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Lazarus op perron
Uitgeest - De politie heeft op 30 
april een 20-jarige Heemskerker 
om 20.05 uur in beschonken toe-
stand van het perron gehaald. De 
man lag op het perron net naast 
de trein, waardoor de trein niet 
verder kon rijden. De Heemsker-
ker was totaal niet aanspreek-
baar en werd met eenpijnprik-
kel enigszins weer bij kennis ge-
bracht. De jongen is  door de po-
litie naar huis gebracht. Hij kreeg  
een bekeuring mee voor open-
bare dronkenschap.

 

Stap ook eens in een kano
Uitgeest - Op woensdagavond 
13 en op 27 mei is het van-
af 19.00 uur mogelijk kennis te 
maken met kanovereniging Uit-
geest. Tijdens de instapavonden 
kan men  onder begeleiding een 
uurtje rondpeddelen. Het vereni-
gingsgebouw  is te vinden aan 
de gemeentehaven, aan de Mel-
dijk 23. De vereniging heeft mo-
menteel zo’n 100 leden, die bijna 
allemaal een eigen boot hebben. 
Een greep uit het aanbod activi-
teiten: poldertochten in de wijde 
omgeving, rivieren afzakken in 
heel Nederland, barbecue, kam-
peerweekenden, kanomarathon, 
brandingvaren op zee, en voor 
de gevorderden IJsselmeertoch-
ten, peddelen langs de Noord-
zeekust tot zwerftochten op de 
Wadden aan toe. Bel Annet Duin 
op 06-13658102 voor meer infor-
matie of kijk op www.kanover-
eniging-uitgeest.nl. 

Twee lintjes uitgereikt
Uitgeest - Op woensdag 29 april 
zijn door burgemeester Mieke 
Baltus twee lintjes uitgereikt.  De 
koninklijke onderscheiding ging 
naar Bep Hansen-Koopman en  
Paul van Diepen. Beiden werden 
vanwege hun grote maatschap-
pelijke verdiensten benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nas-

sau. Mevrouw Hansen is bijna 
veertig jaar vrijwillig actief ge-
weest in de sport, de gezond-
heidszorg, sociaal-maatschap-
pelijk werk en ouderenzorg. De 
heer Van Diepen heeft 33 jaar 
activiteiten verricht op het ter-
rein van sport, cultuur, welzijn en 
economie. 

FC Uitgeest en AZ
Uitgeest - De kersverse nieu-
we landskampioen uit Alkmaar 
is allang niet meer bezig met dit 
seizoen, maar kijkt alweer ver-
der. De club beseft als geen an-
der dat aan de top blijven moei-
lijker is dan er te komen. Om die 
reden is AZ bezig om het funda-
ment onder de club te verstevi-
gen. De jeugdopleiding van AZ 
is één van de peilers. Zo is men 
bezig met de realisatie van een 
gloednieuw complex aan de bui-
tenkant van Alkmaar. 

Daarnaast heeft de club onder 
de bezielende leiding van Aloys 
Wijnker, hoofd jeugdopleidingen 
bij AZ, de samenwerking ge-
zocht met vele amateurclubs in 
de directe omgeving. Het doel is 
om op deze wijze vroegtijdig ta-
lent te scouten en hen een plaats 
te geven in de opleiding. 
FC Uitgeest doet daar natuurlijk 
aan mee, want voor de club be-
tekent dat het binnenhalen van 
kennis en expertise voor de ei-
gen jeugdopleiding. Zo biedt 
AZ de club twee keer per jaar 
een activiteit aan. Dat kan va-
riëren van een wedstrijd tegen 
een jeugdteam van AZ tot het 
geven van een clinic bij FC Uit-
geest door één van de jeugdtrai-
ners bij AZ. 
Het laatste is dinsdag 19 mei het 
geval als de jongens van FC Uit-
geest B1 op het A-veld een trai-

ning krijgen van jeugdtrainer Mi-
chel Vonk van AZ. Aloys Wijnker: 
“Daarin zal vooral de kunst van  
het verdedigen centraal staan. 
De filosofie van Louis van Gaal 
en AZ daarover is eigenlijk heel 
eenvoudig: verdedigen kun je le-
ren. Michel Vonk gaat het de jon-
ge jongens van FC Uitgeest uit-
leggen. Na afloop zal hij in de 
kantine van de club aan dezelfde 
jongens uitleggen wat er goed 
ging en minder goed ging.” 

De clinic begint om 19.00 uur en 
iedere voetbalfan is welkom.
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Tradities vastgelegd
in fototentoonstelling 
Uitgeest - Wat is nu zo specifiek 
in een bepaald dorp? Inhakend 
op het landelijke thema ‘Hol-
landse tradities’ had de histori-
sche vereniging ‘Oud Uitgeest’ 
een fototentoonstelling geor-
ganiseerd rondom de Uitgees-
ter tradities. Bekend is vooral de 
molen- en merentocht bij ijs, de 
Uitgeester kermis in juli, de in-
tocht van Sint Nicolaas, de wie-
lerronde en de al vanaf 1976 be-
kende rommelmarkt op Konin-
ginnedag.
Oud Uitgeest wil zo veel mogelijk 
historische kennis doorgeven. 
Zo kon je op de fototentoonstel-
ling nog foto’s zien van de kro-
ning van koningin Wilhelmina in 
1898 en foto’s van de vroege-
re bloemenfeesten. Het bestuur 
had ook boeken met oude fo-
to’s en oude ansichten neerge-
legd. Bestuurslid en redactrice 
Greet Enkt: “Wij krijgen vaak ou-
de foto’s, waar geen jaartal ach-

terop staat. Wij zijn dan ook al-
tijd blij met bezoekers, die in on-
ze boeken bladeren. Vaak kun-
nen wij dan weer een jaartal 
met eerst ontbrekende namen 
toevoegen. Wij hebben ook een 
beeldbank met meer dan 5000 
foto’s. De foto’s van de fototen-
toonstelling betreffende de mo-
len- en merentoertocht uit onder 
meer 1986/1987, de intocht van 
Sint Nicolaas en diverse rommel-
markten zijn voor het overgrote 
deel gemaakt door Jan Scher-
mer. Wij hebben momenteel 
385 leden, maar willen er graag 
meer leden bij hebben. Voor vijf-
tien euro per jaar is men al lid. 
Elk jaar ontvangen leden het 
jaarboek ‘De Hutgheest’ vol met 
historische wetenswaardighe-
den en krijgen zij bovendien een 
fraaie voorjaarsprent en twee 
nieuwsbrieven.” Voor meer infor-
matie: www.ouduitgeest.nl (Mar-
ga Wiersma)

Dia’s over Uitgeest en 
bijzondere bewoners

Uitgeest - Tijdens Koniginne-
dag konden geïnteresseerden in 
de trouwzaal van Het Regthuys 
een diavoorstelling bijwonen van 
Herman Rasch. Hij vertoonde 
dia’s van Uitgeest en haar bewo-
ners in de periode 1965 tot 1993. 
Vele voor Uitgeesters bekende 
figuren en gebouwen passeer-

den de revue. Zo kon men het 
gebouw, waar de munitie nog in 
het begin van de zestiger jaren 
werd opgeslagen zien, de boer-
derij van Arie Glijnis, de mooie 
historische boerderij van Jans 
Winter, die bijzondere vrouw, die 
iedere Uitgeester kent en zag je 
onder meer de oude wilg vóór de 
kerk. In Uitgeest had je met na-
me aan de oostkant van het dorp 
vele boeren vroeger. Die boeren 
konden hun land alleen bereiken 
via een praam. 
Ook de sloop van het verzor-
gingshuis Geesterheem was 
door Rasch vastgelegd. Voorts 
waren er afbeeldingen van het 
jeugdkoor, dat zong tijdens de 
bevrijdingsdag, van de familie 
Veldt en het transportbedrijf Ro-
denburg. Bij het vertonen van de 
dia’s herkenden de bezoekers 
vele bekende Uitgeesters, zo-
als onder meer Stien Duinmaij-
er, Dirk Peijs, Maarten Muys en 
Jaap Jonker. (MW).

Succesvolle rommelmarkt
Uitgeest - De op Koninginne-
dag in de Kerkbuurt en aanver-
wante straten gehouden rom-
melmarkt was een groot suc-
ces. Het was prachtig weer en 
het was dus geen corvee om lek-
ker buiten te zitten en dan nog 
iets te verkopen ook. Ouders, 
maar vooral de kinderen zelf de-
den goede zaken. De prijzen wa-

ren extreem laag. Voor één eu-
ro kon je te kust en te keur uit-
kiezen wat je wilde hebben. Vier 
euro was al veel, maar een mooi 
gaaf poppenwagentje mocht wel 
tien euro opbrengen. Je zag er 
trots een oma mee weg lopen.
Per plekje haalden de kinderen 
ongeveer 50 euro gemiddeld op. 
Voor kinderen op een leeftijd, dat 

zij één euro in de week zakgeld 
krijgen toch een heel bedrag. Zo 
spraken wij een tweeling, die al 
heel lang spaart voor een tram-
poline in de tuin. 
Met die 50 euro schiet het dan 
ineens heel hard op. Uit de fo-
to’s blijkt hoe kleurrijk en gezel-
lig zo’n rommelmarkt kan zijn. 
(MW). 
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Van fiets beroofd
Castricum - Vrijdagmorgen 
deed een 17-jarige jongen uit 
Castricum aangifte van diefstal 
van zijn fiets. De diefstal vond 
plaats op vrijdagmorgen om-
streeks 2.15 uur op de Burge-
meester Mooijstraat. Een onder-
zoek in de directe omgeving le-
verde twee verdachten op.
De jongen liep samen met een 
vriend naar de plaats waar zij 
hun fietsen hadden geparkeerd. 
De fiets van de vriend bleek er 
niet meer te staan, zodat ze be-
sloten samen op de fiets van het 
slachtoffer naar huis te gaan. Op 

Castricum - Donderdagmorgen 
om 2.20 uur raakte een 24-jari-
ge Castricummer gewond toen 
hij door een glas werd getroffen 
in een café op de Dorpsstraat. 
Het slachtoffer werd kort daar-
voor lastig gevallen door een 25-
jarige plaatsgenoot. Nadat het 

Glas in gezicht

Manege Schimmelkroft 
huldigt eigen koningin  
Castricum - Greti den Tonkelaar  
uit Castricum is op Koninginne-
dag gehuldigd met een lintje van 
Ruitersportcentrum de Schim-
melkroft in Heemskerk. 
Greti werd die dag 80 jaar en 
doet sinds 1995 vrijwilligerswerk 
op de manege. In 1976 is zij met 
paardrijden begonnen, vanwege 
een paardrijvakantie in Frank-
rijk. Samen met haar drie zoons 
is ze les gaan nemen bij manege 
Bush in Zaandam. 
In 1977 is ze gaan rijden op de 
Schimmelkroft, vanwege de mo-
gelijkheden om mooie buitenrit-
ten te maken, samen met onder 
meer Tiny Middelburg. Hinder-
nissen en een rengalop over het 
strand werden niet geschuwd.
Vanaf 1986 heeft zij samen met 
haar zoon een eigen paard. Af 

en toe rijdt ze zelf en Janta Duin 
brengt hun huidige paard Las 
Palma uit op wedstrijden. 
Wim en Linda van Bergenhene-
gouwen van de Schimmelkroft 
kennen Greti als een enthousi-
aste vrijwilligster, zowel op stal 
als in de foyer, bijvoorbeeld het 
opnemen van de telefoon, kof-
fie schenken op maandagoch-
tend als de kinderen van Helio-
mare komen rijden. Later heeft 
zij de organisatie van de wed-
strijden op zich genomen, uiter-
aard in samenwerking met vele 
andere vrijwilligers.
Vele kinderen en ouders uit 
Heemskerk en omgeving zullen 
Greti kennen van de druk be-
zochte zondagen als er dres-
suurwedstrijden worden gehou-
den.

Castricum - Dinsdagavond 
rond 19.45 uur moest een 34-ja-
rige Alkmaarder zijn rijbewijs in-
leveren en hij kreeg een proces-

Alcoholcontrole

dat moment werden ze benaderd 
door drie jongen, waarvan twee 
probeerden hen de fiets afhan-
dig te maken. Aanvankelijk lukte 
dit niet, maar nadat het slachtof-
fer hard in zijn gezicht was ge-
stompt, konden de dieven er 
met de fiets vandoor gaan. Het 
slachtoffer waarschuwde di-
rect de politie die de directe om-
geving afzocht. Hierbij werden 
twee van de drie verdachten 
aangehouden. Het ging om een 
17-jarige jongen uit Eefde en een 
eveneens 17-jarige jongen uit 
Heemskerk. Zij werden voor ver-
hoor overgebracht naar het poli-
tiebureau.

slachtoffer hier iets van gezegd 
had, deed de verdachte een stap 
achteruit en gooide met kracht 
een glas in het gezicht van het 
slachtoffer. Het glas spatte op de 
kin van het slachtoffer uiteen en 
zorgde voor een diepe wond. De 
gewaarschuwde politie kon de 
verdachte ter plaatse aanhou-
den.

verbaal. De man reed in een per-
sonenauto toen hij op de Hee-
reweg gecontroleerd werd. Hij 
bleek alcohol te hebben gebruikt. 
Hij blies 760 ug/l, drieënhalf keer 
het toegestane maximum. 

Programma 7 mei t/m 13 mei 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 20.00 uur 
“Angels & Demons” 

vrijdag 19.00 uur 
zaterdag 14.00 & 19.00 uur 

zondag 14.30 uur 
“Monsters vs Aliens 3D” (NL)

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag 20.00 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur

“Gran Torino” 
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00  & 21.30 uur
zondag 20.00 uur
maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 

“Wolverine” 
zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Limo”

woensdag 14.00 uur 
“Coraline 3D” (OV)

Gran Torino, ijzersterke 
rol voor Clint Eastwood
Het leven van de gepensioneer-
de monteur Walt Kowalski (Clint 
Eastwood) bestaat uit doe-het-
zelven, bier drinken en de maan-
delijkse knipbeurt bij de kapper. 
Hij is een verbitterde veteraan 
van de Koreaanse oorlog die zijn 
M-1-geweer nog altijd schoon-
maakt en in de aanslag houdt. 
En behalve zijn hond Daisy ver-
trouwt hij niemand genoeg om 
zijn zonden tegen op te biech-
ten. Zijn buren zijn allemaal ver-
huisd of overleden. De nieuwe 
buren zijn immigranten 

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

Angels and Demons; 
thriller met Tom Hanks
Wanneer Langdon (Tom Hanks) 
erachter komt dat een eeuwen-
oud geheim broederschap de 
machtigste ondergrondse orga-
nisatie uit de geschiedenis, weer 
actief is geworden, wordt hij ge-
confronteerd met een dreiging 
die de ondergang kan beteke-
nen van de aartsvijand van de-
ze geheime organisatie: de ka-
tholieke kerk. Als Langdon ont-
dekt dat de Illuminati een tijd-
bom hebben geactiveerd, vliegt 
hij naar Rome. Daar bundelen hij 

en Vittoria Vetra, een beeldscho-
ne en mysterieuze Italiaanse we-
tenschapster, hun krachten. Ze 
beginnen aan een ware jacht 
vol actie die hen door verzegel-
de grafkelders, gevaarlijke cata-
comben en verlaten kathedralen 
voert, en ze komen zelfs in het 
hart van de meest geheime ker-
ker op aarde. Langdon en Vetra 
volgen een 400 jaar oud symbo-
lenspoor uit de oudheid dat voor 
het Vaticaan de enige hoop op 
redding is. 

Beach Cruisers actief Bakkum - Selfa, Monique, Pris-
cilla en Manon doen mee aan 
The Oxfam Novib Trailwalker. 
Doel is om sponsorgeld te ver-
zamelen voor schoolkinderen in 
Mali, Afrika Dankzij het span-
doek met de tekst ‘The Beach 
Cruisers lopen 100 km voor de 
schoolkinderen in Mali’ wisten 
bezoekers van de Oranjemarkt in 
Bakkum dat de opbrengst van de 
verkoop van allerlei spullen ten 
goede zou komen aan het goe-
de doel. Selfa: “We hebben 620 
euro opgehaald! Hiermee heb-
ben we ons streefbedrag van 
3.000,- euro overschreden en 
is onze deelname in ieder geval 
gegarandeerd.” Tijdens de mid-
zomernacht loopt het team non-
stop 100 kilometer over de Velu-
we voor het goede doel, binnen 
dertig uur. Kijk ook op www.trail-
walker.nl/teamoverzicht.
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Uitgeest - De politie hield op 30 
april tussen 19.15 en 21.45 uur op 
de Provincialeweg een verkeers-
controle gericht op snelheid. Van 
de 350 passerende bestuurders 
reden negen te hard. Drie daar-
van hadden een dusdanig hoge 
snelheid, dat hun rijbewijs werd 
ingevorderd. Alle betrokkenen 
krijgen binnenkort een bekeu-
ring thuisgestuurd.

Hoge snelheid

Uitgeest - Zaterdag 9 mei  treedt 
de band Tikkie Terug op in café 
De Balken. Tikkie Terug is een 
Noord-Hollandse pop-/rockfor-
matie die al meer dan tien jaar  
podia betreedt in heel Neder-
land. Behalve goede muzikanten 
zijn de bandleden ook geweldige 
entertainers. Met hun aansteke-
lijke enthousiasme trekken ze al 
snel iedereen de dansvloer op.
Met nummers van De Dijk, Doe 
Maar, The Scene en Van Dik 
Hout, vertegenwoordigen zij de 
beste Nederlandse artiesten. 
Maar ook stevige rocksongs en 
swingende dansmuziek brengen 
zij met veel plezier.

Tikkie Terug

Uitgeest - Negen uur de bes-
te hits live gespeeld door onder 
andere Shoreline, Fetherlite, Bob 
and the Blueband, Paradise en 
Headline in Bobs Uitgeest. Don-
derdag 21 mei is het weer tijd 
voor de Top 100 aller tijden. 

Bobs is op Hemelvaartsdag vanaf 
15.30 uur toegankelijk voor  pu-
bliek van 16 jaar en ouder. Kaar-
ten mkosten 15,00/17,50 euro.

Top 100 in Bobs

Op eigen benen in Amsterdam
Een klein dorp worstelt met de vraag of het zelfstandig kan blijven. Des-
kundigen hebben uitgerekend dat dit alleen kan als het dorp fors zal 
groeien. Hiertoe moeten er groene gebieden volgebouwd worden met 
huizen. En deze huizen moeten verkocht worden. Dit zou het verlies van 
de zelfstandigheid weer tien jaar uit kunnen stellen. De politiek zwijgt. 
Het woord is aan de bevolking.
De hoofdstad heeft ruimtegebrek. Men wil meer invloed hebben op de 
directe omgeving. Handig bijvoorbeeld bij grote bouwprojecten, een 
olympisch dorp of problematiek rond Schiphol. Achter de schermen 
wordt druk gewerkt aan de metropoolregio Amsterdam. Een gebied 
van Aalsmeer tot Volendam, van Bussum tot Heemskerk, Beverwijk en 
Uitgeest wordt langzaam maar zeker onder het bestuur gebracht van 
Amsterdam. Details zijn te vinden op www.metropoolregioamsterdam.
nl. Als burger van Uitgeest wordt u binnenkort in de gelegenheid gesteld 
om uw mening te geven. Is het handig om buitengebieden op te offeren 
met het oog op zelfstandigheid? En is die zelfstandigheid dan gega-
randeerd? Of belanden we alsnog in handen van Zaanstad, Beverwijk 
of zelfs Amsterdam. Wat levert die zelfstandigheid ons eigenlijk op? En 
wat kost het ons? Is het beter om op termijn een fusie aan te gaan? 
Misschien toch maar met Castricum, Akersloot en Limmen? Houden we 
dan een rustig stekkie buiten de metropool? Het zijn belangrijke vragen 
waar de burger antwoord op zal moeten geven. Aan de politiek is de 
taak om deze antwoorden te vertalen naar een structuurvisie. Eind mei 
komen er inspraakavonden. U kunt daar uw standpunt duidelijk maken. 
Uw mening telt. Uw dorp heeft u weer nodig. Dat heb je in zo’n kleine 
gemeente.
Arthur de Swart. (Ingekort door de redactie).

Partycrasher; dubbel feest  
Uitgeest - Zaterdag 9 mei pre-
senteren Bobs en Club Planet 
Partycrasher, een feest verdeeld 
over twee locaties: Bobs en Club 
Planet. De line-up laat de Bin-
go Players, B-Funky, MMarque, 

T-One en Lucky Charmes zien. 
Bobs is vanaf 23.00 uur toegan-
kelijk voor publiek van 16 jaar en 
ouder. Club Planet opent de deu-
ren om 1.00 uur en is toeganke-
lijk voor 18-plus. 

Wie mag meedoen 
met de Huttenweek?
Uitgeest - Van maandag 10 
tot en met vrijdag 14 augustus 
wordt weer een huttenweek ge-
organiseerd. 250 kinderen uit 
Uitgeest kunnen meedoen. Ze 
moeten dan wel in de groepen 5 
tot en met 8 van de basisschool 
zitten of op 9 augustus 8 jaar of 
ouder zijn.
Op 13 mei, van 14.30 tot 15.30 
uur en van 19.00 tot 20.00 uur, 
kan iedereen die mee wil doen 
een voorinschrijfformulier afha-
len bij het speeltuingebouw Mid-
delweg 108-110. Er wordt geloot 
per formulier. 
Het formulier dient dezelfde 
avond tussen 19.00 en 20.00 uur 
weer te worden ingeleverd in het 

speeltuingebouw. Om 20.00 uur 
sluit de voorinschrijving. De uit-
slag van de trekking wordt be-
kendgemaakt op www.hut-
tenweek.nl. Definitief inschrij-
ven kan alleen door de ouders 
of verzorgers op donderdag 28 
mei van 19.00 tot 20.30 uur in het 
speeltuingebouw. 
Op de website staat een tijdin-
deling van hoe laat welke num-
mers verwacht worden. Ieder 
kind dat ingeloot is ontvangt dan 
een persoonlijk deelnameformu-
lier, dat ingevuld en ondertekend 
moet worden door een van je ou-
ders of verzorgers. Dan moet ook 
het inschrijfgeld voldaan worden 
van 17,50 euro per persoon.  

Een onberispelijke 0-6
Uitgeest - Fc Uitgeest heeft in 
de uitwedstrijd op en tegen Texel 
laten zien dat het team bestaat 
uit ‘echte’ Uitgeesters. Na de te-
leurstellende nederlaag tegen 
Koedijk , die het einde beteken-
de van de kampioenschapaspi-
raties, werd het arme Texel met 
6-0 verpletterd. Daardoor krijgt 
de ploeg toch nog wat het ver-
dient, een prijs in de vorm van 

een periodekampioenschap. 
Door dit resultaat eindigt FC Uit-
geest op een tweede plaats ach-
ter kampioen Koedijk. Door deze 
goede eindrangschikking krijgt 
de competitie een vervolg in de 
vorm van een nacompetitie en 
daarin is FC Uitgeest gekoppeld 
aan voetbalvereniging Andijk. Fc 
Uitgeest start met een thuiswed-
strijd op zondag 10 mei. 

Uitgeest - De vrouwen van Fc 
Uitgeest hebben thuis tegen 
RKEDO met 3-1 gewonnen. Het 
fluitsignaal klonk om 11.00 uur 
van scheidsrechter Oel. Door 
Pauline Admiraal werd het 1-0. 
Vlak daarna werd de blijdschap 
bij Uitgeest al gedempt door een 
doelpunt van RKEDO. 

En met 1-1 gingen beiden teams 
de rust in. In de tweede helft ging 
het veel beter bij Uitgeest. Wen-
dy Berkhout maakte de 2-1 en 
3-1. Vooral het doelpunt dat 2-1 
op het scorebord bracht, was er 
eentje die zo de boeken in kon, 
zo`n plaatje was het. Met 3-1 op 
het scorebord klonk het eindsig-
naal. Zondag 10 mei speelt het 
team uit tegen Always Forward. 

FC Uitgeest wint
Uitgeest - GroenLinks reikt op  
6 juni de ‘groene lintjes’ uit. Deze 
onderscheiding gaat naar men-
sen uit Uitgeest of Heemskerk 
die zich op positieve wijze inzet-
ten voor duurzaamheid en milieu. 
Men kan een nominatie met mo-
tivatie zenden voor 23 mei aan 
redactie@groenlinksheemskerk.
nl of naar GroenLinks Heems-
kerk/Uitgeest, Musket 23, 1967 
KC Heemskerk.

Groen lintje

Uitgeest - Vrijdag viert BigDik 
feest in Bobs met jongeren van-
af 14 jaar. Gast zijn Dio en Ka-
riem, dj E1 en mc Yanto. Aan-
vang 21.00 uur.

Dio en Kariem

	 	
DIT IS LEKKER vooR MoEDER(DAG) !!
Zondag is het Moederdag, dus vergeet uw (schoon)moeder niet 
en maak er samen een verrukkelijke feestdag van.....

TAAI-TAAI hARTjES
van woensdag tot woensdag per pakje 2, 50 !!
WEEKENDAANBIEDING:
luxe MoEDERDAGTAARTjE **7/8 pers.**
héél leuk opgemaakt !  12, 50 !!
BrooDjE vAN DE mAAND:
GRAnDE KAMpIoEn     apart..... 3, 95 !! 

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

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

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker

©
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Kijk in de winkel voor nog meer lekkernijen om moeder te verrassen !!
** www.bakkerijputter.nl ** 
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

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 af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

Vakantiegasten Castricum
Degenen die tijdelijk in Castricum verblijven worden verzocht zich voor 
medische hulp te wenden tot de praktijk van huisarts A. Leemhuis, Dor-
camp 1, tel. 654540. In het (hoog)seizoen dagelijks spreekuur op de grote 
campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Tulpenkaarten voor het goede doel

Lofwaardig initiatief van 
Tineke Kramer-Pijnappel
Limmen - Tineke Kramer-Pijn-
appel is geen onbekende van 
de Hortus Bulborum in Limmen, 
noch in de regio. Vorig jaar gaf 
ze in het kader van het kunst-
op-sokkelplan in de gemeente 
CAL (Castricum-Akersloot-Lim-
men) een markante bronzen tul-
penbol in bruikleen aan de mu-
seale tuin. Het kunstwerk heeft 
een prominente plek gekregen 
op het gazonnetje bij het entree-
huisje. Daardoor kunnen pas-
santen het kunstwerk het he-
le jaar door zien zowel vanaf de 
parkeerplaats bij de tuin als van-
uit het kerkhof.
De Limmense kunstenares laat 
zich regelmatig inspireren door 
dit wereldberoemde voorjaars-
bolgewas. In verschillende ma-
terialen, zowel driedimensio-
naal als in het platte vlak. Deze 
keer was er een minder plezieri-
ge aanleiding. Vorig jaar werd ze 
getroffen door kanker. Ze is in-
middels weer behoorlijk op de 
been. Tijdens haar ziekte heeft 
ze veel steun gehad van de stich-
ting Pink Ribbon. Deze organisa-
tie geeft voorlichting, stimuleert 
onderzoek en ondersteunt vrou-
wen met borstkanker. Wat zou er 
mooier zijn dan een tulp naar de-
ze stichting te noemen? En de-
ze vervolgens te tekenen en te 
schilderen waarbij de opbrengst 
van de kunstwerken ten goede 
komen aan de stichting.
Samen met het Internationaal 
Bloembollencentrum ging ze op 
zoek naar een tulp die zou vol-
doen. Het werd een dieproze Tri-
omf-tulp. Nadat er twee kwe-

kers in Nederland waren gevon-
den die over voldoende hoeveel-
heden tulpen beschikten, Mas-
tenbroek in Goeree-Overflakkee 
en Timmer in Venhuizen, kon de 
tulp ‘Pink Ribbon’ vorig jaar okto-
ber ten doop worden gehouden. 
Ze vereeuwigde de tulp op di-
verse manieren met verschillen-
de technieken. Zowel in olieverf 
als in botanische tekening (een 
vorm van fijntekenen waarbij de 
details haarfijn tot hun recht ko-
men). Om de afbeeldingen van 
deze bijzondere tulp ook een-
voudig onder de aandacht van 
het grote publiek te brengen, be-
sloot ze een reeks van zes dub-
bele wenskaarten op A5 formaat 
te vervaardigen. Alle voorzien 
van een tulpencompositie, so-
litair dan wel in een groep. De 
netto-opbrengst van de kaart-
verkoop gaat naar de Pink Rib-
bon stichting. De kaart kost in-
clusief enveloppe 2,50 euro en is 
onder meer te koop bij de Hor-
tus Bulborum aan de Limmense 
Zuidkerkenlaan (zo lang de tuin 
nog open is). Daarnaast zijn de 
afbeeldingen op groter formaat 
in andere uitvoeringen verkrijg-
baar zoals in giclé (een profes-
sionele print op canvas of luxe 
papier). Tineke Pijnappel hoopt 
het aantal verkooppunten snel 
te kunnen uitbreiden. Wie geïn-
teresseerd is in het Pink Ribbon-
kaartenproject kan met haar 
contact opnemen via tel. 072 505 
18 25 of een bezoekje brengen 
aan het atelier aan Rijksweg 176 
in Limmen (Noord-Holland). Fo-
to: Maarten Arends.

Met Dijk en Duin
actief de natuur in
Castricum - Een vogelwandel-
tocht, een gps-wandeltocht, een 
waterbron slaan, een bomen- en 
een insectenwandeltocht zijn ac-
tiviteiten die Dijk en Duin organi-
seert in mei en begin juni vanwe-
ge het 100-jarig bestaan van de 
locatie Duin en Bosch in Castri-
cum. Deelname staat open voor 
iedereen. Na een instructie over 
de werking van een global po-
sitioning system start een twee 
uur durende gps wandeltocht op 
15 mei om 16.30 uur. Verzamelen 
bij het lescentrum (volg de bor-
den) op de locatie Castricum. Op 
dinsdag 19 mei wordt op het ter-
rein van Dijk en Duin een water-

bron geslagen. Verzamelen om 
16.00 uur bij het Oude Theehuys 
op de locatie Castricum. Water 
én koffie na afloop. Een mede-
werker van Landschap Noord-
Holland maakt een bomenwan-
deltocht van ongeveer 1,5 uur. 
Verzamelen op 20 mei om 18.30 
uur bij de plantenkas. Insecten 
bekijken kan op donderdag 4 ju-
ni. Om 18.30 uur start de onge-
veer 1,5 uur durende wandeling 
vanaf de plantenkas onder lei-
ding van een PWN-medewerker. 
Meer informatie en een actueel 
overzicht van alle jubileumactivi-
teiten staat onder Actueel op de 
website van Dijk en Duin. 
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Gezocht: coördinator 
buitenlands hulpproject
Regio - Sinds 2005 ondersteunt 
het district Noord-Kennemerland 
van het Nederlandse Rode Kruis 
financieel de activiteiten van de 
zusterorganisatie in Naryn, Kyr-
gyzstan. 
Sommige ouderen moeten rond-
komen van omgerekend 7,00 eu-
ro per maand. Vanuit de overheid 
zijn geen voorzieningen. Daarom 
is het runnen van een bejaar-
dentehuis voor deze groep men-
sen één van de activiteiten die de 
plaatselijke Rode Halve Maanbe-

Een heel landschap voor moeder

Castricum - Bij Lijstenatelier 
André Weda zijn nu giclee te 
koop met afbeeldingen van Ma-
rius van Dokkum, koeien van 
Theo Onnes en landschappen 
van Dinie Boogaart. Speciaal 
voor Moederdag zijn deze kunst-
werken ingekocht, om zo te kun-

nen voldoen aan de stijgende 
vraag naar andere cadeaus dan 
het bekende parfum of de bos 
bloemen. “Ondanks de crisis wil-
len mensen hun huis blijven ver-
fraaien en wat is nu leuker dan 
je interieur opvrolijken met een 
mooi, betaalbaar, kunstwerk?”, 
aldus André Weda. “Een giclée is 
hiervoor uitermate geschikt. Het 
is een afbeelding gemaakt met 

een speciale printer, op doek, 
die ingelijst in bijvoorbeeld een 
fraaie baklijst een goed alterna-
tief is voor een origineel schilde-
rij. Naast de nu ingekochte gi-
clées, is het mogelijk een afbeel-
ding uit één van de vele giclée-
boeken te selecteren, die vervol-
gens in diverse maten besteld 
kan worden. Dit maakt het heel 
makkelijk een cadeau te vin-
den dat passend is qua smaak 
en qua afmeting. Geef je moeder 
voor Moederdag eens een heel 
landschap in plaats van een bos 
bloemen!”
Uiteraard kan Lijstenatelier An-
dré Weda ook een eigen kunst-
werk vakkundig inlijsten. Lijste-
natelier André Weda is gevestigd 
aan de Torenstraat 38 in Castri-
cum. 

De VrijeLijst kust nieuwe 
leden: speeddate in Stayokay
Castricum - “De VrijeLijst kust 
nieuwe leden.” Met een verleide-
lijke, kussende mond tussen de 
grafisch vormgegeven kernen 
Castricum, Akersloot, Limmen 
en De Woude, een ontwerp van 
Fleur Witte, heeft De VrijeLijst de 
toon naar de gemeenteraadsver-
kiezingen in 2010 gezet. Ron de 
Haan: “Een positieve, verleidelij-
ke campagne moet de partij in 
maart 2010 verkiezingswinst be-
zorgen.” De campagne begint 
zondagmiddag 17 mei met een 
speeddate voor nieuwe talen-
ten in Stayokay, Heereweg 84 in 
Bakkum-Noord.
Op de kennismaking kunnen in-
woners van de dorpen Castri-

cum, Akersloot en Limmen vrij 
inlopen en korte flitsgesprekken 
van telkens tien minuten voeren 
met leden van de partij, onder 
wie de gemeenteraadsleden Ron 
de Haan en Marian Bleijendaal. 
De speeddate wordt ingeleid en 
aan elkaar gepraat door Jurgen 
van der Heijden.
De Haan: “De speeddate moet 
duidelijk maken of de partij zich 
kan vernieuwen en versterken 
met talenten die passen in de 
cultuur van De VrijeLijst, en die 
hieraan ook zelf iets willen toe-
voegen. De partij hoopt dat er 
op de speeddate vooral een klik 
komt met inwoners vanaf 18 jaar 
die voor De VrijeLijst gemeente-

raadslid willen zijn. De VrijeLijst 
onderscheidt zich in de gemeen-
teraad van Castricum met visies 
op economie, kunst en cultuur, 
huisvesting en recreatie en toe-
risme. Drie jaar geleden baar-
de  de partij opzien met de film 
‘Kijk naar je eigen (dorp)’ die bij 
de oprichting van de partij in bi-
oscoop Corso in première ging. 
De verbindende leus voor de po-
litiek in Castricum was toen ‘Het 
kan wél’, besluit De Haan. 
De speeddate in Stayokay start 
17 mei om 16.00 uur.

PvdA vindt het verdwijnen 
consultatiebus onacceptabel
Castricum - Petra Nordholt 
heeft namens de PvdA vragen 
gesteld aan de voorzitter van de 
raad, burgemeester A. Emmens-
Knol over het voortbestaan van 
de consultatiebureaus na 1 juni 
2009. Nordholt: “Eerder gestel-
de vragen door de PvdA over het 
opheffen van de consultatiebus 
in Akersloot konden niet worden 
beantwoord. Ondertussen weten 
we dat de GGD het voornemen 
heeft om per 1 juni de consulta-
tiebus, en dus de baby- en peu-
terzorg, in zowel Akersloot als in 
Limmen stop te zetten. De GGD 
heeft circa acht jaar geleden om 
financiële redenen de perma-
nente consultatiebureaus opge-

heven en de consultatiebus ge-
introduceerd. Deze alternatie-
ve voorziening dreigt nu ook vol-
ledig verloren te gaan. De PvdA 
vindt dat onacceptabel. Daarom 
willen wij weten of de gemeen-
te vooraf is geconsulteerd over 
deze maatregel en of zij, net als 
de PvdA, vindt dat deze voorzie-
ning in de kernen dient te wor-
den behouden. Daarnaast vra-
gen wij ons af of het college het 
acceptabel vindt voor jonge ou-
ders/verzorgers om naar Castri-
cum af te moeten reizen voor het 
verkrijgen van deze faciliteiten 
en of zij nog invloed uit zal oefe-
nen om deze maatregel een halt 
toe te roepen.” 

Fractie Glass biedt digitale invloed
Castricum - De eenpersoons-
fractie Glass heeft een eigen 
website geopend waarop inwo-
ners van Castricum, voorafgaan-
de aan de raadscarrousels en de 
raadsvergadering, een beargu-
menteerde mening kunnen ge-
ven over onderwerpen. Glass: 

“In feite nodigt de fractie alle in-
woners uit om toe te treden tot 
de digitale schaduwfractie. Een 
laagdrempelige mogelijkheid om 
meer directe invloed te kunnen 
uitoefenen op de besluitvorming 
in de gemeenteraad.” Het adres 
is www.robglass.nl.

Echtpaar 60 in plaats van 
bijna 65 jaar getrouwd 
Bakkum - De oplettende lezer 
had het natuurlijk meteen door; 
het echtpaar Van der Hoeff was 
op 5 mei 60 jaar getrouwd in 

plaats van bijna 65 jaar zoals ver-
leden week in de kop van het ar-
tikel was te lezen! Het echtpaar 
trouwde op 5 mei 1949. Excuus. 

weging op zich heeft  genomen. 
Verder wordt basisgezondheids-
zorg voor de allerarmsten gebo-
den, jeugdactiviteiten, EHBO, het 
ondersteunen van weeshuizen et 
cetera. 
Het Rode Kruis is nu op zoek 
naar iemand met organisatieta-
lent die hier in Nederland fond-
senwervende activiteiten ten ba-
te van het Narynproject wil op-
zetten en begeleiden. Bel voor 
meer informatie Angelika Kor-
ving, tel.: 072 5053045. 

Akersloot - Een gids van Land-
schap Noord-Holland verzorgt 
op de zondagen 10, 17 en 24 
mei van 10.00-12.00 uur bij-
zondere wandelexcursies door 
de Hempolder bij Akersloot. 
De groep wandelt in ongeveer 
twee uur een route van vier ki-
lometer. Eerst wordt de vogel-
kijkhut bezocht, daarna gaat de 
groep dwars door de polder naar 
de dijk. Bij slecht weer wordt de 
route aangepast. Vooral weide-
vogels als grutto en kievit broe-
den hier. Inmiddels hebben ze 
jongen die ze fel verdedigen te-
gen de bruine kiekendief die ook 

in deze omgeving broedt. Ge-
adviseerd wordt om waterdicht 
schoeisel te dragen en een ver-
rekijker mee te nemen. Verzame-
len bij de werkschuur de Dod-
de, Hemweg 1 in Akersloot, vlak-
bij het gehucht Klein Dorregeest, 
achter Motel Akersloot. Aanmel-
den is noodzakelijk en kan bij 
de InformatieWinkel van Land-
schap Noord-Holland, tel. 088 
- 0064455. De kosten bedragen 
5,50 euro, Beschermers beta-
len 3,50 euro en kinderen tot 12 
jaar 2,50 euro. Meer informatie: 
www.landschapnoordholland.nl 
en www.natuurwegwijzer.nl. 

Vogelexcursies in Hempolder

Weidevogeltelling, 
groter dan ooit
Regio - Dit voorjaar worden in 
Noord-Holland grootschalige 
weidevogeltellingen uitgevoerd. 
In totaal wordt op maar liefst 
54.000 ha weiland en bouwland 
geteld hoeveel grutto’s, kieviten, 
tureluurs en andere weidevogels 
er nestelen. 
Dit is de grootste telling die ooit 
in Noord-Holland is georgani-
seerd. Op een deel van de opper-
vlakte is de telling verplicht van-
wege een subsidieregeling. Het 
onderzoek levert informatie De 
analyse van deze grootschalige 
telling vindt plaats in de herfst en 
wordt gebruikt voor toekomstig 
beleid voor de bescherming van 
weidevogels.

Naast deze telling wordt er ook 
onderzoek gedaan naar het aan-
tal jonge grutto’s dat uitgroeit tot 
volwassen vogel. Daarbij is van 
belang hoe hoog het gras staat, 
of er kruiden groeien tussen het 
gras, hoe het weiland wordt be-
heerd en hoe open het landschap 
is. 
Voor meer informatie zie www.
kenniscentrumweidevogels.nl. 
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Kunstwerken te 
zien en te ruiken
Limmen - Van zaterdag 9 tot 
en met donderdag 14 mei wor-
den de Bloemendagen in Lim-
men gehouden. De gehele dag 
door zijn de mozaïeken, die van 
duizenden hyacintenbloemen 
zijn gemaakt, te bewonderen in 

de tuinen van de inwoners. Het 
is een hele kunst om een moza-
iek te maken. Maanden van te-
voren wordt de prikploeg weer 
wakker geschud en wordt er 
over een idee nagedacht. Weken 
van tevoren wordt er gewerkt 

aan het ontwerp en het bestellen 
van de kleuren. Dagen van tevo-
ren wordt er overdag (en vaak 
ook ’s nachts) doorgewerkt aan 
het vervaardigen van een moza-
iek. Als op zaterdag de opening 
plaatsvindt om 10.00 uur dan 
moet het mozaïek af zijn. De be-
zoekers stromen dan toe.
Tijdens de Bloemendagen is het 
een waar feest om door Limmen 
te rijden. Naast de kunstige mo-
zaïeken is er ook kunst in de eta-
lages te zien, is er op zaterdag 
en zondag een kunstroute uitge-
stippeld, is er bloemsierkunst en 
hebben hele buurten hun stra-
ten kunstig voorzien van straat-
versiering.
Op zondagmiddag brengt het 
promotieteam met muzikale be-
geleiding van Dweilorkest de 
Kinkeluters een hulde aan de 
winnaars in de diverse catego-
rieën.

De routeboekjes zijn af te halen 
bij de beginpunten van de rou-
tes, aan de oostkant en de west-
kant van Limmen. Breng ook een 
bezoek aan de compleet ver-
nieuwde website: www.bloe-
mendagenlimmen.nl.

Leren drummen in Discovery

Slagwerkworkshop voor 
gevorderden en beginners
Castricum - Op maandag 11 en 
18 mei start de inschrijving voor 
de slagwerkworshop voor gevor-
derden en beginners in Disco-
very. Op deze avonden worden 
de niveaus van de deelnemers 
bekeken om groepen te kun-
nen maken. De workshops on-
der leiding van Gert-Jan Steffers 
en Joey Spijker bestaan uit vier 
lessen en een eindpresentatie. 
De workshops zullen op diverse 
drumstellen gegeven worden en 

ook andere slagwerkinstrumen-
ten komen aan bod. 
De workshops worden gehou-
den van 18.30 tot 19.45 uur voor 
beginners en voor gevorderden 
van 19.45 tot 21.00 uur. De kos-
ten bedragen 22,50 euro voor de 
gehele workshop. Deelname is 
voor iedereen van twaalf tot en 
met twintig jaar.
Inschrijven via telefoonnummer 
0251-675302 of bij Discovery 
aan de bar.

Esther van Tilburg exposeert 
tijdens Limmer Bloemendagen
Limmen - Van 8 tot en met 12 
mei exposeert de Limmense kun-
stenares Esther van Tilburg haar 
Polo-Art schilderijen bij Golden 
Tulip in Heiloo. De tentoonstel-
ling omvat een nieuwe collectie 
poloschilderijen, allen in olieverf 
op linnen, in formaten die varië-
ren van klein tot zeer groot.  
Reeds jaren actief als portret-
schilder, is Esther tegenwoordig 
volkomen gefascineerd door de 
polosport. Beweging en dyna-

miek zijn in haar werk belang-
rijke aspecten. Vol vaart worden 
speler en paard weergegeven op 
– veelal naturel – linnen. Vaak 
sober van kleur, soms aange-
vuld met en wat meer aandacht 
opeisende kleur. Vlakken en lij-
nen, suggestief en veel aan de 
verbeelding overlatend. Op 9 en 
10 mei is de kunstenares tussen 
10.00 en 17.00 uur zelf aanwezig 
voor het beantwoorden van vra-
gen. Zie ook: www.polo-art.nl.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
26-04-2009: Floor, dochter van 
M.C. Groen en A. de Beer, gebo-
ren te Beverwijk.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
27-04-2009: Kruisland, Zefanjo 
H.C. en Smit, Monique, beiden 
wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
24-04-2009: Liefting, Johannes 
P. en van Rij, Cindy, beiden wo-
nende te Castricum. 25-04-2009: 
Lute, Ron P.J. en Lindeman, Ka-
rin, beiden wonende te Limmen
28-04-2009. Schaap, Michiel en 
Baars, Femke, beiden wonende 
te Castricum. 29-04-2009: Klene, 
Duncan en Duin, Maria T., bei-
den wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:

22-04-2009: Julliet, dochter van 
P. Megens en J. Teunen, overle-
den te Amsterdam. 24-04-2009: 
Bergman, Hendricus G., oud 88 
jaar, gehuwd met J.M. Truijens, 
overleden te Castricum. 27-04-
2009: Kloes, Klasina M., oud 89 
jaar, gehuwd geweest met L.C. 
de Winter, overleden te Castri-
cum. 27-04-2009: Janssen, Jo-
hannes C., oud 94 jaar, gehuwd 
geweest met K. Hamwijk, over-
leden te Alkmaar. 28-04-2009: 
Beentjes, Wouter J., oud 53 jaar, 
gehuwd met J.H.V. Veldt, overle-
den te Castricum.
Wonende te Limmen:
25-04-2009: Demaat, Cornelia L., 
oud 91 jaar, gehuwd met van der 
Schaaf, A., overleden te Limmen. 
25-04-2009: Min, Johanna M., 
oud 56 jaar, gehuwd met N.J.A. 
Kuijper, overleden te Limmen.
Wonende te Zaanstad: 26-04-
2009: Westera, Wilhelmina J., 
oud 53 jaar, gehuwd met P.Y. 
Hofman, overleden te Castricum.

Wereldwinkel komt in bewe- 
ging voor het juiste klimaat
Castricum - Op zaterdag 9 mei 
laat de Wereldwinkel zien dat 
fairtrade een bijdrage levert aan 
het juiste klimaat. In het kader 
van World Fair Trade day wil de 
Wereldwinkel Castricum op deze 
dag haar klanten bewust maken 
van het milieu en een ieders rol 
daarin. Moniek Scholtens, van 
coach- en trainingspraktijk ‘On-
derweg zijn’, zal daarbij een gro-
te rol spelen. Zij gaat aan de slag 
met de mondiale voetafdruk. 
Fairtrade staat voor eerlijke han-
del met respect voor mens, maar 

ook voor milieu. Bij het maken en 
verhandelen van fairtrade pro-
ducten besteden producenten 
uit het zuiden en importeurs be-
wust aandacht aan het klimaat. 
Zo stookt een producent in Indo-
nesië bijvoorbeeld zijn oven op 
biogas, in plaats van op brand-
hout. Daardoor stoot hij minder 
CO2 uit. Dat is belangrijk, want 
door teveel CO2 in de lucht, ver-
andert het klimaat. Wereldwin-
kel Castricum laat op zaterdag 
9 mei in samenwerking met Mo-
niek Scholtens zien hoe men als 

consument samen met de pro-
ducenten in het zuiden kunt in-
vesteren in een beter klimaat. 
De zogenaamde mondiale voet-
afdruk is een model dat de op-
pervlakte berekent die nodig is 
voor de huidige leefstijl van een 
bepaald persoon. Per wereldbur-
ger is er 1,7 hectare beschikbaar, 
maar in Nederland gebruikt men 
gemiddeld 4,7 hectare. Eigen-
lijk teveel dus. Moniek Scholtens 
is leefstijlcoach en geeft in haar 
eigen praktijk in Bakkum per-
soonlijke begeleiding gericht op 
het verbeteren van de kwaliteit 
van leven. Zij werkt ook met de 
mondiale voetafdruk en de We-
reldwinkel Castricum heeft haar 
gevraagd om die voetafdruk bij 
haar klanten te gaan berekenen. 
Zij zal dit doen aan de hand van 
een vragenlijst die ze samen met 
de klant op de computer invult. 
De uitkomst hiervan geeft inzicht 
in de leefstijl. Meer informatie 
over Moniek Scholtens en de 
voetafdruk is te vinden op www.
onderwegzijn.nl 
Ook de kinderen hoeven zich tij-
dens deze dag niet te vervelen. 
Zij gaan letterlijk bewegen voor 
het juiste klimaat. Zij kunnen hun 
kunsten vertonen met springtou-
wen. En wie weet krijgen ze dan 
een eigen springtouw mee naar 
huis. Vanaf 11.00 uur gaan de 
activiteiten van start. 
Op deze dag geeft de Wereld-
winkel Castricum ook nog eens 
10% korting op alle non-food ar-
tikelen. 

Gevonden en
vermiste dieren

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-

tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Iepenlaan Castricum: cyperse 

poes, een witte kniekous en een 
wit voetje voor, twee witte knie-
kousen achter, dertien jaar, Er-
rol.

Gevonden:
Groteweide Castricum: zwart 
met bruin konijn.
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Perfect cadeau moeder bij 
Tuincentrum Frits Janssen
Akersloot - Zondag 10 mei wor-
den alle moeders van Nederland 
verwend met cadeautjes. Bloei-
ende planten voor in de tuin of 
op het balkon zijn daarbij zon-
der meer favoriet. Tuincentrum 
Frits Janssen heeft daarom weer 
een mooie en uitgebreide sorte-
ring bloemenpracht samenge-
steld. Voor elk budget is er vol-
op te kiezen. Geraniums natuur-
lijk, vlijtige liesjes, fuchsia’s, mar-
grieten, lavendel; het aanbod is 
te groot om op te noemen. Voor-
al de hangmanden met verschil-
lende soorten zomerbloeiers vor-
men een prachtig cadeau. 

Maar dat is nog niet alles. Tuin-
centrum Frits Janssen heeft een 
speciale cadeauafdeling inge-
richt waar van alles te koop is 
om het huis en de tuin op te 
fleuren. Decoratief, artistiek, cre-
atief of klassiek; alle stijlen zijn 
vertegenwoordigd. Wie niet kan 
kiezen, laat het over aan moe-
der en schenkt een fraai verpak-

te cadeaubon. Als de tijd aange-
broken is om het tuinmeubilair 
te vernieuwen, is het een echte 
aanrader kennis te maken met 
het tuinmeubilair uit de Canade-
se Bearcollectie, die Frits Jans-
sen in zijn assortiment heeft op-
genomen. Deze worden vervaar-
digd uit teak, hardhout en aca-
cia, in sommige gevallen gecom-
bineerd met roestvrijstaal. De 
meubels zijn heel handig verstel-
baar. Zo kan een tafel van nor-
male afmeting in een handom-
draai worden uitgeschoven naar 
een tafel voor tien personen. Ge-
zellig voor een zomers familiedi-
ner in de tuin of barbecue en al-
tijd handig tijdens de viering van 
een feest. 

Uiteraard kan met bij Frits Jans-
sen terecht voor allerlei hove-
nierswerkzaamheden, producten 
voor onderhoud van tuin en ter-
ras en dierenvoer. Het bedrijf is 
te vinden op Klein Dorregeest 3a 
in Akersloot, tel.: 0251-312114.

Compleet concept 
Van slopen tot koken bij Smits Keukens

Regio - Er komt veel bij kijken 
als een nieuwe keuken wordt 
gekocht. Zoals het slopen en 
afvoeren van de oude keuken, 
loodgieter en elektra, stuka-
doorswerk en het vervangen van 
wand- en vloertegels of vernieu-
wen van het plafond. Smits Keu-
kens neemt alle zorg uit handen 
en doet dat al 44 jaar. Een en 
ander is kennelijk niet onopge-

merkt gebleven door onder an-
dere Elsevier Retail. Smits Keu-
kens werd tot beste keukenzaak 
van Noord-Holland benoemd en 
zelfs tot nummer twee van Ne-
derland! Er werd getest op prijs/
kwaliteit-verhouding en bes-
te service. Alle werkzaamheden 
worden bij Smits uitsluitend door 
een team van vakmensen ver-
richt. De planning is heel strak, 

want zonder keuken kan en wil 
men niet al te lang. Kortom, de 
droomkeuken wordt gereali-
seerd in zeer korte tijd.
Al vanaf 2500 euro kan men een 
complete keuken aanschaffen 
bij Smits. Of de huidige keuken 
laten oppimpen, zoals het werk-
blad vernieuwen of het laten ver-
vangen van de inbouwappara-
tuur of simpelweg een ander 
gripje. De keuken ziet er meteen 
weer eigentijds uit.

Voor meer informatie over keu-
kens en de onlineshop, waar 
duizenden keukenaccessoires 
besteld kunnen worden,  kan 
men op de website terecht. Kijk 
eens op www.smitskeukens.nl of 
ga eens kijken in de showrooms 
in Uitgeest of Haarlem. Gratis 
parkeren! Smits Keukens Uit-
geest, Westerwerf 7a, tel. 0251-
311880, Smits Keukens Haarlem, 
Rijksstraatweg 586,  tel. 023-
5372181.

Bewustwording en innerlijke rust  

Reiki-informatieavond 
dinsdagavond 12 mei 
Regio - Op dinsdag 12 mei, 
geeft Jeannette Stengs, Rei-
ki Master, een lezing over Rei-
ki van 20.00 tot 22.00 in Wijk-
centrum Prinsenhof Beatrix-
laan 2 te Beverwijk. “Gedachtes 
zijn soms zo overduidelijk aan-
wezig zodat men geen moment 
van innerlijke rust en ontspan-
ning meer in zichzelf kan erva-
ren”, vertelt Jeannette. “Bewust-
wording, innerlijke rust en zelf-
vertrouwen zijn één van de ve-
le aspecten die door Reiki ver-
sterkt worden. Door zichzelf da-
gelijks te behandelen en zich af 
te stemmen op deze energie ont-
staat er een ommekeer in je be-
wustzijn. Reiki ondersteunt ons 
de levensproblemen op te lossen 
door ons weer te verbinden met 
het  aangeboren inzicht, de eigen 
kracht. Genezen door Reiki be-
tekent meer dan het kwijtraken 

van storende lichamelijke kwa-
len; het betekent een warm, lief-
devol contact opbouwen met je 
lichaam en geest, luisteren naar 
hun taal en ze te ondersteunen, 
in plaats van jezelf voorbij te lo-
pen en je ziektesymptomen te 
negeren of te onderdrukken. Er 
gaat dan minder energie verlo-
ren aan zorgen, twijfels en ou-
de emotionele reactiepatronen.” 
Een Reiki-cursus wordt gege-
ven op twee achtereenvolgen-
de dagen. “Dan kan je deze uni-
versele energie ook doorgeven 
aan anderen. Iedereen kan Rei-
ki leren. De toegang is vrij en tij-
dens de lezing kan men een gra-
tis behandeling ontvangen. Aan-
melden en meer info: Jeannette 
Stengs, lid van de Reiki Alliance, 
tel. 0251-657580/06-30016054 
www.reikicastricum.nl of mail in-
fo@reikicastricum.nl.

“Zonnepanelen; dé energie-
bron van nu en de toekomst”

Castricum - De zilverkleuri-
ge bedrijfswagen van elektro-
technisch bedrijf MEC van Mark 
Meijne is geen onbekende in 
Castricum en wijde omgeving. Al 
tien jaar levert dit bedrijf eerste 
klas diensten aan particulieren 
en ondernemingen. Hier is sinds 
oktober 2008 de levering en de 
plaatsing van zonnepanelen aan 
toegevoegd. “Dé energiebron 
van nu en van de toekomst”, zegt 
Mark enthousiast. 
De komende zomer wordt zijn ei-
gen huis op de Baartven en die 
van twee buren voorzien van de-
ze duurzame vorm van energie-
opwekking. “De zonnepanelen 
die ik lever zijn afkomstig van Li-
bra Energy, een groothandel die 
gevestigd is in Castricum”, ver-
volgt Mark. “De panelen zijn af-
komstig uit Duitsland en zijn de-
gelijk en sterk. Duitsland loopt 
op dit gebied toch een aantal ja-

ren vooruit. Deze panelen heb-
ben een 25-jarige opbrengstga-
rantie, maar gaan 30 tot 35 jaar 
mee.” Elk systeem, van groot tot 
klein, is rendabel.
Door subsidieregelingen is het 
aanschaffen van zonnepanelen 
aantrekkelijk geworden. Mark 
Meijne helpt zijn klanten met de 
aanvraag daarvan. “De aanschaf 
is voor eigen rekening en kun je 
zien als een lange termijn inves-
tering waarmee de kosten opge-
nomen kunnen worden in de hy-
potheek. Daarnaast is deze vorm 
van energieopwekking natuurlijk 
goed voor het milieu.” 

Praktisch elk dak is geschikt 
voor de zonnepanelen. De op-
brengst is niet alleen afhanke-
lijk van de grootte, maar ook van 
de hellingshoek van het dak en 
de stand van het dak. Mark: “Het 
mooiste is als het dak de goe-

de kant op staat, dus tussen zuid 
west en zuid oost.” Heeft zon-
ne-energie wel zin in een land 
waar de zon niet zo vaak schijnt? 
“Ook als het bewolkt is, werkt 
een zonnecel. Wolken houden 
slechts een deel van het uv-zon-
licht tegen.”

Tijdens het gehele proces, van 
een vrijblijvende offerte tot aan 
de uiteindelijke plaatsing, houdt 
Mark de touwtjes stevig in han-
den. “Ook als er aanpassingen 
nodig zijn, bijvoorbeeld in de 
groepenkast, is dat voor mij geen 
enkel probleem. Het systeem 
wordt op uiterst professionele 
wijze geplaatst.” Mark Meijne is 
actief in het gebied tussen Alk-
maar en Haarlem. Wie meer wil 
weten kan dit erkend elektro-
technisch bedrijf bellen of mai-
len voor een afspraak, tel.: 06-
22222771 of meijne@casema.nl.
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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.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433

Burgerlijke stand
GEBOREN
Bobbi van der Landen, dochter 
van B. van der Landen en M.C. 
Kaandorp

OVERLEDEN
A.C.F. Visser, echtgenote van R. 
de Waal, 84 jaar

De gemeente Uitgeest start 
woensdag 6 mei met de re-
novatie van de bruggen in de 
Geesterweg. Het betreft het on-
derhoud van de betonnen ver-
keersbruggen ter hoogte van 
de Molenweg voor watermolen 
De Kat en ter hoogte van de 
Molenwerf voor watermolen De 
Dog. De houten fiets- en voet-
gangersbruggen naast de be-
tonnen bruggen worden ook in 
het onderhoud meegenomen.
Na inspectie van de bruggen zijn 
per brug noodzakelijke onder-

houdsmaatregelen vastgesteld. De 
maatregelen variëren van betonre-
paratie tot vervanging van dekde-
len en het opnieuw schilderen van 
de leuningen.
De startdatum van het onderhoud 
aan de bruggen ter hoogte van 
de Molenwerf is woensdag 6 mei, 
daarna volgen de overige bruggen. 
De werkzaamheden worden gefa-
seerd uitgevoerd en duren tot en 
met 10 juli. In de planning kunnen 
mogelijk verschuivingen optreden 
als gevolg van de weersomstan-
digheden.

Gedurende de werkzaamheden is 
verkeersoverlast niet te voorko-
men. Er wordt alles aan gedaan om 
deze overlast zo veel mogelijk te 
beperken. Op de Geesterweg zal in 
elk geval één rijstrook beschikbaar 
blijven voor het verkeer. De door-
stroming wordt geregeld met ver-
keerslichten of verkeersregelaars. 
Tijdens de werkzaamheden aan de 
voetgangers- en fietsbruggen blijft 
de doorgang voor fiets- en voet-
gangers mogelijk. De aannemer 
zal de geluidsoverlast zo beperkt 
mogelijk houden.

Renovatie bruggen Geesterweg

Twee koninklijke onderscheidingen

Na met een smoes naar de raad-
zaal te zijn gelokt kwamen de twee 
plaatsgenoten terecht in een ‘warm 
bad’. Burgemeester Baltus ging in 
haar toespraak uitvoerig in op de 
vele activiteiten die beiden belan-
geloos voor de samenleving hebben 
verricht. Van mevrouw Hansen me-
moreerde ze dat zij bijna veertig jaar 
actief is geweest in de sport, de ge-
zondheidszorg, sociaal-maatschap-
pelijk werk en ouderenzorg. 

Aanvankelijk in West-Friesland, 
vanaf 1981 in Uitgeest. Velen zullen 
haar kennen van de Algemene Hulp-
dienst Uitgeest, haar vele bestuur-
lijke werkzaamheden, haar vrijwilli-
gerswerk voor de locatie Heiloo van 
de GGZ en van haar werk als ‘buddy’ 
bij de mantelzorgorganisatie Tan-
dem. Ook was ze nauw betrokken 
bij de huisbezoekprojecten voor de 
75-plussers.

De heer Van Diepen is sinds 1980 
werkzaam als advocaat. Burgemees-
ter Baltus schetste hoe hij daarnaast 
zo’n 33 jaar activiteiten heeft ver-
richt op het terrein van sport, cul-
tuur, welzijn en economie. Hij zette 
zich ‘initiatiefrijk, bestuurlijk en 
uitvoerend in voor een aantal orga-
nisaties, te beginnen met de Mixed 
Hockey Club Uitgeest’. Ook stond hij 
aan de wieg van tennisvereniging De 
Dog, is hij sinds 1981 bestuurslid 
van de Stichting Industrieel Erfgoed-
park De Hoop en sinds eind jaren 

Op woensdag 29 april ontvingen twee Uitgeesters uit handen van 
burgemeester Mieke Baltus een koninklijke onderscheiding. 

Mevrouw Bep Hansen-Koopman en de heer Paul van Diepen wer-
den vanwege hun grote maatschappelijke verdiensten beiden be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In de aanwezigheid 
van familieleden en vrienden kregen ze de bij hun onderscheiding 
behorende versierselen uitgereikt.

tachtig een actief lid van de Rotary 
Club. Ook leverde hij een bijdrage 

‘Mobiel terras’ in De Koog
In De Koog is een projectgroep sociaal contact van start gegaan. 
Deze wil onder meer bevorderen dat buurtbewoners in de wijk 
elkaar vaker ontmoeten. Dat gaat allereerst gebeuren op het ‘mo-
biele terras’, een centrale plek binnen een buurt waar men terecht 
kan voor koffie, thee en een praatje. 

Op de volgende vier data is er een 
‘mobiel terras’: 16 mei, Koog-Noord 
(speelveld tussen Boterbloem en 
Dotterbloem); 23 mei, Venstraten 
(speelveld Voorvenstraat); 6 juni, 
Vrijburglaan en omgeving (plant-
soen Super De Boer); 13 juni Koog-
Midden (wijkpark ter hoogte van 
de speeltuin). In principe is het ter-
ras ‘open’ van 14.30 tot 16.30 uur, 
maar in Venstraten wordt het van 
13.00 tot 15.00 uur en in Koog-Mid-
den van 10.30 tot 12.30 uur.

De projectgroep verwelkomt meer 
van dit soort initiatieven. De ge-
meente Uitgeest kan zorgen voor 
financiële ondersteuning en des-
gewenst voor dranghekken en der-
gelijke. Zo is al bekend dat er op 
16 mei een ‘meet and greet’ gaat 
plaatsvinden voor de bewoners van 
het Carré.

De leden van de projectgroep zijn: 

Jan Komen (tel. 311466), Sjef Met-
selaar, Ellen Oorthuizen (tel. 06-
23332156), Wil Vet (tel. 251813), 
Carry Bakker (tel. 311423). 

aan de economie en de bedrijvigheid 
in Uitgeest en in de IJmond via het 
bestuurslidmaatschap van de Bedrij-
ven Groep Uitgeest (de BGU) en in de 
FED IJmond. 
Na afloop van het officiële gedeelte 
was er voor de twee gelauwerde Uit-
geesters nog een gezellig samenzijn 
in de raadzaal met familie en vrien-
den.



Raads- en commissievergaderingen beluisteren?
WWW.UITGEEST.NL

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMISSIE SAMENLEVINGSzAKEN
De Commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering 
op maandag 11 mei in de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 
28. De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:

-  Bespreking Evaluatierapport 75+ huisbezoekproject 2008-2009.
-  Stand van zaken herinrichting Sportpark De Koog.

RECTIFICATIE VOORBEREIDINGSBESLUIT
 De gemeenteraad van Uitgeest heeft in zijn vergadering van 23 april 
2009 ingestemd met correctie van het voorbereidingsbesluit van 18 
december 2008, inhoudende dat voor het realiseren van vervangende 
woningbouw op het perceel, kadastraal bekend Gemeente Uitgeest, 
sectie BA, nummer 00140, plaatselijk bekend Westergeest 65, een be-
stemmingsplan wordt voorbereid, in die zin dat “artikel 21 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening” wordt vervangen door “artikel 3.7 van de 
Wet ruimtelijke ordening”.

ONTVANGEN BOUWAANVRAAG
BL 2009-030 Sternstraat 30 

  Uitbreiden woning
BR 2009-030 Geesterweg
  Renoveren vier bruggen 
BR 2009-031 Molenwerf 27 
  Bouwen KCA-depot 
BR 2009-032 Gorskamplaan
  Plaatsen loodsen, keten en containers

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

TERINzAGELEGGING, VERzOEK OM VRIJSTELLING
Met ingang van vrijdag 8 mei 2009 ligt in verband met een voorgeno-
men vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.23 van 
de Wet op de ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afde-
ling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BL 2009-020 Lagendijk 37 
  Plaatsen berging 

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Zienswijzen dienen 
binnen de periode van de terinzagelegging vrijstelling te worden in-
gediend en gericht te worden aan Burgemeester en wethouders.

Klimaatsubsidie
voor innovatie 
Sinds 1 mei kunnen het MKB en non-profit organisaties bij de 
provincie Noord-Holland subsidie aanvragen voor technisch 
vernieuwende projecten die energiebesparend zijn of de CO2-
uitstoot verminderen. 
Gedeputeerde Staten (GS) willen bijdragen aan het tegengaan van kli-
maatverandering door technische vooruitgang te stimuleren. Onlangs 
stelden zij 1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor innovatieve 
maatregelen die een bijdrage leveren aan het voorkomen van klimaat-
verandering. Die is speciaal bedoeld voor projecten van kleine en mid-
delkleine bedrijven, non-profit organisaties en scholen. 
Peter Visser, gedeputeerde van klimaat: ‘Met de subsidie willen we be-
drijven een extra zetje geven om te investeren in vernieuwende tech-
niek die het klimaat ten goede komt.’ De subsidie kan tot 31 augustus 
2009 worden aangevraagd via het subsidieloket van de provincie op 
www.noord-holland.nl.
De subsidie richt zich op twee doelgroepen: voorbeeldprojecten van 
maximaal 200.000 euro voor kleine en middelgrote ondernemingen die 
innovatieve klimaatmaatregelen in praktijk brengen. De tweede doel-
groep betreft non-profit organisaties die voor maximaal 20.000 euro 
innovatieve technieken of klimaatmaatregelen invoeren.
Vorig jaar hebben vijftien projecten klimaatsubsidie gekregen, onder 
andere voor de invoering van speciale mechanische ventilatiesystemen, 
warmte-terugwinsystemen, plaatsing van zonnepanelen, plaatsing van 
een windwatermolen en het aanbrengen van isolatie en het verlichten 
van ruimten met LED-lampen.

Zomerfit met 2000 
meter zwemmen 
De komende maanden kunnen jong en oud bij zwembad De zien met 
de actie ‘2000-meter-zwemmen’ op een leuke en sportieve manier 
werken aan het verbeteren van de conditie en het uithoudingsver-
mogen. Het zwembad stimuleert met deze actie iedereen om meer 
te bewegen. Deelnemers kunnen op eigen tempo 2000 meter afleg-
gen in het zwembad. Een leuke stimulans voor iedereen die fit wil 
zijn of blijven deze zomer. Een aardige bijkomstigheid is dat alle 
deelnemers kans maken op een groot aantal prijzen (hoofdprij-
zen: vier cheques t.w.v. € 450,-). De actie, georganiseerd door het 
Nationaal Platform zwembaden loopt tot en met september.

Het Nationaal Platform Zwembaden 
(NPZ) organiseert jaarlijks samen met 
de Nederlandse zwembaden deze 
banenzwemactie. In 2008 zwom-
men deelnemers meer dan 125.000 
kilometer bij elkaar tijdens de actie 
‘2000-meter-zwemmen’. Deelnemen 
kan sinds 1 mei. Vanaf dat moment 
zijn deelnemerskaarten gratis af te 
halen aan de receptie van het zwem-
bad. Elke deelnemer bepaalt zelf de 

periode dat hij/zij meedoet en de 
afstand die hij/zij per keer zwemt. 
Desnoods zwemt men 2000 meter 
in twee weken tijd of gedurende een 
periode van drie maanden bij elkaar. 
Op de deelnemerskaart wordt de 
gezwommen afstand afgetekend en 
vervolgens stuurt het zwembad alle 
volle kaarten op naar het NPZ. Deel-
nemers mogen zoveel 2000-meter-
kaarten insturen als ze willen.
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMISSIE SAMENLEVINGSzAKEN
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Wet ruimtelijke ordening”.

ONTVANGEN BOUWAANVRAAG
BL 2009-030 Sternstraat 30 

  Uitbreiden woning
BR 2009-030 Geesterweg
  Renoveren vier bruggen 
BR 2009-031 Molenwerf 27 
  Bouwen KCA-depot 
BR 2009-032 Gorskamplaan
  Plaatsen loodsen, keten en containers
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Dansen in het kerkje
Krommeniedijk -  In het kerk-
je van Krommeniedijk worden 
proeflessen SoulDance gestart 
op woensdag 20 en 27 mei van 
19.30-21.00 uur. 
Docent Yvonne Jansen: “Onge-
veer twee maanden geleden las 
ik een krantenartikel over het 
kerkje van Krommeniedijk. Daar-
in werd een nuttige invulling voor 
het kerkje gezocht. Ik heb met-
een gereageerd naar de kerk. 
Dit was de locatie die ik zocht!” 
Yvonne geeft danslessen met als 
thema Dans en Balans. “Dansen 
en bewegen zonder ingewikkel-
de pasjes, genieten van het ge-

voel dat dans en muziek je kan 
geven en zo onderzoeken wat je 
lichaam te vertellen heeft.” Van-
af 3 juni gaat Yvonne met haar 
cursisten voor vijf weken lang op 
woensdagavond dansend de zo-
mer in. “In september ga ik weer 
verder met nieuwe proeflessen 
en een cursus SoulDance van 
tien weken.” 

De proeflessen zijn vrijblijvend 
en kosten 5,00 euro. Ieder-
een kan meedoen, aanmelden  
kan via info@SoulLife.nl of 06-
43264888. Voor meer informatie 
www.SoulLife.nl. 

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Op donderdag 7 mei 
begint om 20.00 uur een dart-
competitie. Vrijdag 8 mei, ook 
om 20.00 uur weer een dartcom-
petitie. De RZVV SNS Regio-
bank competitie start om 19.30 
uur met Piet Putter Bouw-Uni-
bet.com, 20.10 uur Sport Sportief 

Castricum-De Bonte Vivant 2, 
20.50 uur Autobedrijf Uitgeest- 
Vlaggenkoning, 21.30 uur Pati-
na Valbeveiliging-Haazz.nl, 22.10 
uur Auto Centraal Uitgeest-Ro-
tho Houten Vloer. Op woensdag 
13 mei start om 13.00 uur scho-
lenvolleybal.

Uitgeest - Op maandagavond 
18 mei kan iedereen komen  kla-

Klaverjassen verjassen in het clubhuis van FC 
Uitgeest aan de Zienlaan. De 
start is om 20.00 uur. Meedoen 
kost 1.50 euro. 


