin-
gebied vaker en heviger regent, 
waardoor meer wateropvang nodig 
is. Deze waterberging van tien hec-
tare is gecombineerd met de aanleg 
van vijf hectare natuur. Het project 
wordt gefinancierd door Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwar-
tier, de gemeente Heemskerk en 
de provincie Noord-Holland. Na de 
oplevering eind 2010 gaat PWN het 
gebied beheren.

Groot onderhoud 
provinciale weg
De provincie Noord-Holland 
start op 10 mei 2010 met groot 
onderhoud aan de N203 tussen 
Uitgeest en Krommenie. De werk-
zaamheden duren tot en met 16 
juli en vinden zoveel mogelijk 
buiten de spitsuren plaats. Er 
wordt overdag gewerkt tussen 
09.00 en 15.00 uur en ‘s avonds 
en ‘s nachts tussen 20.00 uur en 
06.00 uur.

In verband met de werkzaamheden 
is de afrit van de A9 naar Uitgeest 
vanaf de richting Alkmaar gesloten 
van woensdag 19 mei t/m vrijdag 
21 mei van ‘s avonds 20.00 uur tot 
‘s ochtends 06.00 uur. Hetzelfde 
geldt voor de toerit in Uitgeest van 
de A9 naar Amsterdam. Het verkeer 
van en naar de A9 wordt met bor-
den omgeleid.
Tijdens de werkzaamheden geldt 
een algemene adviesroute voor au-
tomobilisten die gebruikmaken van 
N203 (vanaf de A9) op het traject 
Alkmaar-Zaandam-Amsterdam en 
vice versa. Geadviseerd wordt om 
via de N244 en de N246 te rijden.

Meer informatie? 
Kijk op www.noord-holland.nl on-
der projecten/wegwerkzaamheden 
of bel met het  provinciale Service-
punt Wegen en Vaarwegen via 0800 
- 0200 600 (gratis).



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING WElstANDscOMMIssIE
De welstandscommissie behandelt op maandag 10 mei 2010 de 
bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te be-
handelen bouwplannen ligt vanaf donderdag 06 mei 2010 ter inzage 
bij de balie van de afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te be-
handelen bouwplannen, het bijwonen van de vergadering en overige 
informatie omtrent welstandszaken kunt u contact opnemen met de 
afdeling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 0251-36 11 69.

VERGADERING WMO-ADVIEsRAAD UItGEEst
De Wmo-adviesraad houdt een openbare vergadering op maandag 17 

mei in het gemeentehuis van Uitgeest, Middelweg 28. De vergadering 
begint om 19.30 uur en op de agenda staan onder meer de volgende 
onderwerpen:

- Toelichting consulent MEE Noordwest-Holland.
- Deskundigheidsbevordering, oriëntatie.

APV 2010 VAstGEstElD
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken open-
baar bekend, dat in een openbaar register is opgenomen, en met 
ingang van 6 mei 2010 bij de Publieksbalie, Middelweg 28, Uitgeest, 
voor een ieder ter lezing is neergelegd en in afschrift tegen betaling 
der kosten voor een ieder verkrijgbaar is:

het besluit van de Gemeenteraad van 29 april 2010, nummer 
R2010.0026, houdende vaststelling van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Uitgeest 2010. Besluiten, genomen krachtens de Alge-
mene Plaatselijke Verordening 2001, die golden op het moment van 
de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze veror-
dening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten geno-
men krachtens deze verordening.

Met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening wordt de 
Algemene Plaatselijke Verordening 2001, vastgesteld bij raadsbesluit 
d.d. 29 maart 2001, nummer 01/25, sedertdien gewijzigd, ingetrok-
ken.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 14 mei 2010.

Uitgeest, 4 mei 2010.

ONtVANGEN BOUWAANVRAGEN
Bl 2010-031 Prinses Irenelaan 37

Uitbreiden van de woning t.b.v. mantelzorg
BR 2010-005 Wethouder Zonneveldstraat 20

Plaatsen dakopbouw
BR 2010-036 Middelweg 113

Plaatsen gevelreclame

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

Gemeentepenning voor Admiraal
Mr. W.A.M. Admiraal heeft vorige week dinsdag bij zijn afscheid 
van de gemeente Uitgeest uit handen van burgemeester Mieke Bal-
tus de gemeentepenning ontvangen. Mr. Admiraal was 39 jaar in 
dienst van de gemeente als juridisch adviseur en bekleedde on-
der meer de functie van loco-gemeentesecretaris. Als inwoner van 
Heiloo is hij de eerste niet-Uitgeester die de gemeentepenning is 
toegekend.

Burgemeester Baltus reikte de heer 
Admiraal de penning uit tijdens 
een receptie waar ook de oud-bur-
gemeesters De Nijs en Koningsveld 
hun waardering kwamen overbren-
gen aan de scheidende functionaris. 
Eerder op de dag verraste ook oud-
burgemeester Verdier Admiraal tij-
dens diens afscheidsfietstocht door 
het dorp.
In haar met humor doorspekte toe-
spraak benadrukte burgemeester 
Baltus dat het college er ‘diep van 
doordrongen’ was dat zowel de ge-
meente als de gemeenschap van 
Uitgeest langdurig van Admiraals 
talenten had geprofiteerd. ‘Daarom 

en ook uit grote waardering voor de 
even integere als loyale wijze waar-
op u uw werkzaamheden zovele ja-
ren heeft verricht, kunnen wij u niet 
genoeg bedanken.’

Mr. W.A.M. Admiraal, die deze week 
de 65-jarige leeftijd bereikt, ver-
klaarde in zijn dankwoord dat hij de 
penning niet had verdiend. ‘Ik werd 
ten slotte gewoon betaald voor mijn 
werk.’ Later zwakte hij dat iets af. 
Als je altijd bij je eerste baas blijft, 
kun je niet zeggen dat je carrière 
hebt gemaakt, vond hij. ‘Maar met 
deze penning is het toch nog een 
soort carrière geworden.’

Gemeentepenning voor 
de heer W.A.M. Admiraal 
Uitgeest - Tijdens een bijzon-
dere afscheidsreceptie is in te-
genwoordigheid van  ex-burge-
meesters, vele medewerkers van 
de gemeente en familie door het 
huidige college de gemeente-
penning van de gemeente Uit-
geest toegekend aan de heer 
W.A.M. Admiraal. Als juridisch 
medewerker was hij 39 jaar in 
dienst van de gemeente. 
Burgemeester M. Baltus, die zó 
veel heeft samengewerkt met de 

heer Admiraal sprak hem op bij-
zondere geestige wijze toe. “Al-
le gekheid op een stokje, meneer 
Admiraal. Toen ik er even voor 
ging zitten om dit toespraakje 
voor te bereiden, schoten me di-
rect allerlei gevleugelde uitspra-
ken van u te binnen. Eén daarvan 
zette bij mij direct de toon. Dat is 
deze: ‘Of ik nu het ene onzinnige 
doe of het andere….’. En zo ver-
ging het mij bij het schrijven van 
deze tekst regel na regel. Waar-

mee ik niet gezegd wil hebben, 
dat uw loopbaan, uw eruditie, 
uw persoonlijkheid, uw gedrag 
ook maar op enige wijze met het 
begrip ‘onzinnig’ in verband kun-
nen worden gebracht.”
Uitgeest was er voor een ge-
meente van zijn omvang in 1971 
vroeg bij met het aannemen van 
een afgestudeerde jurist als ad-
viseur. Maar hoewel het ambte-
narenapparaat verviervoudig-
de, bleef Admiraal de enige ju-
ridische adviseur.  Burgemeester 
Baltus: “U kon wel eens met de 
u kenmerkende bescheidenheid 
zeggen: ze luisteren niet altijd 
naar mij, ik heb slechts een ad-
viserende stem, maar als je goed 
luisterde dan lag de klemtoon 
wel degelijk op dat altijd. Waar-
mee u zo veel wilde uitdruk-
ken als: ‘Ik krijg hier vrijwel al-
tijd mijn zin. En om dát te berei-
ken bij zó veel verschillende bur-
gemeesters moet je van goeden 
huize komen. De burgemeesters 
Aalders, De Nijs, Verdier, Van de 
Brink, Kroon, Koningsveld en ik-
zelf zullen wel niet altijd hebben 
geluisterd maar toch wel heel 
vaak.” 
In de afgelopen 39 jaar heeft de 
heer Admiraal namens de ge-
meente vele honderden contrac-
ten opgesteld. Behalve dat ze ju-
ridisch hecht doortimmerd wa-
ren, hebben de liefhebbers van 

bloemrijke taal er ook zeer van 
kunnen genieten. Dat gold ook 
voor zijn college-adviezen en 
niet te vergeten de pleitnotities. 
Ruw geschat heeft de gemeen-
te Uitgeest zich tijdens zijn loop-
baan minstens honderd keer 
voor de rechter moeten verant-
woorden.

De speech van de burgemeester 
was zeer persoonlijk. “Ik heb al-
tijd veel plezier beleefd aan on-
ze gedegen samenwerking bij 
de voorbereiding op een rechts-
zaak of geding. En met even-
veel plezier heb ik diverse ma-
len de gang naar de rechtbank 
met u gemaakt en daarbij de no-
dige schoppen onder tafel voor 
lief genomen . Ik was daarom al-
tijd blij wanneer ik constateer-
de, dat u op sandalen was ge-
komen. Nooit zal ik vergeten hoe 
we voor de rechtbank in Haarlem 
één van onze leukste succes-
sen boekten. Na een afsluiting 
van enige weken wisten we het 
openstellen van het Tolpad af te 
dwingen: een mooi resultaat, dat 
overigens niet uit de lucht kwam 
vallen, want er ging hard werken 
aan vooraf.”

Hij wilde zich altijd zo breed mo-
gelijk oriënteren. Maar hij ver-
zuchtte vaak: ‘Tegenwoordig be-
staat het niet meer, dat een mens 

in gemeenteland van zó veel 
markten thuis is. Het aantal ter-
reinen groeit en alles groeit uit 
tot een specialisme.’ In zijn lan-
ge loopbaan zag hij het aantal 
wetten, verordeningen en regels 
explosief toenemen. Van nature 
een opgewekt mens was hij hier 
vaak heel verdrietig over. 

“Ik zal u missen, meneer Admi-
raal”, zei de burgemeester ten-
slotte. “Ik zal u missen hoe u 
consequent weigerde wie dan 
ook te tutoyeren  en hoe u mij 
steevast begroette met ‘goede-
morgen burgemeester’. Ik zal het 
missen om met u op straat te lo-
pen om bij voorbeeld de plaats 
van de visboer te controleren. Ik 
zal het missen om u opgewekt 
te horen mopperen over die 150 
dwazen in Den Haag.” Tenslot-
te reikte de burgemeester de 
versierselen aan hem uit, maar 
niet nadat zij eerst nog lovende 
woorden tot hem sprak. 
“Wij zijn er diep van doordron-
gen, dat zowel de gemeente als 
de gemeenschap van Uitgeest 
langdurig van uw talenten heeft 
geprofiteerd. Dáárom en ook uit 
grote waardering voor de even 
integere als loyale wijze, waarop 
u uw werkzaamheden zo vele ja-
ren heeft verricht, kunnen wij u 
niet genoeg bedanken.” (Marga 
Wiersma). 


