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tot ziens bij

Breugelslof

Gevuld met passie banketbakkersroom, 
slagroom, frambozen en daarna afgewerkt 
met een hazelnoot-broyage

van 8,95 voor 7,50

S E L E C T W I N D O W S

SKG

Enthousiaste jeugdige vissers aan de waterkant van de Ziendervaart.

Boten Scouting Victorie 
weer te water gelaten
Regio - De zeilboten van Scou-
ting Victorie Heiloo zijn weer te 
water gelaten. Dit betekent dat 
de waterscouts de komende vijf 
maanden weer naar hartelust 
kunnen zeilen op het Uitgeester- 
en Alkmaardermeer. 
Wie tussen de elf en zestien jaar 
is en interesse heeft om te le-
ren zeilen en op pad te gaan met 
leeftijdsgenoten, kan de komen-
de periode weer terecht bij de 
waterscouts van Scouting Vic-
torie. Men zeilt in een van de  
vijf scouting zeilboten, lelievlet-
ten genaamd, ieder weekend op 
het Uitgeester- en Alkmaarder-
meer. De thuishaven van de bo-
ten is Scoutingboerderij de Stie-
rop. Van hieruit onderneemt men  
avontuurlijke zeiltochten.
De deelnemers krijgen zeilin-

structie en kunnen zelfs voor de 
CWO (Commissie Watersport 
Opleiding) diploma’s opgaan. 
Met dit diploma mag men zelf-
standig het water op. Men leert 
zowel zeiltheorie  als praktijk. 
Zeilen, roeien, wrikken, maar ook 
vertrouwd raken met zeiltermen 
als: aan de wind, afvallen en gij-
pen. Een aantal keer per seizoen 
wordt er een weekend georgani-
seerd. Men overnacht dan in een 
tent en leert een eigen potje ko-
ken. Een keer per jaar gaat men 
op zomerkamp. Dat wordt dit 
jaar gehouden in Friesland.

Wie zin heeft in dit avontuur, het 
zeilen aanspreekt en een keer-
tje wil komen kijken, kan een 
mailtje sturen naar verkenners@
stam.nu.

Top 100 aller tijden 
live in Bobs Saloon
Uitgeest - Negen uur de bes-
te hits live gespeeld door onder 
andere Shoreline, Fetherlite, Bob 
and the Blueband, Paradise en 
Headline in Bobs Uitgeest!
Donderdag 21 mei is tijd voor de 
Top 100 aller tijden live in Bobs. 
Deze happening, die alweer voor 
de 14e keer in Bobs plaatsvindt 
op Hemelvaartsdag, is ondertus-
sen een begrip in heel Noord-
Holland.  

Bobs is op Hemelvaartsdag van-
af 15.30 uur toegankelijk voor 
het publiek van 16 jaar en ou-
der. Kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij de recep-
tie van Bobs, de winkels van Pri-
mera of op de website van Bobs 
Party Palace á 15,00 euro. Kaar-
ten aan de deur 17,50 euro. 

overdekt winkelhart castricum

Jaar

U komt toch ook? 
Op 6 juni rommelmarkt 
in en rond Zorgcentrum 
De Boogaert Castricum

 van 10.00 - 16.00 uur. 
Ook Rad van Avontuur en vele 

gezellige Oud-Hollandse spelen. 
Voor jong en oud. Opbrengst 

komt ten goede van de bewoners. 
Heeft u nog spullen? 

Bel 06-22298258 of 088-9957550

www.rommelmarktcastricum.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.

Toch nog zonnetje met 
eerste Heilige Communie
Castricum - Afgelopen zondag hebben 25 kinderen hun eerste Heili-
ge Communie gedaan. Het was weer een groot feest in en rondom de 
Pancratiuskerk. Het weer was regenachtig, maar uiteindelijk kwam de 
zon door, zodat deze foto gemaakt kon worden.

Vierling voor Henk Veldt
Castricum - Henk Veldt (77 jaar) fokt al zijn hele leven vol passie 
schapen. Hij wordt ook wel de schapenverloskundige genoemd. Nu 
doet hij het wat rustiger aan. Dit voorjaar moesten er maar 29 schapen 
aflammeren, de ‘oogst’ was nog nooit zo optimaal als dit jaar. Hij heeft 
maar liefst 64 lammetjes en als afsluiter een vierling.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
03-05-2009: Charlotte Maria 
Christina, dochter van M.L.H. 
Banning en S.D. van Wijk, gebo-
ren te Alkmaar. 
07-05-2009: Joep, zoon van R.M. 
Jurrjens en R. van der Maat, ge-
boren te Castricum. 08-05-2009: 
Jada Esmee, dochter van H.J.C. 
de Graaf en D.C.M. Hollen-
berg, geboren te Castricum. 08-
05-2009: Mike, zoon van J.J.H. 
Stengs en S.H. Schram, geboren 
te Beverwijk. 08-05-2009: Da-
nilo, zoon van B.B. de Jong en 
S.M.S. Eijk, geboren te Bever-
wijk. 08-05-2009: Danny, zoon 
van T.H.P. Glim en J. de Jager, 
geboren te Alkmaar. 12-05-2009: 
Britt, dochter van R.K. Wieringa 
en R.B.M. Kaandorp, geboren 
te Beverwijk. 12-05-2009: Wout, 
zoon van R.K. Wieringa en R.B.M. 
Kaandorp, geboren te Beverwijk. 
13-05-2009: Ravi Leif Kees, zoon 
van R.D. Tuijn en W.J. Karssen, 
geboren te Castricum. 13-05-
2009: Luna Maria, dochter van 
L.T.I.J. Aldenzee en S.M.A. Melis, 
geboren te Castricum.

Wonende te Limmen:
05-05-2009: Jacy Joanna, doch-
ter van Th.A. Esser en S.J.M. Hol-
lander, geboren te Alkmaar. 07-
05-2009: Dian, dochter van E.J. 
Admiraal en M. de Dood, gebo-

ren te Alkmaar.

Wonende te Akersloot:
09-05-2009: Thijs, zoon van G.J. 
Terluin en L. Laamens, gebo-
ren te Beverwijk. 11-05-2009: 
Liz, dochter van J.C.M. Kager 
en C.C.N. Beukers, geboren te 
Akersloot.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
08-05-2009: Kerssens, Martinus 
C.J. en Kat, Anna M., beiden wo-
nende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
09-05-2009: Gerretsen, Anthoni-
us D. en Wolfs, Petronella W.M., 
beiden wonende te Lijnden.

Overleden:
Wonende te Castricum:
30-04-2009: van Willigenburg, 
Johan W.G., oud 88 jaar, gehuwd 
met J.V. Bobbe, overleden te Alk-
maar. 11-05-2009: Fleur, Johan-
nes J., oud 70 jaar, overleden 
te Beverwijk, gehuwd met J.C. 
Hobbs.

Wonende te Limmen:
29-04-2009: Hengst, Jentje, oud 
65 jaar, overleden te Alkmaar. 
30-04-2009: Quispel, Rineke, 
oud 77 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met D. Roman.

Castricum - De brandweer heeft 
op zondag 10 mei twee kinderen 
bevrijd uit een lift aan de Admi-
raal de Ruyterlaan. 
De bal waar de kinderen mee 
aan het spelen waren kwam vast 
te zitten tussen de liftschacht en 

Brandweer bevrijdt 
kinderen uit een lift

de lift, waarop de beveiliging in 
werking trad en de lift blokkeer-
de. 
Nadat de bal was losgemaakt en 
de kinderen waarschuwend wa-
ren toegesproken kon de brand-
weer retour kazerne.
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Scandag botdichtheid
Limmen - Osteocheck orga-
niseert op dinsdag 2 juni een 
scandag botdichtheid bij Drogis-
terij Aker, Kerkweg 29 A in Lim-
men. Veel Nederlanders hebben 
osteoporose zonder dat ze het 
weten. Volgens het RIVM (Rijks 
Instituut voor Voorlichting en Mi-
lieu) een op de drie vrouwen bo-
ven de 55. Het is dus verstandig 
het preventief te laten meten. In 
tien minuten heeft men inzicht 
in het fractuur(botbreuk)risico. 
Vergoeding ziekteverzekeraar is 
mogelijk.
Osteoporose is een aandoening 
waarbij de botmassa (hoeveel-
heid bot) is verminderd. Dit heeft 
tot gevolg dat de kans op een 
botbreuk toeneemt.
Een licht trauma zoals een val, 
een duw of het tillen van een be-
scheiden gewicht kan bij men-
sen met ernstige osteoporose 
al leiden tot botbreuken van de 
heup, pols of rugwervel. 

Osteocheck gebruikt voor de 
meting een ongevaarlijke ultra-
sone hielscanner. Het hielbot is 
tevens representatief voor de 
botdichtheid van bijvoorbeeld de 
heup. Na de scan ontvangt men 
de computeruitslag en een rap-
portage met uitleg. Bij vermin-
derde botdichtheid krijgt men 
gratis voedingadvies en bij een 
lage osteoporose meting volgt 
een doorverwijzing naar de huis-
arts, zodat men in het ziekenhuis 
een DEXA scan kan laten ma-
ken. De huisarts kan alleen per-
sonen doorsturen als er sprake 
is van een indicatie voor osteo-
porose.
Osteocheck is een onafhanke-
lijke instelling die botmetingen 
verricht door heel Nederland. 
Raadpleeg de site www.osteo-
check.nl voor meer informatie. 
Bij Drogisterij Aker (tel.nr 072-
5053138) kan men zich aanmel-
den voor een botmeting. 

Programma 21 mei t/m 27 mei 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 14.00 uur 
zaterdag 14.00 uur 
woensdag 14.00 uur 

“Monsters vs Aliens 3D” (NL)
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag 14.00 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur 

“Angels & Demons” 
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag, maandag, dinsdag &

woensdag 20.00 uur 
“The Reader”

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
“Wolverine” 

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
zondag 14.00 uur 

“Coraline 3D” (OV)
donderdag 14.00 uur 
zaterdag 14.00 uur 
woensdag 14.00 uur 

“LIMO”

The Reader
Een vijftienjarige jongeman 
wordt verliefd op de oude-
re vrouw Hanna. Terwijl zijn le-
ven gewoon doorgaat bezoekt 
hij haar bijna iedere dag. Ze ge-
ven zich hartstochtelijk aan de 
liefde over en Michael ontdekt 
dat Hanna het heerlijk vindt om 
te worden voorgelezen. Het ene 

boek na het andere, de hele we-
reldliteratuur, komt zo aan bod. 
Hij wil alles van haar weten, 
maar zij houdt de boot af. Eigen-
lijk weet hij niets van haar. Dat 
ze op een tram werkt, en dat ze 
vaak naar de film gaat, maar wat 
voert ze uit als ze niet werkt of 
bij hem is? Acht jaar later ziet 
hij haar onverwacht terug in de 
rechtzaal wanneer hij het nazitri-
bunaal observeert...

Coraline

Een jong meisje loopt door een 
geheime deur in haar nieuwe 
huis en ontdekt daar een ande-
re, betere versie van haar leven. 
Bij Corso draait Coraline in de 

Engelse versie met Nederlandse 
ondertiteling. 
Coraline (Dakota Fanning) loopt 
door een geheime deur in haar 
nieuwe huis en ontdekt een al-
ternatieve versie van haar eigen 
leven. Op het eerste gezicht lijkt 
deze parallelle werkelijkheid wel 
akelig veel op haar echte leven - 
alleen veel beter. Maar wanneer 
Coralines nep-andere-moeder 
(Teri Hatcher) haar voor altijd bij 
zich wil houden moet Coraline 
vertrouwen op haar moed, haar 
buren en een pratende zwarte 
kat om haar echte ouders te red-
den en weer thuis te komen. 
Coraline is van dezelfde regis-
seur als The Nightmare Before 
Christmas. Henry Selick verfilm-
de ook het boek James and the 
Giant Peach van Roald Dahl. Co-
raline is gebaseerd op het gelijk-
namige kinderboek van Neil Gai-
man en is de eerste high defini-
tion stopmotion animatiefilm die 
in 3D gefilmd is. 

Open dagen over Yoga 
en Mandala tekenen 
Heemskerk - Na een succes-
vol eerste seizoen breidt Pratyak 
Caitanya, School voor Raja Yoga 
en Innerlijke Communicatie, het 
komende jaar haar cursusaan-
bod uit. In augustus starten er 
twee yoga opleidingen; de basis-
opleiding en de Raja yoga of do-
centen opleiding. Daarnaast zijn 
er cursussen Mandala tekenen.

Yoga bestaat niet alleen uit fysie-
ke oefeningen, ontspanning en 
ademhaling, maar over beheer-
sing van je leven in de breed-
ste zin van het woord. Zelf ver-
antwoordelijkheid nemen voor 
je leven, waardoor je de situatie 
creëert waarbinnen je jezelf kan 
ontwikkelen. Docent Peter van 
Lieshout is klassiek erkend Yoga 
docent, aangesloten bij de Inter-
nationale Yoga Federatie (IYF). 

De cursussen Mandala tekenen 
zijn voor beginners en gevorder-
den. Het helpt inzicht te geven in 
jezelf en de wereld om je heen.
Beide cursussen starten in sep-
tember en zijn geschikt voor ie-
dereen die graag wil tekenen 
en kleuren wil gebruiken. Do-
cent Gé van Lieshout-Klarenaar 
is een ervaren Yogini en in op-

leiding tot Raja Yoga docent aan 
Het Raja Yoga Instituut. Gé is 
eveneens opgeleid en gecertifi-
ceerd als trainer in gedachten-
kracht (hoe denken we werke-
lijk, hoe beïnvloedt dat ons le-
ven en hoe kunnen we dat in ons 
voordeel transformeren) en heeft 
een artistieke opleiding en ver-
scheidene relevante cursussen 
gedaan.

De komende tijd zijn er verschil-
lende open dagen. Iedereen is 
welkom. De data zijn als volgt:   
Vrijdag 22 mei 19.30 - 21.30 uur, 
met om 20.00 uur een lezing over 
yoga
Zaterdag 30 mei 14.00 - 17.00 uur 
speciaal voor Mandala tekenen
Vrijdag 12 juni 19.30 - 21.30 uur, 
met om 20.00 uur een lezing over 
yoga
Zondag 16 augustus 14:00 - 
17.00 uur.

Op alle dagen is er informatie 
over alle cursussen te krijgen.
De school staat aan de A.W. 
Grootestraat 6 in Heemskerk.
Meer informatie is verkrijgbaar 
via tel. 0251-239610 of de web-
site http://www.rajayoga.nu of 
http://www.caitanya.nl.

Ondanks of dankzij economische crisis

Winkelomzet van Mut-
tathara blijft stijgen
Castricum - De omzet van de 
kringloopwinkel van de ‘Stich-
ting Castricum helpt Muttathara’ 
blijft stijgen. 
Dat valt te lezen in het re-
cent gepubliceerde jaarverslag 
over 2008. In 2008 was de om-
zet 308.053,- euro tegenover 
297.944,- euro in 2007. In 2008 
zijn maar liefst vijftig ontwik-
kelingsprojecten ondersteund 
voor een totaalbedrag van ruim  
220.000,- euro. 

De belangrijkste doelgroe-
pen zijn kinderen en hun moe-
ders. Centraal staat het verbete-
ren van onderwijs, gezondheids-
zorg en voeding. Het uiteindelij-
ke doel is dat de projecten ‘self-
supporting’ worden. Ook de sa-
menwerking met Castricumse 
ontwikkelingwerkers groeit ge-
staag en blijkt zijn vruchten af te 
werpen.
 In 2008 zijn negen projecten van 
Castricummers ondersteund. Bij 
de stichting werken 75 vrijwilli-
gers. De stichting kan het goe-
de werk doen doordat mensen 
uit Castricum en omgeving goe-
deren blijven schenken en blij-
ven kopen. 
In de winkel is een uiteenlopend 
assortiment te vinden: van ou-
de fotocamera’s en serviezen tot 
boeken, meubels, kleding en nog 
veel meer.   

In 2008 vierde de stichting haar 
25-jarig jubileum met in juni een 
feestweek. Muttathara kijkt te-
rug op een meer dan geslaagde 
feestweek. 

De feestelijke activiteiten had-
den niet gerealiseerd kunnen 
worden zonder de sponsors en 
de extra hulp van de vele vrij-
willigers. De stichting bedankt al 
deze mensen en alle mensen die 
Muttathara blijven steunen met 
donaties en goederen. Met deze 
hulp blijft Muttathara succesvol. 
‘Help ons helpen’ werkt! 

Het jaarverslag 2008 is te vinden 
op www.muttathara.nl. De ope-
ningstijden van de winkel op de 
Castricummerwerf zijn dinsdag 
en donderdag van 10.00 uur tot 
15.00 uur en zaterdag van 10.00 
uur tot 14.00 uur. 

En zij zijn er blij mee.

Castricum – De komende zes 
weken is er in de tuin van Kapi-
tein Rommel een expositie van 
pastelkrijt tekeningen van de uit 
Heerhugowaard afkomstige Rian-
ne Wiegers. Het thema van de ex-
positie is witte bloemen als ver-
lenging van de tuin zelf. De tuin 
van Kapitein Rommel is te vinden 
tegenover het NS-station en is op 
werkdagen geopend van 9.30 tot 
16.30 uur. 

Expositie in de 
Tuin van Kapi-
tein Rommel

Tips voor de 

redactie kan men 

mailen naar info@

castricummer.nl
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D66 voorman Pechtold 
hijst de Blauwe Vlag
Castricum – Dit jaar was de ge-
meente Castricum gastheer bij 
de landelijke uitreiking van de 
Blauwe Vlag. Een jaarlijkse in-
ternationale onderscheiding 
die wordt toegekend aan stran-
den en jachthavens die veilig en 
schoon zijn.

En een door de toerist en recre-
ant zeer gewaardeerd keurmerk 
voor de inspanningen van kust-
plaatsen en jachthavenbeheer-
ders met schoon en veilig wa-
ter, mooie natuur en een ge-
zond milieu. 41 stranden en 69 
jachthavens ontvingen de Blau-
we Vlag, waaronder - naast Cas-
tricum - ook Bergen aan Zee, 
Schoorl aan Zee, Hargen aan 

Zee en Camperduin. Bij de uit-
reiking op donderdag 14 mei 
waren gedeputeerde J. Bond en 
vertegenwoordigers van alle be-
trokken gemeenten en jachtha-
vens op het Castricumse strand 
aanwezig. Alexander Pechtold, 
voorzitter van de landelijke D66 
fractie, die een schoon milieu 
ook hoog in het vaandel heeft, 
ging met opgetrokken broeks-
pijpen onverschrokken de zee in 
om de eerste Blauwe Vlag te hij-
sen, waarna ook de andere on-
derscheidenen volgden. 
Op uitnodiging van Mariska El 
Ouni, voorzitter D66 afdeling 
Castricum, schoof Pechtold daar-
na voor een lunch in Restaurant 
Blinkers aan, samen met een be-

perkte vertegenwoordiging van 
zes samenwerkende D66-afde-
lingen: Alkmaar, Bergen, Heiloo, 
Heerhugowaard, Broek op Lan-
gedijk en Castricum. 
Op prettige en informele wijze 
wisselden de D66-ers informa-
tie met hem uit, waarbij de D66 
voorman vaststelde dat de partij 
nog steeds flink in de lift zit. We-
kelijks melden zich 100 nieuwe 
leden aan, waaronder veel jon-
geren.

Ook nam Pechtold kennis van de 
voor Bergen, Alkmaar en Heiloo 
zeer actuele problematiek van 
dreigende gasopslag in de Ber-
germeerpolder. Hij zegde extra 
aandacht hiervoor binnen zijn 
landelijke fractie toe. 
Met nog veel werkzaamheden 
aangaande de Europese ver-
kiezingen op 4 juni in het voor-
uitzicht, nam de charismatische 
D66 partijvoorzitter daarna af-
scheid van een regio die hij nog 
niet zo goed kende, maar welke 
hij inmiddels zeer waardeert. 

Op de foto: v.l.n.r. onder: Elly Ko-
nijn (fractievoorzitter Alkmaar), 
Alexander Pechtold, Ingrid Sie-
genbeek van Heukelom (Ber-
gen), Mariska El Ouni (voorzit-
ter Castricum), tweede rij: El-
ly Meriwani (Heiloo), Martin van 
der Hoek (Bergen), Harm Krui-
ze (Heiloo), derde rij: Hans van 
Schoor (Castricum), Hilbrand 
Klijnstra (Castricum), Louis Sie-
genbeek van Heukelom (Ber-
gen), Rob Vermeulen (Castri-
cum). Heerhugowaard en Broek 
op Langedijk niet aanwezig.

Voetbaltoernooi en SongWriters Sunday
Bakkerij biedt Brood en Spelen
Castricum - Ondanks de af-
wezigheid van een podium or-
ganiseren de Bakkerijers iedere 
maand een aantal avonden in de 
regio. Zo ook dit weekend, met 
een SongWriters Sunday in Café 
Me Tante. Ook aan spelen is de 
komende tijd geen gebrek. In ju-
li zullen dappere vrijwilligers een 
sponsorfietstocht naar Parijs on-
dernemen. Met Hemelvaart staat 
er een minder heroïsche etap-
pe op het programma: een voet-
baltoernooi voor vrijwilligers van 
podia uit de regio.  
Ondanks de goede samenwer-
king met andere poppodia uit de 
regio zullen vrijwilligers ervan el-
kaar dit jaar tot op het bot be-
kampen. Op het toernooi wordt 
in teams van vijf tegen vijf ge-
speeld op Sportpark Wouter-
land. Behalve de sportieve strijd, 
speelt gezelligheid een belang-
rijke rol. Onder het genot van 
een drankje kunnen de presta-
ties van de gladiatoren worden 
geanalyseerd of kan het favo-
riete team worden aangemoe-
digd. Het toernooi op donder-
dag 21 mei, Hemelvaart, wordt 
om 10.00 uur gestart, waarna de 
strijd in de loop van de middag 
op zijn einde is. Iedereen die wil 
komen kijken of aanmoedigen is 
welkom! 
Na afloop van dit festijn is het 

tijd voor livemuziek. Dit vindt 
plaats in jongerencentrum JOEB 
in Egmond waar het jaarlijkse 
Hemelpop plaatsvindt. Hier spe-
len behalve de eigen helden van 
Skitterend Mooi, onder ande-
ren: Bertje Doperwtje, de Neuk-
teugels, de JOEB huisband, The 
Bad Grand 7’S, Strunk ‘n Panic, 
Trip, en als afsluiter de Del Toros!  
JOEB is te vinden aan de Heren-
weg 69 te Egmond-Binnen, de 
entree bedraagt 5 euro. Het fes-
tival vindt plaats vanaf 15.00 uur 
tot 2.00 uur.
Op zondag 24 mei organiseert 
de Bakkerij weer een Songwri-
ters Sunday in café Me Tante. 
Drie acts geven een optreden. 
Molten Soul uit Boston is een 
idealistische straatperformer die 
na lange omzwervingen door het 
Amerikaanse continent de Ver-
enigde Staten voor Amsterdam 
heeft ingeruild. Zijn muziek be-
staat uit kruisbestuivingen tus-
sen folk, blues, jazz, funk, rock, 
reggae en R&B met een duide-
lijke Amerikaanse traditione-
le flavour. Lightsnatchers is een 
blues/roots/folk collectief uit 
Amsterdam. De muzikanten van 
dit collectief delen allen de liefde 
voor lucky strike, bier, de blues, 
folk, slechte jaren ‘40 plaatjes, 
en lol maken tijdens het spe-
len van grappige deunen. Apes 

in the Orange Grove is een duo 
dat indie chansons speelt die ge-
kenmerkt worden door pakken-
de melodieën, dansbare ritmes, 
en melancholische teksten. Hun 
liedjes zijn simpel en direct en 
zeer opvallend is het gebruik van 
een melodica en exotische per-
cussie instrumenten. Kenmer-
kend van al de optredende acts 
is dat ze op de meest vreemde 
plaatsen optreden. Maar deze 
keer zal het ‘gewoon’ in café Me 
Tante zijn. De Songwriters Sun-
day zal vanaf 20:30 uur plaats-
vinden in café Me Tante aan de 
Dorpsstraat 30 in Castricum. De 
entree zal geheel gratis zijn. Voor 
meer info zie: www.vriendenvan-
debakkerij.nl.

Molten Soul.

Reconstructie eerste gedeelte 
van de Ruiterweg op zijn eind
Castricum - De reconstructie van het eerste gedeelte van de Ruiter-
weg loopt op zijn eind. Afgelopen vrijdag zijn twee lagen asfalt aan-
gebracht. Volgens de uitvoerder liggen de werkzaamheden een week 
voor op de planning. Volgens de uitvoerder zal maandag de laatste as-
faltlaag worden aangebracht en wordt het eerste gedeelte van de Rui-
terweg volgende week woensdag weer voor het verkeer opengesteld 
Foto: Giel de Reus..

Danspaar behaalt zilver 
op de Mini Blackpool
Castricum - Afgelopen zon-
dag stond bij het Castricumse 
danspaar Maurice Philipoom en 
Marieke van Londen, het gro-
te laatste internationale toernooi 
in Nederland op het programma, 
de Mini Blackpool. Dit toernooi 
werd beoordeeld door een groot 
internationaal jury-panel voorna-
melijk bestaande uit Engelse ju-
ry-leden.
In de finale hebben Maurice en 
Marieke hun allerbeste beentje 
voor gezet, en behaalden zij een 
podiumplaats waar zij de twee-

de prijs in ontvangst mochten 
nemen.

In Nederland zijn nu de wed-
strijden op z’n eind en is het zo-
merstop, alleen het Castricum-
se danspaar gaat de hele zomer 
hard door trainen en iets meer 
buitenlandse wedstrijden dan-
sen. Zo gaan zij 5 juli dansen 
in Wüpertal, eind juli een groot 
toernooi in Luxemburg en in au-
gustus doen Maurice en Marieke 
weer mee aan de German Open 
Champioships in Stuttgart.

Lekker buiten sporten
Castricum - Woensdag 12 mei werd op het sportpark van Vitesse ’22 
de jaarlijkse sportdag gehouden van de Augustinusschool. Op deze 
zonnige dag genoten groot en klein van de sportieve prestaties van de 
leerlingen. (Foto: Giel de Reus).
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Opnieuw subsidie op zonnepanelen en 
andere energiebesparende maatregelen
Castricum - Vanaf 20 mei kun-
nen particuliere woningeigena-
ren in Castricum weer subsidie 
aanvragen voor diverse ener-
giebesparende maatregelen zo-
als zonnepanelen en isolatiema-
terialen. 
De gemeente Castricum heeft 
van de Provincie Noord-Hol-
land subsidie ontvangen voor 
energiebesparende activiteiten 
door particulieren (eigenaar-
bewoners) binnen de gemeen-
te. Het subsidiebedrag bedraagt 
15.259,- euro. Daarnaast draagt 
de gemeente zelf nog 10.000,- 
euro bij voor de uitvoering van 
deze subsidieregeling.

Inwoners kunnen tot een maxi-
mum van 1650 euro per woning 

gebruikmaken van deze subsidie. 
Het gaat dan om technieken zo-
als vermeld in de DE-lijst die zijn 
gekocht en geplaatst in de pe-
riode dat de regeling van kracht 
is. Lees de subsidieregeling voor 
een toelichting op reikwijdte en 
weigeringsgronden. Deze is te 
vinden op de website www.cas-
tricum.nl Duurzaamheid en mi-
lieu. Ook het aanvraagformulier 
is daar te downloaden. 
De regeling eindigt op 31 de-
cember of eerder als het bud-
get op is. 

MKB en non-profit organisaties 
uit Noord-Holland kunnen bo-
vendien bij de provincie subsidie 
aanvragen voor technisch ver-
nieuwende projecten die ener-

giebesparend zijn of CO2- uit-
stoot verminderen. Gedeputeer-
de Staten (GS) willen daardoor 
bijdragen aan het tegengaan van 
klimaatverandering door techni-
sche vooruitgang te stimuleren. 
Daarom hebben zij op 14 april 
1,3 miljoen euro subsidie be-
schikbaar gesteld voor innova-
tieve maatregelen die een bijdra-
ge leveren aan het voorkomen 
van klimaatverandering of aan-
passingen aan de gevolgen van 
klimaatverandering. Het gaat om 
projecten van kleine en middel-
kleine bedrijven, non-profit or-
ganisaties en scholen. 
De subsidie kan tot 31 augus-
tus worden aangevraagd via het 
Subsidieloket van de provincie 
op www.noord-holland.nl.

Fietsen voor Burkina

Spullenmarkt groot succes!
Limmen - De eerste publieks-
actie voor Fietsen voor Burkina 
is georganiseerd door Martha 
van der Steen. Tijdens de verga-
dering stelde zij voor een ‘spul-
lenmarkt’ te houden en de op-
brengst te gebruiken voor de 
stichting. Snel kreeg zij iedereen 
enthousiast. Wekenlang stroom-
den de goederen binnen bij 

Martha en bij Ben Hageman, die 
haar assisteerde.
Op de zaterdag, zondag en 
maandag van de bloemenda-
gen was het zover. Op het kerk-
plein stond de kraam met spul-
len waar veel mensen een kijk-
je kwamen nemen. Ook was er 
een grabbelton en konden men-
sen raden hoeveel pinda’s er in 

een pot zaten. Zelfs was er een 
optreden zaterdag van Heeren 
zeventien, een shantykoor en 
maandag traden de ‘Olling Sto-
nes’ op. Hierbij werd Johan Ol-
ling bijgestaan door Ria Iliopou-
los, beiden gitaarspelend.
Martha was aan het einde van de 
markt heel tevreden. “Het is alle-
maal geweldig gegaan. Graag wil 
ik iedereen bedanken die mee-
geholpen heeft om het zo goed 
mogelijk te laten verlopen. De 
winnaar van het raden van het 
aantal pinda’s is het echtpaar 
Terluin van de Westerweg 100. 
Zij hebben een taart gewon-
nen en kunnen bij mij aange-
ven wanneer ze de taart in ont-
vangst willen nemen.” Ook vond 
Martha het schattig dat een jon-
getje, Teun genaamd, met een 
klein portemonneetje met geld 
kwam om een spelletje wat hij 
mooi vond te kopen. Uiteinde-
lijk is de opbrengst 2700 euro en 
dat is toch een hele prestatie! Tot 
slot: wat het koor Heeren zeven-
tien betreft, die kunnen tot en 
met volgend jaar geboekt wor-
den voor optredens. Zij zullen 
het geld ook bestemmen voor de 
stichting Fietsen voor Burkina.

Campings gaan samenwerking 
aan met zwembad Waterakkers
Castricum - Kennemer Duin-
camping Geversduin in Castri-
cum en Kennemer Duincamping 
Bakkum in Castricum aan Zee 
zijn een samenwerking aange-
gaan met zwemparadijs ‘De Wa-
terakkers’ in Heemskerk. 
Gasten van de campings kun-
nen tegen sterk gereduceerd ta-
rief zwembadkaartjes, een 10-
badenkaart of een halfseizoens- 
of seizoenspas kopen en mo-
gen eveneens tegen geredu-
ceerd tarief gebruik maken van 
de vele saunamogelijkheden in 
het zwemparadijs. Met deze sa-
menwerking zijn de gasten van 
campings Geversduin en Bak-
kum verzekerd van een zwem-
faciliteit op dagen dat het weer 

wat minder is om in buitenwater 
te zwemmen. Esther van Kars-
beek, manager bij zwemparadijs 
De Waterakkers noemt de sa-
menwerking uniek: “Het gebeurt 
niet elke dag dat een camping 
en een zwembad die qua locatie 
niet naast elkaar liggen, een der-
gelijke overeenkomst aangaan. 
Zowel de managers van de cam-
pings, als die van het zwembad 
zijn zeer tevreden met het feit dat 
ze elkaar op deze manier gevon-
den hebben.”
 
De recreatieteams van bei-
de campings organiseren in het 
vakantieseizoen tal van activi-
teiten voor zowel jeugd als vol-
wassenen. Ondanks dat, zal het 

toch voorkomen dat gasten ook 
eens willen gaan zwemmen. 
Dat kan natuurlijk in de zee, die 
slechts op een korte afstand van 
de campings ligt. Wanneer het 
weer echter niet helemaal meezit 
wordt het voor de campinggas-
ten moeilijk te gaan zwemmen, 
de campings beschikken name-
lijk niet over een eigen zwem-
bad. De samenwerking met De 
Waterakkers biedt nu uitkomst. 
Het waterparadijs biedt tal van 
zwem- en saunamogelijkheden 
voor het hele gezin. 
Met name voor de gasten van de 
campings Geversduin en Bak-
kum is de samenwerking een 
duidelijke aanvulling op de ont-
spanningsmogelijkheden die 
geboden worden. Maar ook uit 
economisch oogpunt is de sa-
menwerkingsovereenkomst voor 
alle partijen een aanvulling op 
hun activiteiten.

“Jammer, voorbij…”
Castricum - Voor de 300 leerlingen uit de derde klassen van het Clu-
sius College Castricum zitten de stages er weer op. Ze zijn de afgelo-
pen week uitgevlogen over vele winkels, bedrijven en instanties in Cas-
tricum en omgeving. De leerlingen zijn vele ervaringen rijker en zo le-
ren ze in week meer over zichzelf dan ze ooit uit een boek kunnen ha-
len. Een leerling verwoordde: “Jammer, voorbij...”

Castricum - Fayette Klaassen, 
Femke Dam, Elzemiek Rensen en 
Nina Enthoven uit VWO5 van het 
Bonhoeffercollege hebben de 
jury van de wiskunde A-lympia-
de versteld doen staan met een 
inventieve manier van het prak-
tisch toepassen van hun kennis 
van wiskunde-A.
Tijdens de internationale fina-
le, georganiseerd door het Freu-
denthalinstituut, lieten zij deel-
nemers uit verschillende landen 
ver achter zich met hun oplos-
sing voor een logistiek probleem 
rond het laden en lossen van 
containers in een haven.
Naast het uiterst lovende jury-

rapport konden de finalisten vrij-
dag 15 mei, vanuit Garderen, 
huiswaarts keren met een gro-
te bokaal, een medaille en een 
certificaat. Op school werden de 
winnaars nog eens extra in het 
zonnetje gezet met een lekkere 
taart en een groot applaus van 
medeleerlingen en docenten.
Het behalen van de eerste plaats 
door de meiden, een prestatie 
van groot formaat volgens de 
docenten wiskunde Warrie Rui-
ter en Henk Rautenberg, sluit 
naadloos aan bij het streven van 
het Bonhoeffercollege om meer 
meisjes te interesseren voor 
exacte vakken.

De ‘Bonhoeffermeiden’ 
behalen de eerste prijs
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Akerpop: Live muziek 
op het Wilhelminaplein
Akersloot - Goede muziek en 
veel gezelligheid voor jong en 
oud. Akerpop, Akersloots eni-
ge openlucht popfestival op het 
Wilhelminaplein zorgt daar in 
het weekend van zaterdag 23 en 
zondag 24 mei weer voor. 
Op zaterdag 23 mei geeft de 
Heemskerkse band Fabric op het 
Wilhelminaplein de aftrap voor 
Akerpop 2009: om 20.30 uur be-
gint daar een avond vol pop- en 
rockklassiekers. Aansluitend tre-
den in de cafés om het Wilhel-
minaplein verschillende bands of 
dj’s op. In jongerencentrum de 
Storey Club staat dj Rob T Raw 

achter de draaitafel en in bar ‘t 
Voorom treedt de band Goet-
Foud op.
Zondagmiddag 24 mei staan 
vanaf 14.30 uur de bands Moon-
dance, Blitz en Mindfield op het 
podium. De hele middag zijn er 
ook vele kinderactiviteiten. Op 
www.akerpop.nl is het hele festi-
valprogramma na te lezen.
Op zaterdag en zondag staan 
coverbands uit de regio op de 
bühne in Akersloot. 
Fabric is zoals ze het zelf zeg-
gen: ‘de nieuwe retegoede-kont-
schoppende-rock-cover-sensa-
tie uit de IJmond.’ Vijf mannen 

met een liefde voor goede mu-
ziek, die dit ook graag live wil-
len laten horen. Met nummers 
in het repertoire van onder an-
dere Queen, Supertramp en U2, 
staat Fabric garant voor een ech-
te livebelevenis.
De deels Akerslootse groep 
Moondance opent op zondag 
het Akerpopfestival. Deze swin-
gende soulpopgroep trad een 
half jaar geleden voor het eerst 
op en dat smaakte het publiek 
naar meer. Voor het eerst ge-
ven ze acte de présence op een 
openlucht popfestival.
Blitz, wereldberoemd in Akersloot 
en de IJmond, speelt dé muziek-
klassiekers uit onder andere de 
jaren ’60 en ’70. B
Thuisbasis van deze jonge rock-
coverband is Uitgeest, maar in-
middels is Mindfield ook in de 
rest van de regio een bekende 
verschijning. 
Voor kinderen is er ook veel te 
doen. Van 14.00 tot 17.00 uur zijn 
er springkussens, kan men zich 
laten schminken en nog veel 
meer spelletjes. Wie de stem-
pelkaart inlevert maakt kans op 
mooie prijzen.

Akerpop wordt gedragen door 
vrijwilligers, van de bar tot aan 
het schminken. En hoewel het al 
de vierde keer is, wil de organi-
satie nog vele jaren door. 
Jongerencentrum de Storey Club, 
bar ’t Voorom en café De Vriend-
schap, allemaal gelegen aan het 
Wilhelminaplein in Akersloot, zijn 
de initiatiefnemers van Akerpop. 
Het festival wordt gesponsord 
door onder andere Novy Velze-
boer en budgetverf.nl. 

Mindfield in actie op het podium tijdens Akerpop 2007.

Informatiebijeenkomst plan-
nen terrein Duin en Bosch
Castricum - Op 2 en 11 juni om 
20.00 uur organiseert GGZ Dijk 
en Duin in het Witte Kerkje in-
formatiebijeenkomsten voor be-
langstellenden over de plan-
nen met de locatie Castricum/
Duin en Bosch. Het masterplan 
uit 2006 is, in samenspraak met 
de gemeente Castricum, verder 
uitgewerkt in een structuurvisie. 
Deze visie ligt sinds 7 mei ter in-
zage bij de gemeente. De struc-
tuurvisie locatie Duin en Bosch 
is tot stand gekomen in samen-
werking met de gemeente Castri-

cum. Belangrijke punten voor de 
herontwikkeling van het terrein 
zijn dat de zorg ruim baan krijgt 
om nieuwe huisvesting te bou-
wen voor cliënten. Dan gaat het 
om hoogwaardige huisvesting 
volgens de eisen van deze tijd. 
Inzet is om het landgoed karak-
ter te behouden en aan de mo-
numenten bijzondere aandacht 
te schenken. Voor de investerin-
gen die hiermee gemoeid zijn is 
een kostendrager gevonden in 
de vorm van woningbouw aan 
de rand van het terrein.

Eerste starterswoningen ’t Maal-
water verhuurd met korting
Regio - Sander Morsch en Mo-
nique Bolten ontvingen als eerste 
bewoners tegelijkertijd de sleu-
tel van hun nieuwe appartemen-
ten aan ‘t Maalwater. Wooncon-
sulenten Saskia Seijnen en Ria 
Hopman van Kennemer Wonen 
reikten afgelopen maandag de 
eerste negen sleutels uit. Ken-
nemer Wonen heeft op het voor-
malige sportpark, gelegen aan 
de rand van Heiloo omringd door 
bos, park en water, 80 huurap-
partementen gerealiseerd, waar-
van 45 tweekamerwoningen met 
een kortingsregeling op de huur. 
Woonconsulente Saskia Seijnen 
legt uit: “De bedoeling van het 
project is het aanbod van star-
terswoningen voor jongeren te 
vergroten. Daarom is samen met 
de gemeente Heiloo de volgen-
de leeftijdsafhankelijke kortings-
regeling tot stand gekomen. De 
korting op de huur voor jonge-

ren tot en met 22 jaar bedraagt 
100,- euro. Daarna wordt de kor-
ting elk jaar met 25,- euro ver-
minderd, vanaf 26 jaar is er geen 
recht meer op korting. Naast de-
ze korting kunnen alle jongeren 
met een laag inkomen ook nog 
voor huurtoeslag in aanmerking 
komen.
De appartementen die gebouwd 
zijn, verschillen in oppervlak-
ten en prijsklassen. Alle appar-
tementen worden naar verwach-
ting voor de zomer van 2009 op-
geleverd.
Kennemer Wonen heeft dit pro-
ject gerealiseerd samen met ge-
meente Heiloo, DP6 architec-
tuurstudio en Teerenstra Bouw 
BV. Alle appartementen zijn in-
middels verhuurd. Wanneer een 
appartement opnieuw vrijkomt, 
wordt deze aangeboden via het 
regionale woonruimteverde-
lingssysteem SVNK.

Stichting Sighet organiseert 
lentefair voor een goed doel
Heiloo - Op zondag 24 mei or-
ganiseert Stichting vrienden van 
Sighet een lentefair op het ter-
rein van GGZ Noord-Holland-
Noord in Heiloo, Kennemer-
straatweg 464. Deze fair is vrij 
toegankelijk en vindt plaats van 
11.00-17.00 uur. Ook houdt de 
stichting een loterij met prijzen, 
waarvan de gehele opbrengst in 
zijn geheel ten goede komt aan 
de projecten in Roemenie.
Er is voor een ieder wat wils, zo-
als woon- en tuinaccessoires, 

brocante, kinderkleding, dames-
kleding, workshops, sieraden, 
tassen, cadeauartikelen, fietsen, 
delicatessen, aardbei produc-
ten, honing producten, poppen-
kleding en nog veel meer. Voor 
de kinderen is er een springkus-
sen, een limonade koe waar ze 
zelf limonade mogen melken, 
popcorn en suikerspinnen, al-
les tegen betaling van 0,50 eu-
ro per onderdeel. Ook is er live 
muziek van de band Ouwe Jon-
gens Krentebrood. Onder het ge-

not van een hapje en een drank-
je kan men hiervan genieten. Op 
het terrein van GGZ Noord-Hol-
land-Noord (GGZ NHN) is de 
kapel na 12.00 uur opengesteld. 
In de kapel is momenteel een ex-
positie van schilderijen en beel-
den te zien. De kinderboerderij 
en de plantenkas op het terrein 
zijn ook open. Cliënten van GGZ 
NHN zijn ook aanwezig met een 
kraampje met zelfgemaakte pro-
ducten zoals vogelhuisjes, ter-
rasstoelen, houten kistjes et ce-
tera.

Stichting vrienden van Sighet
De stichting ‘Vrienden van Sig-
het’ is opgericht op 31 oktober 
1995 en is sindsdien volop bezig 
zich in te zetten voor een aantal 
projecten in het plaatsje Sighe-
tu-Marmatiei. Sighet zoals zij het 
verkort noemen ligt in de streek 
Maramures in het noorden van 
Roemenie tegen de Oekraïne 
aan. Ieder jaar gaan er twee trai-
lers met hulpgoederen naar Sig-
het. De hulpgoederen zijn be-
stemd voor onder andere tehui-
zen met verstandelijke en licha-
melijke gehandicapte kinderen, 
scholen, een bejaardentehuis, 
een rolstoelstichting en diverse 
andere kleinschalige projecten 
(www.sighet.nl).
Stichting vrienden van Sighet 
staan met een informatiekraam 
op de fair, zodat men kan zien 
wat zij allemaal doen. 

Twee verdachten aange- 
houden voor straatroof
Castricum - Een 17-jarig meis-
je uit Velserbroek en een 16-jari-
ge jongen uit Castricum zijn res-
pectievelijk woensdag 13 mei en 
donderdag 14 mei aangehou-
den voor de beroving van een 
vrouw op maandag 30 maart. De 
vrouw fietste om 21.30 uur over 
een voetpad in Hoorn. Zij werd 
door een jongen en een meisje 
tegengehouden en moest onder 
bedreiging van een mes haar tas 
afgeven. Zij gaf deze uiteindelijk 
af, nadat ze door het mes licht 

was verwond. De tas werd later 
in de directe omgeving terugge-
vonden. Er werd die dag later die 
dag een poging gedaan om geld 
op te nemen. Echter zonder re-
sultaat omdat er geen pincode 
bij was. Na het tonen van de fo-
to’s van de pinpoging in diver-
se media, kwamen er een aantal 
tips binnen. De verdachten kon-
den afgelopen week aangehou-
den worden. Zij zijn vrijdag voor-
geleid aan de rechter-commis-
saris.
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Nieuwe manier van autowassen 
bij Indoor Carwash Castricum

Castricum - Je eigen auto was-
sen voor de deur lijkt wel niet 
meer ‘in’ te zijn. Steeds meer 
mensen laten hun auto wassen. 
Het scheelt tijd en bovendien is 
het voor het behoud van de lak 
beter. Indoor Carwash Castricum 
naast Kwik-Fit aan de Soomer-
wegh 1a is een nieuw bedrijf, dat 
voorzichtig startte op 3 februari. 
Vanaf heden draait het bedrijf op 
volle toeren. 
 
De Indoor Carwash is een fa-
miliebedrijf. Kees Commandeur 
startte twintig jaar geleden in Be-
verwijk, waar deze nieuwe ma-
nier van autowassen een groot 

succes is. Bijna zes jaar geleden 
volgde Alkmaar. Daar worden bij 
mooi weer meer dan 200 auto’s 
per dag gewassen. Zoon Martijn 
Commandeur is technisch direc-
teur van alle drie vestigingen. 
Compagnon Aad Kok is com-
mercieel directeur van Alkmaar 
en Castricum. Zoon Pieter Com-
mandeur is communicatiemana-
ger van alle vestigingen.
 
Nooit wachten
Bij Indoor Carwash Castricum 
krijg je te maken met een ande-
re manier van wassen. Ten eer-
ste kan je in je auto blijven zit-
ten. Je hoeft je rem niet aan te 

trekken, zoals bij rollovers. Jouw 
auto wordt over een kettingbaan 
van 35 meter getrokken. Je hoeft 
nooit te wachten, want door de-
ze lengte kunnen er zeven auto’s 
tegelijk worden gewassen. Er zijn 
zaterdag twee medewerkers en 
op andere dagen is er één me-
dewerker. Die doen eerst de an-
tenne naar beneden en kijken of 
er ook hardnekkige vlekken op 
de auto zitten, zoals de vaak zure 
vogelpoep, die bij verwaarlozing 
de lak aantast, vliegjes en ande-
re ongerechtigheden. Deze wor-
den met een speciaal voorreini-
gingsmiddel verwijderd en met 
een extra hoge druk met veel 
water afgespoeld. Daar de ma-
chines niet altijd goed de achter-
kant van de auto kunnen reini-
gen, wordt door de medewerker 
ook de achterkant van de auto 
met water schoon gespoten. 
 
Vervolgens wordt het voertuig 
over de kettingbaan getrokken. 
Er wordt shampoo op gespo-
ten, de auto gaat door een hoge-
drukboog en dan volgt het was-
proces. Hierbij moet worden ver-
meld, dat dit Indoor Carwash 
Castricum zo bijzonder maakt. 
Geen borstels, zoals bij rollovers 
maar lange slierten geschuimd 
polyethyleen (een soort foam) 
verwijderen vuil grondig maar 
heel zacht. Daardoor blijft de lak 
mooi en glanzend. Wie zijn au-
to wil waxen krijgt te maken met 

rode lappen, die de wax er in 
poetsen. Daarna volgt de spoe-
ling en wordt de auto met blau-
we lange lappen en lucht ge-
droogd. Wie zijn auto van binnen 
met een stofzuiger wil reinigen, 
kan dat gratis doen. Buiten staan 
elf grote stofzuigers in het gelid.
  
Milieuvriendelijk
Er is heel wat aan vooraf gegaan 
voordat de Indoor Carwash in 
Castricum kon starten. Maar er 
is aan alle eisen voor de milieu-
vergunningen voldaan. Zo heb-
ben de shampoos en reinigings-
middelen een milieukeur. Naar 
aanleiding van  protest tegen 
te veel geluidshinder is er aan 
de achterkant van de wasstraat 
een nieuwe elektrische deur ge-
komen, die men na het uitrijden 
onmiddellijk weer sluit. Het is een 
milieuvriendelijk bedrijf, want 

men heeft een eigen waterbron 
gegraven. Per wasbeurt wordt er 
300 liter water gebruikt. Maar In-
door Carwash gebruikt geen lei-
dingwater, maar bronwater, wat 
zelfs na de wassing wordt ge-
recycled. Er wordt met kalkvrij 
water gewassen, zodat er geen 
witte vlekken op de auto achter 
blijven.  Er zijn vier programma’s: 
1) Standaard (wassen en dro-
gen); 2) Wax (wassen, drogen en 
wax; 3) Polish (wassen, drogen, 
bodemreiniging en polish wax) 
en tenslotte de superbehande-
ling Super Bubble Polish (de 
poetsbeurt in de wasstraat). Bij 
alle programma’s worden de vel-
gen gereinigd.  Met een speciale 
waspas met prijzen vanaf 50 eu-
ro krijgt men een bonuskorting. 
Voor verdere informatie zie de 
website: www.indoorcarwash.nl. 
(Marga Wiersma)

Het nieuwe bedrijf Indoor Carwash Castricum bevindt zich rechts van 
Kwik-Fit aan de Soomerwegh 1a.

De extra service van Indoor Carwash Castricum: het verwijderen van 
hardnekkige vlekken.

Nieuw programmaboekje Plusactiviteiten
Castricum - Het programma-
boekje Plusactiviteiten 2009-
2010 wordt op 27 mei huis-aan-
huis bezorgd in de gemeenten 
Castricum, Limmen, Akersloot, 
Heiloo, Egmond, Uitgeest, 
Heemskerk en Beverwijk.
Het cursusboekje bevat een 
breed cursusaanbod voor jong 
en oud: computerlessen (inter-
net, Word, Excel, website, typen), 
talen, creativiteit, educatie, ge-
zondheid, hobby, koken, muziek, 
sport, lezingen en workshops. 
Digitale fotografie is uitgebreid 
met de workshop uitleg digita-
le camera. Hierdoor leert men de 
mogelijkheden van de camera 
beter gebruiken en toepassen.
Met het uitgebreide talenaanbod 
kan men de talenkennis uitbrei-
den door het leren van een nieu-
we taal of opfriscursussen en 
conversatielessen. Of men kan 
in een korte vakantiecursus de 
taal van het vakantieland leren 
toepassen.
Bangers & Mash geven in Ier-
se ballades een muziekaal beeld 
van Ierland tijdens de thema-
avond Ierland. 
Diverse schrijfcursussen (levens-
verhalen-, kinderboek- en co-
lumns) bieden een ruime keuze 
als men met pen en papier aan 
de slag wil gaan.
Men kan kiezen uit een divers 

aanbod kookcursussen - de Ita-
liaanse, Franse, Japanse en me-
diterrane keuken zijn zeer sma-
kelijk. 
Leerzaam en nuttig zijn de cur-
sussen belastingaangifte (maart 
2010) en eigen zaak.
Op creatief gebied is het aan-
bod groot: Een echt zilveren ring 
maakt men van zilverklei. Men 
kan originele glaskralen maken 
om een moderne ketting te ma-
ken. Of men gaat zijde schilde-
ren, textielkunst voor iedereen. 
Bij mozaïeken met glas maakt 
men een originele lamp en met 
de Tiffany-techniek kan men 
raamdecoraties maken. Illumine-
ren is letters verfraaien met kleu-
ren en goudverguldsel. In diver-
se workshops kan men Chinees 
schilderen, Japans papier ma-
ken, mozaïeken, vilten, bloem- 
en tuindecoraties, kettingen ma-
ken. Daarnaast diverse creatieve 
cursussen tekenen, schilderen, 
beeldhouwen, glas-in-lood, foto-
grafie en videofilmen.
Make-up en uitstraling leert de 
basistechnieken om stralend 
voor de dag komen en in me-
tamorfose leert men zich stijlvol 
kleden op basis van persoonlij-
ke kenmerken. De cursus haar-
knippen leert men leuke kapsels 
knippen.
Goed toepasbare kennis doet 

men op in de praktische cursus-
sen zoals fietsonderhoud, meu-
belstofferen, vaarbewijs, snoeien 
en tuinonderhoud. Om de wo-
ning prettig in te richten geeft 
wonen en interieur bruikbare 
tips. Sterrenkunde laat kennis-
maken met de intrigerende we-
reld van het zonnestelsel. 
Onder Educatief vindt men inte-
ressante cursussen zoals neuro 
linguïstisch programmeren, de 
gordontrainingen helemaal je-
zelf en effectief omgaan met kin-
deren, persoonlijke ontwikkeling, 
spirituele ontwikkeling, astrolo-
gie, tarot, mensenkennis, psy-
chologie, filosofie enzovoort.
Men kan het programmaboekje 
halen bij de bibliotheken van bo-
vengenoemde gemeenten, boek-
handel Laan in Castricum en het 
kantoor Plusactiviteiten in het 
Bonhoeffercollege. Het cursus-
aanbod staat op de vernieuwde 
website www.plusactiviteiten.nl.
Op 30 augustus organiseert de 
Plusactiviteiten in het Bonhoef-
fercollege, Pieter Kieftstraat 20 
een open dag van 11.00-14.00 
uur. Belangstellenden kunnen 
daar de docenten persoonlijk 
over de cursus spreken en zij la-
ten zien wat zij gaan bieden. In-
formatie: 0251-671837 maandag 
tot en met vrijdag 11.00-16.30 
uur. 

Gouden Dagen van start 
met Gouden Dagen TV
Castricum - Op 26 mei start 
woonzorgcentrum de Boogaert 
van ViVa! Zorggroep met een 
uniek initiatief: Gouden Dagen. 
Gouden Dagen zijn jaarlijks drie 
bijzondere dagjes uit voor elke 
bewoner van de Boogaert. El-
ke bewoner krijgt drie vouchers: 
voor een dagje Retour naar vroe-
ger (herbeleving), een dagje Uit 
(entertainment) en een dagje 
Nog nooit gedaan (nieuwe erva-
ringen). 
De ouderen wisselen de vou-
chers in voor een breed aanbod 
aan ‘dagjes’. Zo kiest iedereen 
het uitje dat het beste bij hem of 
haar past. Ook tachtigplussers 
die in de buurt van de Boogaert 
wonen, kunnen zich voor de vou-
chers aanmelden.
Op dinsdag 26 mei, 14.30 uur 
vindt in de recreatiezaal van de 
Boogaert de aftrap plaats van 
Gouden Dagen. Televisieper-
soonlijkheid Han Peekel opent 
dan een mini-expositie over zes-
tig jaar televisiegeschiedenis. 
Deze is te bezichtigen tot en met 
9 juni. Tijdens de tentoonstelling 
kunnen bewoners op een formu-
lier invullen welke televisiefrag-
menten zij graag nog eens zou-
den willen zien en waarom. Op 

9 juni wordt Gouden Dagen TV 
afgesloten met een nostalgische 
televisiemiddag. Helemaal op 
maat gemaakt voor de bewoners 
van de Boogaert, met hun eigen 
favoriete fragmenten. Han Pee-
kel kondigt de fragmenten aan 
en vertelt waarom ze zo bijzon-
der voor iemand waren. Dat le-
vert een programma op vol her-
kenbare televisiemomenten en 
ontroerende of juist hilarische 
persoonlijke herinneringen.
Gouden Dagen is een landelijk 
initiatief van de vermogensfond-
sen Stichting Roomsch Catholijk 
Oude Armen Kantoor (RCOAK) 
en Fonds Sluyterman van Loo. Zij 
willen iets doen aan het groeien-
de probleem van eenzaamheid 
onder ouderen. Volgens onder-
zoek zijn er in 2010 1,5 miljoen 
eenzame ouderen. Een kwart 
van de ouderen zou er graag va-
ker uit willen. Om Gouden Da-
gen voor ouderen in Castricum 
te kunnen betalen, is het Gou-
den Dagen Fonds de Boogaert 
opgericht. 
Het fonds is op dit moment bezig 
om Gouden Vrienden (grote ge-
vers), donateurs en sponsors te 
werven. Kijk op www.goudenda-
gen.nl voor meer informatie.
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Er valt wat te kiezen 
Op maandag 25 en dinsdag 26 (en misschien zelfs op woensdag 27 
mei) vindt vanaf 19.30 uur een burgerraadpleging plaats over de Toe-
komstvisie 2010 voor Uitgeest. Dan mag de burger zich uitspreken over 
hoe we met Uitgeest verder gaan. Met de gemeenteraadsverkiezingen 
voor de deur zal de politiek zijn oor te luister leggen. Er valt dus wat te 
kiezen. 
Het gemeentebestuur legt een aantal toekomstscenario’s vanuit begro-
tingsperspectief op tafel. Vijfhonderd inwoners meer of minder zijn be-
slissend voor de toekomst. Voor de gemeente Uitgeest als organisatie is 
het een kwestie van overleven, blijven we zelfstandig of dreigt curatele 
en verlies van eigen identitieit. Voor de gemeenschap Uitgeest zijn de 
belangen nog groter, het gaat niet alleen om een zelfstandig voortbe-
staan maar ook om de manier waarop we in Uitgeest willen leven.  
Hoe gaan we verder met Uitgeest? Gaan we mee in de vergrijzing en 
blijven we appartementen bouwen? Accepteren we een verdere terug-
gang in het aantal inwoners per woning en krimp van de bevolking? Zet-
ten we onze voorzieningen daarmee op het spel of accepteren we forse 
belastingverhogingen? Wel of geen zwembad, wel of geen bibliotheek, 
wel of geen ijsbaan voor de jeugd? Maar ook, wel of geen noodlijdende 
verenigingen, wel of geen kinderen op onze scholen. Het heeft allemaal 
te maken met de keuze voor het al dan niet bouwen en de keuze voor 
bepaalde types woningen.
Bijna driekwart van alle Uitgeesters woont inmiddels in wat ooit eens 
buitengebied was. De roep om het buitengebied op slot te gooien is 
echter nog nooit zo sterk geweest. Cultuurlandschappen worden vaak 
ten onrechte tot natuurgebied verklaard. Staan we nog dicht bij de na-
tuur of zijn we van de natuur vervreemd? Is ook de mens niet onderdeel 
van de natuur? Beseffen we voldoende dat extensieve urbanisatie van 
cultuurgronden een positieve bijdrage levert aan de verrijking van de na-
tuur? Zijn de belangen niet te divers om het met elkaar eens te worden? 
Gaan groepsbelangen niet het algemeen belang overschaduwen? 
De vaak gehoorde kreet om alleen te bouwen voor eigen inwoners is 
een verkeerd geluid. We leven gelukkig in een vrij land met een vrije 
woningmarkt. Ooit bouwde Uitgeest de spoorwoningen aan de Kleis en 
de Ziendervaart voor eigen (deels nieuwe) inwoners en dat deed ook 
de voormalige HMS in de kop van het dorp. Maar daarna gingen we de 
regionale markt op en bouwden we voor de Hoogovens en vervolgens 
hebben we onze blik verruimd en ons deel van de uittocht van Am-
sterdammers opgeëist die zo graag buiten wilden wonen in de kleine 
gemeente Uitgeest. Niks eigen inwoners, ze bestaan niet eens. Uitgeest 
is gewoon Uitgeest. De burger mag er het zijne van zeggen en de poli-
tiek gaat op basis van meerderheid beslissen. Maar zijn meerderheidbe-
slissingen vanuit begrotingsperspectief altijd de beste beslissingen. Er is 
meer en er komt meer, wellicht zelfs een (groter) RKZ. En de medewer-
kers daarvan willen ook graag in (hun eigen) Uitgeest wonen. Wilt u aan 
de burgerraadpleging van de gemeente meedoen dan moet u wel eerst 
een gratis toegangskaartje gaan halen op het gemeentehuis.
AVBU-Uitgeest. (Ingekort door de redactie). 

FC Uitgeest 
F11 kampioen
Uitgeest - Woensdag 13 mei 
moest FC Uitgeest F11 de laat-
ste wedstrijd spelen om officieel 
kampioen te worden. Maar met 
acht gewonnen wedstrijden en 
een gelijkspel kon er helemaal 
niets meer mis gaan. Tegenstan-
der ZVV Zaandijk F3 werd opge-
rold met 2-8. 
Na het eindsignaal stroomde al-
le toeschouwers het veld op en 
werden de negen kanjers offici-
eel gehuldigd. 
Daarna werden de spelers op-
gehaald met een versierde luxe 
touringcar (anno 1960) en te-
rug naar Uitgeest gebracht waar 
ze nog gingen bowlen, compleet 
met patat.

KV Stormvogels degradeert
Uitgeest - Het was afgelopen 
zondag een trieste dag voor KV 
Stormvogels. Door het 7-12 ver-

lies tegen KZ Leiden kan degra-
datie niet meer ontlopen worden. 
Speler Gerard Valkering: “We 

Eva de Vries neemt een doorloopbal die Mark Spillekom aangeeft. Mi-
chel Wessels staat onder de korf en Jolanda Laanbroek loopt zich vrij 
in het voorveld.

hebben onze laatste thuiswed-
strijd tegen KZ-Leiden gespeeld. 
Een ploeg uit de top drie van de 
poule. Uiteindelijk hebben we 
eervol van ze verloren.”
Valkering weet precies waar-
om het duel werd verloren. “In 
de eerste helft zijn te veel klei-
ne foutjes gemaakt waardoor we 
onnodig tegendoelpunten tegen 
hebben gekregen. We kwamen 
met 0-2 achter. In het begin kon-
den we nog een beetje bijblijven 
maar KZ Leiden is uitgelopen tot 
een 2-8 ruststand.”

In de tweede helft werden al een 
stuk minder fouten gemaakt en 
de ploeg bleef werken. Valke-
ring: “Dit heeft geresulteerd in 
een overwinning (in de tweede 
helft dan tenminste) van 4-5 en 
de complimenten van de coach 
van de tegenstander. Wel is de-
gradatie nu een feit. Het is nu 
zaak om het seizoen positief af 
te sluiten (dat gaat wel lukken) 
en de blik te richten op het vol-
gende seizoen.”

Jeugd hengelt weer raak
Uitgeest - Afgelopen maandag 
was de tweede viswedstrijd van 
de jeugdcompetitie. De opkomst 

was een flink stuk hoger dan vo-
rige week, met in totaal 21 en-
thousiaste vissers kon de wed-

strijd om 19:00 uur beginnen. Na 
vorige week een uur verkleumd 
aan de waterkant te hebben ge-
zeten, was een zacht windje met 
een zonnetje deze avond een 
verademing. Er werd ook iets 
meer vis gevangen dan de vori-
ge wedstrijd. 
De eindstand was deze avond 
als volgt: 1.: Sten Houthuyzen 
met 377 cm., 2.: Matthijs Ver-
steeg met 243 cm en op een der-
de plek: Benjamin Kloosterman 
met 115 cm.

Ook lekker vissen en niet ouder 
dan 16? Kom dan op maandag-
avond met een hengel om 18:45 
uur naar de Ziendervaart. (Vlak-
bij de molens en tegenover het 
huttenweek-terrein.) De volgen-
de wedstrijden zullen zijn op 25 
mei, 15 juni en 22 juni. Dus ge-
legenheid genoeg om nog mee 
te doen. De eigen bijdrage voor 
de resterende drie wedstrijden is 
1,50 euro. Na afloop is voor iede-
re hengelaar een prijs. 
Voor verdere informatie kan men 
contact opnemen met P. Pilkers, 
tel. 0251-310275. 

Nominaties groen lintje 
welkom bij GroenLinks
Uitgeest - GroenLinks Heems-
kerk/Uitgeest reikt op zaterdag 
6 juni voor de tweede maal de 
“groene lintjes” uit. Deze onder-
scheiding gaat naar Heemsker-
kers en/of Uitgeesters die zich 
op positieve wijze inzetten voor 
duurzaamheid en milieu: mensen 
die hun nek uitsteken voor het 
doel dat ze nastreven. De huldi-
ging is gekoppeld aan Wereldmi-
lieudag: 5 juni 2009. GroenLinks 
wil met de uitreiking van groe-
ne lintjes het onderwerp milieu 
op een positieve manier in het 
nieuws brengen.
Voor deze uitreiking mag ieder-
een kandidaten aandragen, die 
zich op wat voor wijze dan ook 
inzetten voor een beter milieu. 
Het is de bedoeling dat niet al-
leen particulieren genomineerd 

worden, maar ook bedrijven en/
of instellingen die verantwoord 
en duurzaam bezig zijn met het 
milieu. Iedereen die iemand no-
mineert en de genomineerdeen 
krijgen uiteraard een uitnodi-
ging voor de feestelijke uitrei-
king. Tijdens de uitreiking wordt 
bekendgemaakt wie er een lint-
je zal gaan ontvangen. Deze zal  
plaatsvinden op een groene, 
passende locatie.

Nominaties kunnen naar 
redactie@groenlinksheemskerk.
of naar GroenLinks Heemskerk/
Uitgeest, Musket 23, 1967 KC 
Heemskerk. Graag voorzien van 
motivatie en voor 23 mei aan-
staande. Op www.groenlinks-
heemskerk.nl staat meer infor-
matie. 
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Judoka Mees Burgering  
eerste in Uitgeest
Regio - Zondag werd bij het ne-
gende Lentetoernooi in de sport-
hal van de Wissel door ruim 200 
judoka’s gestreden om de prij-
zen. Mees Burgering van Do-
jo Tanoshii kwam uit in de licht-
ste klasse, tot 21 kg. In een poule 
met zes judoka’s  bereikte Mees 
met, vier gewonnen en een ver-
loren partij, de kruisfinales.
In deze kruisfinale won hij zijn 
eerste partij. In de finale trof hij 
dezelfde judoka waar hij eerder 
van verloren had. Een schitteren-
de partij judo volgde. Beide ju-
doka’s hielden elkaar in even-

wicht. Met twee keer een houd-
greep wist Mees uiteindelijk de 
partij naar zich toe te trekken. 
Kortom, weer een beker voor 
Mees, na zijn derde plaats afge-
lopen maand in Velserbroek.
Op zaterdag 6 juni worden bij 
Dojo Tanoshii de traditionele 
clubkampioenschappen gehou-
den. Dit jaar voor alle drie de lo-
caties, Castricum, Heemskerk en 
Uitgeest van Dojo Tanoshii. Be-
langstellenden zijn vanaf 12 uur 
van harte welkom in Sportcen-
trum De Bloemen te Castricum. 
Kijk ook op www.dojotanoshii.nl.

Uitgeest - Zaterdag is er weer 
de zogenaamde Halve Nacht van 
Stormvogels, een gezellig kla-
verjasavontuur. De avond start 
om 19.00 uur in de kantine van 
Stormvogels aan Niesvenstraat 
14 in Uitgeest. 
Er worden vijf rondes gespeeld 
en er zijn weer heel mooie prij-
zen te winnen. De koffie is gra-
tis voor de deelnemers. En ieder-
een is van harte welkom om mee 
te doen.

Halve Nacht 
Stormvogels

Voluit zoekt volleybal 
speelsters voor tweede
Uitgeest - Volleybalvereniging 
Voluit is op zoek naar speelsters 
voor het tweede damesteam, dat 
speelt in de tweede klasse. Het 
team van deze dames heeft te-
kort speelsters en zit te springen 
om aanvulling.
Een mooie kans voor dames die 
graag weer willen volleyballen. 
De trainingsavond is op dinsdag-
avond van 20.00 tot 21.30 uur. 
Competitiewedstrijden worden 
op avonden door de week ge-

speeld. De thuisspeelavond van 
Voluit is op donderdagavond.
De vereniging is ook op zoek 
naar trainers. Wie het leuk vindt 
om een team in de derde of vier-
de klasse te trainen is zeer wel-
kom. Een trainersdiploma is niet 
vereist, ervaring met volleybal ui-
teraard wel. Wie interesse heeft 
voor spelen of trainen kan mai-
len naar info@vvvoluit.nl. Be-
langstellenden krijgen dan zo 
snel mogelijk een reactie.

Regio - Op maandag 1 juni, 
tweede pinksterdag, houdt acti-
viteitenclub Leuke Plannen (voor 
mensen vanaf 35 jaar) een fiets-
tocht door de duinen. Het ver-
trek is om 10.30 uur vanaf fiets-
verhuur Stoop in Alkmaar. De 40 
kilometer lange fietstocht gaat 
door de duinen langs Bergen 
aan Zee en Schoorl. Meer info 
over de fietstocht en club is te 
vinden op de site http://leuke-
plannen.hyves.nl.

Pinkster-
fietstocht

Deelnemers Huttenweek
Uitgeest - Woensdag was  de 
inschrijving en loting voor de 
huttenweek. De gelukkigen die 
mee mogen doen met de hutten-
week van 2009, zitten in de groe-
pen die hieronder staan vermeld. 
De deelnemers dienen donder-
dag 28 mei door hun ouders of 
verzorgers definitief aangemeld 
te worden op de aangekondigde 
tijd in het speeltuingebouw.  Je 
mag ook zelf meekomen. Tevens 
dient dan het inschrijfgeld van 
17,50 euro te worden voldaan. 
Om vertragingen bij de inschrij-
ving te voorkomen dient de hele 
groep tegelijk langs te komen. 
De volgende groepen worden 
donderdag verwacht om:

19.00 uur: de groepen: 1, 4, 9, 
10 en 11; 19.10 uur: de groepen: 
12, 14, 15, 17en 18; 19.20 uur: de 
groepen: 19, 23, 24, 27 en 30; 
19.30 uur: de groepen: 31, 32, 34, 
36 en 38; 19.40 uur: de groepen: 
39, 41, 42, 43 en 44; 19.50 uur: 
de groepen: 45, 46, 47, 50 en 51; 
20.00 uur: de groepen: 52, 53, 54, 
57 en 60; 20.10 uur: de groepen: 
62, 63, 64, 65 en 67; 20.20 uur: de 
groepen: 69, 71, 72, 73 en 75 en 
om 20.30 uur: de groepen: 76, 77, 
78, 79 en 84.
Zit het nummer van de groep 
waarmee jij hebt ingeschreven 
erbij? Dan mag jij meedoen met 
De Huttenweek. Je kan je nu de-
finitief inschrijven.

Nieuws van MHCU
Meisjes E3 kampioen
Uitgeest - Zaterdag speelden 
meisjes E3 van MHCU de laat-
ste wedstrijd in de lentecompe-
titie. Ze stonden er zeer goed 
voor want van de zes wedstrij-
den hadden ze er vijf gewon-
nen en de zesde was in een ge-
lijkspel geëindigd. Zaterdag was 
de laatste lastige uitwedstrijd bij 
de Kikkers in Nieuw-Vennep. De 
meiden waren erg gespannen 
want vandaag zouden ze kam-
pioen kunnen worden. De wed-
strijd begon en nog geen tien se-
conden later lag de bal al in het 
doel van de Kikkers: 0-1. Gedu-
rende de eerste helft had Uit-
geest de controle over het spel. 
Nadat ze op 0-2 waren geko-
men werd het vlak voor rust toch 
even spannend, Kikkers maak-
te een tegendoelpunt, ruststand 
1-2. In de tweede helft waren de 
meiden van Uitgeest echter heer 
en meester over het spel. Met 
zeer verzorgd spel en een aan-
tal zeer mooi uitgespeelde aan-
vallen werd de uitslag uiteinde-
lijk 1-4. Het kampioenschap was 
een feit. 
Voor de meisjes 8D1 de laatste 

competitiewedstrijd van dit sei-
zoen tegen Myra. De vorige ont-
moeting tegen Myra werd nipt 
gewonnen met 4-3. Van meet af 
aan werden de meiden van Uit-
geest zwaar onder druk gezet. 
De meiden van Myra kregen te 
veel vrijheid. Een doelpunt kon 
dan ook niet uitblijven. Ondanks 
een mooie redding van de kee-
per werd de bal in tweede in-
stantie tegen de plank gesla-
gen: 0-1. Niet veel later was het 
weer raak: 0-2, waarop een time-
out werd aangevraagd. Langza-
merhand kwam het niveau terug 
in het team en kwam er een te-
gendoelpunt van Uitgeest: 1-2. 
De achterhoede zorgde er voor 
dat Myra minder kans kreeg om 
bij het doel te komen. Uitgeest 
kreeg de overhand in de wed-
strijd, er ontstond een rommeli-
ge situatie en het tweede doel-
punt van Uitgeest was een feit: 
2-2 wat ook de ruststand was. In 
de tweede helft ging Myra ste-
vig van start en scoorde: 2-3. Het 
spel ging permanent heen en 
weer en het duurde niet lang of 
de gelijkmaker was gemaakt: 3-

Kerk-In Jongerengroep
Uitgeest - Zaterdag 23 mei is er 
weer een viering van Kerk in Be-
weging in de R.K. Kerk aan de 
Langebuurt. De viering wordt 
georganiseerd door de Jonge-
rengroep, bestaande uit Kiek 
Valkering, Gemma, Andre Hee-
re en Loes Raaymakers samen 
met het koor Sound of Life. De 
leiding van de viering is in han-
den van Kiek Valkering.
Gemma Heere: ,,Het zal een vol-

ledig andere invulling van de vie-
ring zijn., maar wel met een ge-
zamenlijk deel. Tussendoor zijn   
diverse activiteiten. Zo worden 
er rondleidingen in en buiten de 
kerk gehouden. Er worden ver-
halen voorgelezen uit de kin-
derbijbel door voorleeskampi-
oen Floor Glorie, terwijl kinderen 
daarbij hun expressie kunnen ui-
ten door hier schilderijtjes over 
te maken. En er wordt een work-

3. Myra was echter feller op de 
bal en de drive om te winnen 
was veel groter. Zij scoorden nog 
twee maal en zo werd de eind-
stand 3-5. 
Voor de meiden B1 stond de 
laatste wedstrijd tegen Amster-
dam MB3 op de agenda. De vo-
rige partij was in een zwaar be-
vochten gelijkspel (3-3) geëin-
digd. De Amsterdammers had-
den een wat minder prettige re-
putatie achtergelaten. De mei-
den waren sterker en groter en 
dat gooiden ze maar wat graag 
in de strijd. Uitgeest was er ech-
ter op gebrand om te winnen. 
Het kampioenschap was he-
laas niet haalbaar maar de der-
de plek moest behouden worden 
en er zat nog een klein kansje in 
om tweede te worden. Uitgeest 
begon gelijk sterk en domineer-
de vanaf het begin de wedstrijd. 
Voor de rust was de 3-0 voor-
sprong ook meer dan terecht. De 
Amsterdamse dames lieten van 
zich horen en gebruikten weder-
om fysiek contact om Uitgeest 
uit haar spel te halen. Vergeefs, 
Uitgeest bleef goed samenspe-
len en met een paar prachtige 
goals werd de eindstand uitein-
delijk 5-1. Verdiend en dat werd 
dan ook met het hele team en 
begeleiding met een barbecue 
gevierd.

shop gehouden door het koor 
Sound of Life. Al met al is ons 
doel om jong en oud meer bij 
te brengen van de ‘in’s en out’s’ 
van de kerk, zodat hierdoor mis-
schien de drempel tot de kerk 
iets lager wordt. Deze viering zal 
ieders ogen openen voor onze 
mooie en interessante kerk.’’
Tijdens en na de viering zal er 
koffie, thee en fris  klaar staan 
in de kerk. De viering begint om 
19.00 uur en duurt ruim een uur. 
Iedereen is  van harte welkom.

	 	
Bent u ook zo gek op mei.....??
Mei is een heerlijke maand, volop zon en heel veel vrije 
dagen, dus geniet er extra van....
gevulde koeken
van woensdag tot woensdag 3 stuks 2, 50 !!
WEEKENDAANBIEDING:
appelkruimelvlaai **5/6 pers.**
’n traktatie ! van  6,25 nu  5, 50 !!
BrooDjE vAN DE mAAND:
het zuiderlicht paarse tarwe.... 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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*Alléén in Limmen: eigengemaakt schepijs in 5 verrassende smaken !*
** www.bakkerijputter.nl ** 
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Akersloot - De jongste rijder 
uit het MX Team Akersloot do-
mineerde tijdens de goed ge-
organiseerde MON-wedstrijd 
in Schaijk. Doordat dit pas de 
tweede wedstrijd van Jaimie was 
bij de MON mocht hij als voor-
laatste naar het starthek rijden. 
Evengoed een mooi plaatsje uit-
gekozen, helemaal aan de bin-
nenkant.
Jimie pakte een superstart en 
meteen op kop rijdend reed hij 
gedurende de wedstrijd stevig 
door en eindigde met een gro-
te voorsprong op nummer 2. De 

Jaimie van Sikkelerus
wint in Schaijk

CSV Dames 1 wint weer
Castricum - CSV Dames 1 had 
onlangs de één na laatste veld-
wedstrijd voor de zomer. Het was 
een uitwedstrijd tegen Niedorp 
met wie CSV de derde plaats 
deelde. Op voorhand dus een 
spannende wedstrijd. Het ver-
leden heeft dit ook uitgewezen, 
maar CSV weet meestal wel de 
punten te pakken. Niedorp had 
echter versterking gehaald, in de 
vorm van een boomlange speel-
ster, waardoor de resultaten van 
de afgelopen weken op zijn minst 
opzienbarend zijn. CSV is echter 
zo goed als compleet en na een 
regenachtig begin van de dag 
was de lucht ook opgeklaard. Al-
le ingrediënten voor een mooie 
en spannende wedstrijd waren 
dus aanwezig. Na wat opstart-
problemen opende Linda Min de 
score voor CSV, waarna het lange 
tijd gelijk opgaat. Aan beide kan-
ten was wat pech en werd de lat/
paal vaak gevonden. Maar mis-
schien keek Aniek Graas ze er 
ook gewoon uit. Richting de rust 
wist CSV twee punten verschil te 
pakken en dit ook vast te hou-
den, 6-8. Donkere wolken dre-
ven over, maar gaan CSV hope-
lijk letterlijk en figuurlijk voorbij. 
Vorige week ging dit niet hele-
maal goed, maar deze week wist 
CSV de lijn prima door te zetten. 
Mede door de uitblinkende lin-
kerkant van Carla Korrel en Lotte 
Kluft die gezamenlijk de helft van 

de doelpunten voor hun rekenin-
gen namen. Dit was ook de ver-
dienste van de rest van het team, 
wat ook te zien was in de verde-
ling van de andere doelpunten 
over bijna het gehele team. In de 
verdediging stond CSV als een 
huis waardoor de stoorspeel-
sters, Petri Koopman en Sven-
ja Gijzen, gezamenlijk met Linda 
Min de boomlange speelster van 
Niedorp goed af konden stop-
pen en de bal veel konden on-
derscheppen. 
De kracht van het CSV was dat 
ze er met zijn allen goed voor 
gingen en er geluisterd werd 
naar de aanwijzingen van de 
kant van Roel Pettinga. Waardoor 
CSV ook niet in paniek raakte 
naar het einde van de wedstrijd 
toe wanneer Niedorp toch weer 
iets dichter bij kwam en de eind-
stand uiteindelijk op 14-18 werd 
gezet. 
Volgende week de laatste wed-
strijd, thuis tegen Westfrie-
zen, die tweede in de competi-
tie staan. Een team waar CSV al-
tijd moeite mee heeft, maar wie 
weet. Het belooft sowieso een 
mooie handbalmiddag te wor-
den aangezien ook het combina-
tieteam van Foresters/CSV1 (da-
mes) thuis speelt en mede door 
een overwinning van vandaag 
volgende week zo goed als ze-
ker het kampioensschap binnen 
gaat halen.

Sponsorfietstocht voor 
ziekte van Duchenne
Regio - De ziekte van Duchen-
ne is een aangeboren en erfelij-
ke aandoening van de spieren, 
die helaas ongeneeslijk is. De 
aandoening komt bijna alleen 
bij jongens voor en ongeveer 1 
op de 4.000 jongens heeft het. Er 
wordt veel onderzoek naar ge-
daan en daar is geld voor nodig. 
In Heliomare worden jongeren 
met Duchenne begeleid. Twee 
sportieve medewerkers van He-
liomare, de Castricumse Marina 
en Marank uit Uitgeest trekken 
zich het lot van de jongeren niet 
alleen professioneel aan in hun 
dagelijkse werk. Zij gaan zich 
nu ook in hun vrije tijd inzetten 
om geld in te zamelen voor on-
derzoek. 
In Heliomare worden jongeren 

en volwassenen die lijden aan 
Duchenne ondersteund. Helio-
mare is onder andere gespecia-
liseerd in het bieden van licha-
melijke ondersteuning en hulp-
middelen bij spieraandoeningen.  
Tijdens hun werkzaamheden als 
fysiotherapeut en bewegings-
agoog hebben Marina Haak en 
Marank Elfrink regelmatig con-
tact met kinderen met Duchen-
ne en hun ouders. Tijdens een 
mountainbiketocht in Egmond 
met collega’s ontstond het idee 
om op een sportieve manier een 
extra bijdrage voor Duchenne te 
leveren. Marank en Marina heb-
ben zich opgegeven voor de Du-
chenne Heroes-mountainbike-
tocht. De route bestaat uit zeven 
zware etappes, door vier ver-

FC Castricum MB2 is kampioen
Castricum - De meisjes van 
FCC MB2 hebben dit seizoen 
een geweldige prestatie gele-
verd door kampioen te worden 
in een zware competitie. Wie de 
titel zou pakken bleef tot de laat-
ste wedstrijd spannend. Zou het 
DEM, Fortuna Wormerveer of FC 
Castricum MB2 worden?
Na de winst op Fortuna en een 

gelijkspel tegen DEM ging FCC 
MB2 met één punt voorsprong 
op DEM aan de leiding en de-
ze werd niet meer weggegeven, 
mede omdat Fortuna op de laat-
set speeldag, de vloer aanveeg-
de met DEM. De hoge trainings-
opkomst, wilskracht, saamhorig-
heid gecombineerd met veel ple-
zier maken zijn zomaar wat pun-

schillende landen, van Luxem-
burg naar Nederland. Per dag 
leggen de deelnemers gemid-
deld 100 km af over vaak unie-
ke mountainbiketracks, zo min 
mogelijk over asfalt en het par-
cours is niet afgezet of beweg-
wijzerd. Men moet de weg vin-
den met GPS. 
De tocht wordt dit jaar voor de 
vierde keer georganiseerd en 
heeft als doel geld op te ha-
len wat ten goede komt aan de 
bestrijding van de spierziek-
te van Duchenne. Iedere deel-
nemer dient minimaal 2500 eu-
ro aan sponsorgeld op te ha-
len. Marina en Marank hebben 
met diverse acties al veel spon-
sorgeld binnengehaald. Zo heb-
ben zij vrienden en familie aan-
geschreven en hebben ze tijdens 
een groot volleybaltoernooi van 
Heliomare zelfgebakken appel-
taarten verloot. Maar ze zijn er 
nog niet. Wie Marina en Marank 
wil sponsoren kan voor informa-
tie kijken op http://2009.duchen-
neheroes.nl. Zij zijn terug te vin-
den onder de teamnaam Helio-
mare. Training 
De twee sportieve fietsers trai-
nen nu al dagelijks voor de tocht 
in september. Onder meer door 
op de fiets door het bos naar het 
werk te gaan en op niet werkda-
gen door heuvelachtig terrein in 
onder andere Schoorl te trainen. 
Daarnaast rijden zij in het week-
einde grotere tochten zoals de 
Ronde van Noord-Holland. Op 
dit moment is de trainingsinten-
siteit 350 tot 400 km/week en dat 
gaat nog omhoog.

ten die MB2 hebben gebracht 
waar het aan het begin voor had 
gekozen, meedoen voor de titel 
en dat is gelukt. 

Afgelopen zaterdag werd ook 
het eigen WEA-toernooi gewon-
nen en kan het seizoen voor het 
door Multimate Castricum ge-
sponsorde team niet meer stuk.

baan lag Jaimie prima.
De start van de tweede manche 
was ook super en weer was Jai-
mie als eerste weg. Nu bleef Jai-
mie maximaal rijden met grote 
concentratie en reed weer los. 
Het was een superleuke baan 
met mooie technische boch-
ten en snelle stukken erin. De 
door RK services klaargemaakte 
KTM reed super en Jaimie won 
dan ook met 25 seconden voor-
sprong op de tweede man.
Jaimie moet op 25 mei weer van 
start in Reusel voor het Neder-
lands kampioenschap.

Excursie in Hempolder
Akersloot - De laatste wandel-
excursie van 2009 door de Hem-
polder bij Akersloot, vindt plaats 
op zaterdag 30 mei van 10.00 tot 
12.00 uur. 
Het is er nu bijzonder leuk, want 
vogelsoorten als grutto en kieviet 
hebben pulletjes en deze zijn te 
zien. De wandeling duurt onge-
veer twee uur, hoewel de afstand  
slechts vier kilometer is. Het is 
een leuke afwisselende route. 
De gids van Landschap Noord-
Holland vertelt alles over de wei-
devogels die hier broeden en het 
beheer dat daar volledig op is af-
gesteld.

Verzamelen bij werkschuur de 
Dodde, Hemweg 1 in Akersloot, 
vlakbij het gehucht Klein Dorre-
geest, achter Motel Akersloot. 
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel van 
Landschap Noord-Holland, tele-
foonnummer 088 - 0064455. De 
kosten bedragen 5,50 euro. Be-
schermers betalen 3,50 en kin-
deren tot 12 jaar 2,50 euro. 
Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl. Alle bui-
tenactiviteiten in Noord-Holland 
staan op www.natuurwegwijzer.
nl. Waterdicht schoeisel en ver-
rekijker zijn handig.
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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.

Raads- en commissie-
vergaderingen
beluisteren?

WWW.UITGEEST.NL

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
T.A. Siero, 79 jaar

AANGIFTE PARTNERSCHAP
R.F. Jager en C.E. de Brouwer

HUWELIJK
P. Gigli en S. van ‘t Hof
J.M.B. van Rhijn en A.A. Toon

Burgerraadpleging Toekomstvisie
Zie verderop in deze krant.

Chauffeurs Unietax 
in het zonnetje
Een kleine vijftig taxichauffeurs zijn dinsdagmiddag 12 mei in het 
gemeentehuis van Uitgeest met taart en koffie ontvangen. Dat was 
om ze te bedanken voor hun deskundige inzet voor het dagelijkse 
vervoer van een paar honderd kinderen met een handicap van en 
naar school. De gemeenten Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en 
Castricum wilden hiermee onderstrepen dat zij de wijze waarop 
de Uitgeester onderneming Unietax en onderaannemer Taxi Zwart 
het leerlingenvervoer vormgeven bijzonder waarderen.

Namens zijn collega-wethouders 
sprak de Uitgeester wethouder Jack 
van der Hoek de chauffeuses en 
chauffeurs (het merendeel is vrouw) 
hartelijk toe. Hij zei zich te realise-
ren dat de taxibranche de laatste 
tijd op minder positieve wijze in het 
nieuws komt. Maar dat hij daarom 
des te meer waardering had ‘voor de 
deskundigheid en affiniteit van u als 
chauffeurs met de groep voor wie u 
rijdt. Een grote groep kinderen, die 
toch tot de kwetsbare groep mensen 
van deze maatschappij behoort.’

De wethouder gaf aan dat ieder kind 
qua achtergrond en mate van han-
dicap verschilt. En dat de manier 
waarop de taxichauffeurs een band 
met elk kind weten op te bouwen 
dus zeer te prijzen valt. De speciaal 
voor de chauffeurs gebakken taart 
noemde de wethouder ‘een beschei-
den maar goed bedoeld gebaar van 
dank.’

Het bureau is gehuisvest in het ge-
meentehuis van Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude.

Mobiel
terras in de 
Venstraten
A.s. zaterdag 23 mei is er van 13.00 
tot 15.00 uur een mobiel terras op 
het speelveld in de Voorvenstraat.
De bewoners van de buurt Venstra-
ten en omgeving worden van harte 
uitgenodigd om daar een kopje kof-
fie of thee te komen drinken en een 
praatje met elkaar te maken.

De buurt Venstraten en omgeving is 
het gebied dat wordt omsloten door 
de Kooglaan - Niesvenstraat - Benes-
serlaan - Plevierstraat.

Buurtbijeenkomst
Kooglaan geslaagd
Afgelopen zaterdag 16 mei werd een ‘meet and greet’-bijeenkomst 
georganiseerd op parkeerplein het Carré. Door de renovatie van 
de woningen (alweer ruim twee jaar geleden) zijn er veel nieuwe 
bewoners gekomen in de boerderijwoningen aan het begin van de 
Kooglaan en omgeving. Mensen die allemaal druk in de weer wa-
ren om hun woning ook binnenshuis een opknapbeurt te geven. 
Nu dat allemaal in een rustiger vaarwater is gekomen werd het 
tijd de persoonlijke contacten tussen bestaande en nieuwe buren 
weer eens aan te halen. Daarvoor werd deze ‘meet and greet” ge-
organiseerd.

Met ondersteuning van de afdeling 
Facilitaire Zaken van de gemeente 
en van een aantal vrijwilligers (Doe-
zaken) werd een hoek van het par-
keerplein ingericht als ontmoetings-
plaats. Onder het genot van een 
hapje en een drankje maakten on-
geveer 50 volwassenen en 15 kin-
deren van de gelegenheid gebruik 
om de onderlinge contacten aan te 
halen dan wel te vernieuwen. Zelfs 
een regenbui kon de sfeer geen ge-
weld aandoen. Het bleef gewoon 
gezellig.
De grote opkomst en de uitstekende 
sfeer waren voor de organisatie de 
bevestiging dat het organiseren van 
dit mobiele terras voorzag in een 
behoefte van de bewoners. Er was 
sprake van een zeer geslaagde mid-
dag. Het bewijs daarvan was een 

fraaie bloemenruiker die onder ap-
plaus van de aanwezigen als dank 
aan de organisatie werd overhan-
digd.

Gemeentehuis
en -werf 
gesloten
Het gemeentehuis van Uitgeest 
en de gemeentewerf zijn geslo-
ten op donderdag 21 mei (He-
melvaartsdag) en op vrijdag 22 
mei (verplichte vrije dag). Ook 
op maandag 1 juni (Tweede 
Pinksterdag) zijn gemeentehuis 
en -werf gesloten. 

De gemeentewerf is op za-
terdagochtend 23 mei zoals 
gebruikelijk opengesteld van 
09.00 tot 12.00 uur.



Op weg naar het Uitgeest van de toekomst
De pioniers van de 
Klankbordgroep
Van elke gemeenteraadsfractie trad één lid toe tot de Klankbord-
groep Toekomstvisie Uitgeest zodat die bestond uit: W. Spaander-
man (CDA), mw. G. Krom (UVP), K. Boer (D66), J. Dubelaar (PU), 
K. Boer (D66), J. Kuijt (VVD) en C. Feenstra (PvdA). De klankbord-
groep stond onder voorzitterschap van wethouder Piet Linnartz. 
De ambtelijke ondersteuning bestond uit J. van Dijk (technisch 
voorzitter), W. Roggeveen (projectleider), mw. R. de Wildt (project-
secretaris) en P. Dicker (communicatieadviseur).

Perspectieven: doorkijkjes naar het Uitgeest van 2020
De Klankbordgroep heeft op 16 
april 2009 in zijn eerste openba-
re bijeenkomst besloten om vijf 
van de zeven onderzochte en 
uitgewerkte perspectieven voor 
te leggen aan de inwoners van 
Uitgeest. Die presentatie gaat 
plaatsvinden op de avonden van 
maandag 25 en dinsdag 26 mei, 
met woensdag 27 mei als re-
servedatum.

Met ‘perspectieven’ doelt de klank-
bordgroep op niets meer of minder 
dan doorkijkjes naar de toekomst 
van Uitgeest. Alle gegevens die de 
afgelopen maanden boven tafel zijn 
gehaald, zijn gecombineerd en uitge-
werkt tot samenhangende modellen. 

Die geven een beeld hoe het inwo-
nertal van Uitgeest zich kan ontwik-
kelen. Tegelijk wordt inzichtelijk wat 
dat betekent op maatschappelijk en 
sociaal gebied, welke voorzieningen 
erbij horen, welke stedenbouwkun-
dige invulling nodig is en hoe de 
vlag er dan in de toekomst financieel 
bij hangt.

Grafiek
Voor wie graag grafieken leest, zegt 
de illustratie bij dit artikel waar-
schijnlijk al heel veel. Voor een goed 
begrip is het van belang om te weten 
dat het vertrekpunt van de vijf lijnen 
(links) het jaar 2013 is. Dat jaar is ge-
kozen omdat de grote bouwplannen 
waar de gemeente nu nog volop mee 
in de slag is (zoals Waldijk) tegen die 
tijd zullen zijn afgerond. Ook een 
aantal geplande inbreilocaties is dan 
klaar. Alles bij elkaar telt Uitgeest 
dan 500 woningen meer dan op 1 
januari 2009. Nieuwbouwplannen 
vanaf 2013 zijn op dit moment nog 
niet gemaakt. Die plannen zijn direct 
afhankelijk van de Toekomstvisie die 
nu wordt uitgewerkt.

Het vertrekpunt van de vijf lijnen in 
de grafiek ligt op nul. De gemeen-
tebegroting van het jaar 2013 geldt 
namelijk als uitgangspunt. Vanaf hier 
volgt elke lijn zijn eigen richting en 
zijn eigen weg. Die weg laat zien 
wat de gevolgen zijn voor het huis-
houdboekje van de gemeente door 
de jaren heen. Voor de jaren 2014, 
2019 en 2024 zijn die tot in detail 
doorgerekend. De vijf perspectieven 
zijn genummerd van 3 t/m 7, omdat 
de eerste twee onderzochte keuzes 
door de gemeenteraad terzijde zijn 
geschoven omdat ze financieel zeer 
ongunstig uitpakten. 

Perspectief 3
De vijf lijnen in de grafiek corres-
ponderen met vijf verschillende 
keuzes of perspectieven die voor de 
periode vanaf 2013 gemaakt kun-
nen worden. Het inwonertal is dan 
ongeveer 13.800. Het derde onder-
zochte perspectief is: de nullijn han-
teren. Uitgeest bouwt vrijwel geen 
woning meer bij, maar houdt de 
woningvoorraad constant. Omdat 
de bevolking vergrijst en de bezet-
ting per woning geleidelijk afneemt, 
krimpt het inwonertal langzaam 
maar zeker. Daarmee nemen de in-
komsten uit het gemeentefonds af. 
De inkomsten uit de OZB blijven on-
gewijzigd, want die zijn gekoppeld 
aan het aantal woningen en bedrijfs-
panden. In 2014 vertoont de begro-
ting bij deze keuze een tekort van 
ruim 2,5 ton en dat loopt op naar 
bijna 8 ton in 2024. Het inwonertal 
is dan 13.070 (tegen circa 12.500 
op dit moment). 

Perspectief 4
De vierde mogelijkheid gaat uit van 
migratiesaldo ‘nul’. Dat komt erop 
neer dat je de woningbouw afstemt 
op de eigen behoefte, dus vooral 
bouwt voor ‘Uitgeester’ starters. 

Nieuwkomers kunnen zich dus al-
leen maar vestigen als er Uitgees-
ters uit het dorp vertrekken. De 
aanvankelijke terugval van het in-
wonertal veroorzaakt een tekort van 
bijna een ton in 2014. Met de lichte 
groei van het aantal woningen en 
een kleine toename van het aantal 
inwoners wordt die trend voorzich-
tig omgebogen. In 2019 sluit de be-
groting met een plus van een halve 
ton en in 2024 met ruim een ton. 
Uitgeest telt in dat jaar circa 14.080 
inwoners. Aantal woningen te bou-
wen in de periode 2013-2024: 400.

Perspectief 5
Een vijfde ontwikkelingslijn kan zijn: 
groeien naar 14.000 inwoners in 
2014 en dan op dat aantal inwoners 
blijven. Dat kan door in 2013-2014 
een kleine 300 woningen te bouwen 
en daarna nog een tiental per jaar 
om de effecten op te vangen van de 
gezinsverdunning (minder inwoners 
per woning). Voor de gemeentebe-
groting betekent dit een overschot 
van ruim 120.000 euro in 2014, te-
ruglopend naar ruim een halve ton 
in 2019 en naar een klein tekort in 
2024. Aantal woningen te bouwen 
in de periode 2013-2024: 400.

Perspectief 6
De zesde mogelijkheid die is door-
gerekend zet in op een doorgroei 
naar 14.500 inwoners, te bereiken 
in 2017. Daarna groeit de bevolking 
niet meer, maar worden jaarlijks nog 
enige tientallen woningen gebouwd 
om de gezinsverdunning op te van-
gen. De begroting vertoont een plus 
van een kleine twee ton in 2014, van 
ruim een half miljoen in 2019 en van 
een klein half miljoen in 2024. Aan-
tal woningen te bouwen in de peri-
ode 2013-2024: 600.

Perspectief 7
In het zevende alternatief is de mo-
gelijkheid uitgewerkt om te groeien 
naar een inwonertal van 15.000 in 
2017 en dit getal daarna constant te 
houden. Hiervoor is nodig van 2013 
tot 2017 een kleine 550 woningen 
te bouwen en daarna nog een tien-
tal per jaar. In de grafiek is goed te 
volgen dat het effect op de financiën 
precies lijkt op dat van perspectief 
6, alleen wat sterker. In 2014 is er 
een begrotingsoverschot van ruim 
3,5 ton en dat loopt op tot 9,5 ton 
in 2019 en 9 ton in 2024. Aantal 
woningen te bouwen in de periode 
2013-2024: 800. 

De klankbordgroep heeft veel werk 
verzet. Vanaf half februari tot en met 
half mei kwam de groep in totaal 
acht keer een dagdeel bijeen. Daar-
van werd één maal in het openbaar 
vergaderd, op donderdagavond 16 
april. Bij die gelegenheid werd beslo-
ten om vijf van de zeven onderzoch-
te perspectieven aan de inwoners 
van Uitgeest voor te leggen tijdens 
openbare avonden in De Zwaan op 

25 en 26 mei. Dat besluit werd een 
week later door de gemeenteraad 
bekrachtigd.

De rol van de ambtenaren was om 
tussen de vergaderingen in alle ge-
gevens te inventariseren waarover 
de leden van de klankbordgroep 
wensten te beschikken. Soms ging 
dat om bestaande rapporten die al 
in het kader van het Dorpsplan wa-

ren opgesteld. Vaker ging het ook 
om het achterhalen van de meest 
actuele stand van zaken op tal van 
terreinen: gegevens over de bevol-
kingsopbouw, de verwachte behoef-
te aan woningen, de behoefte aan 

voorzieningen op het gebied van ge-
zondheid, ouderenzorg, sport, cul-
tuur, onderwijs etc. Maar ook van de 
ruimtelijke plannen van de provincie 
en het Waterschap werd de actuele 
stand van zaken in beeld gebracht.

De leden van de Klankbordgroep Toekomstvisie 2020 van links naar rechts: 
W. Spaanderman, G. Krom, K. Boer, J. Dubelaar, J. Kuijt en C. Feenstra. 



Toekomstvisie Uitgeest 2020
Burgerraadpleging 
Toekomstvisie
Hoe willen wij dat de toekomst van Uitgeest er uitziet? Op maan-
dag 25 en dinsdag 26 mei en eventueel op woensdag 27 mei kun-
nen inwoners van Uitgeest hun visies met elkaar komen delen in 
dorpshuis De Zwaan. De gemeenteraad van Uitgeest betrekt de 
uitkomsten van deze debatten in september bij zijn politieke be-
sluitvorming over de Toekomstvisie.

De avonden in De Zwaan zijn voor 
iedereen toegankelijk en beginnen 
om 19.30 uur. Gratis toegangskaar-
ten voor de gewenste avond zijn af 
te halen bij de receptie van het ge-
meentehuis. Dit in verband met de 
verwachte grote belangstelling en 
de capaciteit van de zaal. Woensdag 
27 mei is gereserveerd als reserve-
avond.
De burgerraadpleging in De Zwaan 
wordt ingeleid door wethouder Piet 
Linnartz, voorzitter van de Klank-
bordgroep Toekomstvisie. Als onaf-
hankelijke discussieleider fungeert 
Hans Agterberg. Wethouder Linnartz 
roept inwoners van Uitgeest op om 
massaal de avonden te bezoeken: 
‘Uitgeest mag niet achterover leu-
nen. Ik hoop dat iedereen die ons 
mooie dorp na aan het hart ligt deze 
gelegenheid aangrijpt om mee te 
denken en mee te praten. Dit is een 
kans die niet meer terugkomt. We 
zullen hoe dan ook een Toekomst-
visie gaan vaststellen, maar hoe die 
eruit ziet, is mede aan onze inwo-
ners.’ Wethouder Linnartz over het 
werk van de Klankbordgroep: ‘Deze 
groep raadsleden heeft met alle 
voorbereidingen erbij de afgelopen 
zeven-acht maanden naast het re-
guliere raadswerk bijzonder hard 

Wethouder Piet Linnartz: ‘Achter-
over leunen kan beslist niet meer!’

Toekomstvisie, hoe dat zo?
Waarom is het nodig om te praten over een Toekomstvisie 2020? 
Uitgeest ligt er toch mooi bij en alles loopt toch op rolletjes? Daar 
zit veel waars in, maar toch is het niet verstandig om een hek om 
ons mooie dorp te gooien en af te wachten wat de toekomst ons 
brengt. Bovendien verwacht Den Haag meer en meer van gemeen-
ten, ook van Uitgeest. Zo moeten er steeds vaker nieuwe wetten 
ten uitvoer worden gebracht.

Een van de wetten is de Wet op de ruim-
telijke ordening, die in juli 2008 van 
kracht werd. Die dwingt Uitgeest onder 
meer om vóór 2013 alle bestaande be-
stemmingsplannen te herzien en actu-
eel te maken. Die ruimtelijke plannen 
vragen om een samenhangend ruim-
telijk beleid dat goed is afgestemd op 
het beleid op sociaal en maatschappe-
lijk terrein. De Toekomstvisie Uitgeest 
2020 gaat richting geven aan het totale 
gemeentelijke beleid voor de komende 
tien tot vijftien jaar. Bovendien schrijft 
diezelfde wet voor dat Uitgeest een 
structuurvisie opstelt. Die moet alle 
hoofdzaken op ruimtelijk gebied in 
beeld brengen. De op te stellen toe-
komstvisie kan uitstekend als basis die-
nen voor die structuurvisie. Zo houd je 
als gemeente goed de regie bij de ont-
wikkeling van dorp en buitengebied.

Vier uitgangspunten
In januari van dit jaar stemde de ge-
meenteraad in met een startnotitie die 
de route uitzette om te komen tot het 
opstellen en vaststellen van de Toe-
komstvisie Uitgeest 2020. Daarbij wer-
den vooraf vier uitgangspunten vastge-
legd waar die visie in elk geval recht 
aan moet doen:

*  Uitgeest moet zelfstandig blijven
*  Het niveau van de voorzieningen 
   moet in ieder geval blijven op het 

    peil van januari 2009
*  De Castricummerpolder wordt 
   uitgesloten van woningbouw
*  Het ijsbaanterrein wordt niet 
    meegenomen in de ontwikkeling

Ter voorbereiding van de toekomstvisie 
stelde de gemeenteraad een klankbord-
groep in. Die kreeg de opdracht feiten, 
gegevens en cijfers te verzamelen die 
noodzakelijk zijn voor het opstellen 
van een degelijk onderbouwde visie op 
de toekomst van de gemeente.

‘Dorpsplan’
Ruim een jaar geleden werd ook al een 
poging ondernomen om de toekomst 
van Uitgeest op diverse terreinen te 
beschrijven in wat het ‘Dorsplan’ werd 
genoemd. Ook voor dat plan werden 
onderzoeken verricht en rapporten 
geschreven en de plannen werden op 
openbare avonden voorgelegd aan de 
inwoners van Uitgeest. Maar toen het 
zijn definitieve vorm begon te krijgen, 
leed het schipbreuk omdat er geen 
meerderheid voor te vinden was in de 
gemeenteraad. Wat was nu het ‘Dorps-
plan’ en wat is de Toekomstvisie Uit-
geest 2020? Het Dorpsplan was in feite 
een uitwerking van één bepaalde visie. 
Daarbij werd veel nieuwbouw gerea-
liseerd. Het bebouwen van de Castri-
cummerpolder zou een vliegwiel zijn 
voor tal van ruimtelijke ontwikkelingen 

en borg staan voor een financieel ge-
zonde toekomst voor de gemeente. De 
Toekomstvisie Uitgeest 2020 is nodig 
om een structuurvisie in het kader van 
de Wet ruimtelijke ordening te maken. 
Dit is een voorwaarde om de Wvg’s (Wet 
voorkeursrecht gemeenten) al dan niet 
te laten vervallen. Als deze zouden ko-
men te vervallen, heeft de gemeente 
geen grip meer op de ruimtelijke ont-
wikkeling rond het dorp. Tevens heb-

ben plannen die voortvloeien uit de 
vastgestelde Toekomstvisie Uitgeest 
2020 veel invloed op de financiële 
huishouding van de gemeente.
Daarnaast is het opstellen van de Toe-
komstvisie Uitgeest 2020 noodzakelijk 
voor de verplichte actualisatie van de 
bestemmingsplannen. Die klus moet 
in 2013 geklaard zijn. Dit proces moet 
daarvoor in oktober 2009 feitelijk van 
start gaan. 

Discussieleider: Hans Agterberg
De openbare avonden in De Zwaan 
worden geleid door Hans Agterberg 
(57) van adviesgroep Spankracht. 
Als communicator is hij gewend lei-
ding te geven aan congressen en de-
batten. Als adviseur richt hij zich op 
complexe op verandering gerichte 
projecten in de publieke sectoren 

wonen, zorg en welzijn.
Hans Agterberg is een veelgevraag-
de gespreks- en conferentieleider. 
Tegelijk is hij een inspirator en net-
werker die in staat is op bewogen 
wijze uiteenlopende opinies, ver-
schillende posities en allerlei groe-
pen mensen samen te brengen.   

Programma
Het programma van de avonden is globaal als volgt:
    * 19.00 uur:  Zaal open.
    * 19.30 uur:  Inleiding door wethouder Piet Linnartz.
    * 19.32 uur:  Introductie van het programma door Hans Agterberg.

           Rondje door de zaal om verwachtingen te inventariseren.
    * 19.50 uur: Debat over twee visies op Uitgeest, afgerond met 

nabeschouwing en peiling. 
    * 20.30 uur:  Korte pauze.
    * 20.50 uur:  Debat over drie visies op Uitgeest, met nabeschouwing 

en peiling. 
    * 21.50 uur:  Slotdebat, conclusies. Toelichting over hoe nu verder. 
    * 22.00 uur:  Einde avond, drankje en hapje.

aan dit onderwerp gewerkt. Wij heb-
ben constructief vergaderd en veel 
belangrijke informatie boven tafel 
gekregen. 
Ik hoop dat die inspanning beloond 
wordt en dat vele Uitgeesters naar 
De Zwaan komen om kennis te ne-
men van de onderzoeksresultaten 
en zich erover uit te spreken.’

Planning Toekomstvisie
Na de burgerraadpleging op de openbare avonden van 25, 26  en 
eventueel 27 mei moet er nog het een en ander gebeuren voordat de 
Toekomstvisie Uitgeest 2020 kan worden vastgesteld. De belangrijk-
ste momenten op een rij:

* Eind mei-begin juni: verwerken inspraakreacties. 
   Uitwerken perspectieven.
* 8 juni, 19.00 uur: opiniërende (openbare) raadsvergadering 
   over keuze voor perspectief.
* 25 juni, 20.00 uur: gemeenteraad maakt keuze uit een van de 
   perspectieven.
* Juli-augustus: gekozen perspectief wordt uitgewerkt tot definitieve   
  Toekomstvisie Uitgeest 2020 en vertaald naar een structuurvisie.
* 24 september: gemeenteraad komt tot besluitvorming over de 
   structuurvisie.
* Najaar: start vertaling structuurvisie naar bestemmingsplannen.
* Januari 2010: besluitvorming voortzetting Wvg’s. 
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
RAADsvERGADERING
De gemeenteraad houdt een openbare vergadering op donderdag 28 
mei in de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 28. De verga-
dering begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:

- Vaststelling wijziging tarieventabel bij de legesverordening 1997.
- Beschikbaarstelling krediet voor uitbreiding openbare basisschool 
  De Wissel.
- Bezwaarschrift Wet voorkeursrecht gemeenten.
- Vaststelling eerste kwartaalrapportage 2009.

HuttENwEEK 10 t/M 14 AuGustus
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat toe-
stemming is verleend aan de Stichting ‘De Huttenweek’ voor het hou-
den van de Huttenweek in de periode van 10 tot en met 14 augustus 
2009 op het terrein aan de Binnenkruierstraat en voor een afsluitend 
vreugdevuur op 14 augustus van 20.00 tot 23.00 uur. In verband hier-
mee is de Binnenkruierstraat afgesloten van 10 augustus vanaf 07.00 
uur tot en met 15 augustus 2009 tot 17.00 uur. De doorgang voor 
voetgangers (met kinderwagens, rolstoelen, etc.) en voor fietsers blijft 
gehandhaafd.

Aan bovengenoemde vergunning zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. 
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na bekendmaking van het 
besluit tot vergunningverlening te worden ingediend.

AFGEGEvEN BOuwvERGuNNINGEN
Verzenddatum
20-05-2009 De waterdief 55 
  Plaatsen twee dakkapellen    
20-05-2009 De waterdief 57 
  Plaatsen dakkapel

20-05-2009 Emmerzeelstraat 8 
  Plaatsen dakkapel
20-05-2009 Molenwerf 27 
  Plaatsen KCA-depot

AFGEGEvEN sLOOPvERGuNNING
Verzenddatum
18-05-2009 Molenstraat 32 
  Slopen bedrijfshal

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

tERINZAGELEGGING, vERZOEK OM vRIJstELLING
Met ingang van maandag 25 mei 2009 ligt in verband met een voorge-
nomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.6 lid 
1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende twee weken bij de 
afdeling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BL 2009-026  wiekenlaan 62 
  Plaatsen erfafscheiding 

Met ingang van maandag 25 mei 2009 liggen in verband met een 
voorgenomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de 
afdeling Publiekszaken de volgende aanvragen ter inzage:

BL 2009-003 J.E. de witstraat 46 
  Plaatsen veranda
BR 2009-022 Meldijk 30 
  Plaatsen twee dakkapellen, vernieuwen dakterras, 
  gevelwijziging

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.

Muzikale kruisbestuiving 
in dorpshuis ‘De Zwaan’
Uitgeest - Houd je van muziek, 
vind je het fijn ernaar te luiste-
ren en bespeel jezelf ook een 
akoestisch instrument? Zou je 
graag ook eens aan anderen la-
ten horen wat je kan, vind je het 
fijn samen met anderen te musi-

ceren en voel je je als een kip in 
het water tussen allerlei mensen, 
die met muziek bezig zijn? Dan is 
het een uitdaging zo maar eens 
bij het dorpshuis De Zwaan bin-
nen te stappen zaterdag 23 mei 
vanaf 20.30 uur.

Marius Langendijk (links) en rechts Lex van Amsterdam.

Men noemt het een ‘Open Po-
dium’, georganiseerd door De 
Zwaan Cultureel. Het is een be-
grip in de muziekwereld. Je 
neemt spontaan je eigen gitaar 
mee of een ander akoestisch in-
strument en je kunt gaan spelen 

voor publiek. En dan is het leuk 
je partner mee te nemen of wat 
kennissen. Je kan je van te vo-
ren opgeven bij de organisatie 
(openpodiumdezwaan@gmail.
com. Liefhebbers van muziek 
kunnen spontaan  De Zwaan 
binnenstappen. Diverse muzi-
kanten hebben zich al opge-
geven. Dat zijn zangeres Nien-
ke van den Berg met een gita-
rist; de zanggroep Wanted; Mar-
jan en Dick (zang en gitaar) en 
Lex van Amsterdam en Marius 
Langendijk (solo en duo gitaar). 
Maar er kunnen altijd nog meer 
bij. Je kunt het open podium 
zien als een soort kruisbestui-
ving. Men inspireert elkaar. Er 
wordt muziek gemaakt voor el-
kaar en met elkaar of ter onder-
steuning van elkaar. Het publiek 
en ook de muzikanten zelf kun-
nen in De Zwaan gezellig koffie, 
wijn of bier drinken terwijl er op 
een ontspannen manier wordt
gemusiceerd. De muziek wordt 
met microfoons versterkt, ech-
ter met behoud van het akoesti-
sche karakter. Men wil ook pro-
beren ruimte voor een jam-ses-
sie te maken. Het kan zaterdag 
een boeiende muzikale avond 
worden in het dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5 te Uitgeest 
voor al diegenen, die zelf muziek 
maken, maar ook voor al diege-
nen, die onder het genot van een 
drankje ervan kunnen genie-
ten. De toegang is gratis. (Mar-
ga Wiersma)

Latino brengt 
zomerse sfeer 
Uitgeest - Latino Grooves staat 
zaterdag 23 mei op het program-
ma in Bobs & Club Planet in Uit-
geest. Een keur aan dj’s verzorgt 
de muziek vooral latin.
Dé grote naam van deze avond 
is Real El Canario. Hij staat be-
kend als een van de beste latin 
house dj’s ter wereld. Tevens ko-
men grote namen als Kenneth G 
(bekend van Nope is Dope fees-
ten), Glenn B, Carlos Barbosa, 
Morinho, D-Guan, Funkastarz en 
mc Tomster!.  
Bobs is vanaf 23.00 uur toegan-
kelijk voor een publiek van 16 
jaar en ouder. Club Planet opent 
de deuren om 1.00 uur voor het 
uitgaanspubliek van 18 jaar en 
ouder. 

Geen krant
ontvangen?

Bel
0251-674433


