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Regio - Zondag 30 mei is Fort 
aan Den Ham, gelegen aan de 
N203 bij Krommenie, geopend 
tussen 11.00 en 16.00 uur. 
Het fort uit 1903 is een van de  
42 forten van de Stelling van 
Amsterdam en daarmee Unesco 
Werelderfgoed. 
Men kan een duik nemen in  
het soldatenleven tussen 1900 

Soldaten in Fort aan Den Ham

Jonge Leeuw op Erfgoedpark 
wordt vervangen door replica
Uitgeest - Zaterdag is molen De 
Jonge Leeuw na twee jaar op de 
droogschuur te hebben gestaan 
van het Industrieel Erfgoedpark 
De Hoop verdwenen. Over een 
week of zes wordt een replica 
geplaatst. 
Afgelopen herfst bleken er tech-
nische problemen met de molen. 
De oude houten roeden bleken 
door houtrot aangetast. Uit vei-
ligheidsoverwegingen werd be-
sloten dat de wieken van de mo-
len gehaald moesten worden. In-
middels had de eigenaar van de 
molen, de SIEDH had de molen 
in bruikleen, besloten dat hij zelf 

over de molen wilde beschikken, 
en niet tot reparatie op het Erf-
goedpark over wilde gaan. Voor 
het bestuur van de SIEDH was 
dit besluit een verrassing, im-
mers de molen bepaalde in ho-
ge mate het gezicht van het Erf-
goedpark. 
Na overleg met de eigenaar 
werd besloten tot het maken van 
een reconstructie van De Jonge 
Leeuw. Deze reconstructie zal in 
ongeveer zes weken worden ge-
realiseerd. 
Zodra de nieuwe molen is ge-
plaatst zullen SIEDH-vrijwilligers 
voor de afwerking zorg dragen. 

Molen De Jonge Leeuw op het dak van de droogschuur op het Industrieel Erfgoedpark ‘De Hoop’. (Foto 
Jacques Dersjant). 

en 1950 met verschillende  
exposities. Het fort is geheel  
opengesteld. Meer informatie  
over het fort is te vinden op www.
fortaandenham.nl.

Uitgeest - Het is een geheim-
zinnig natuurgebied; de eenden-
kooi van Van der Eng. Het gebied 
is het hele jaar afgesloten, maar 
op dinsdag 1 juni krijgt men de 
kans er van 19.00 tot 20.30 uur 
met Gertruud van der Eng een 
kijkje te nemen. Ook op donder-
dag 3, dinsdag 15 en donderdag 
17 juni kunnen belangstellenden 
terecht. Er zijn in de loop van de 
eeuwen duizenden eenden ge-
vangen voor de consumptie. Dat 
is inmiddels verleden tijd, maar 
het is nog steeds een bijzonde-
re herinnering aan vervlogen tij-
den. Aanmelden via tel.: 088-
0064455. Verzamelen om 19.00 
uur op het parkeerterrein sport-
terrein MHCU, Niesvenstraat in 
Uitgeest.

In de eendenkooi
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tot ziens bij

van 9,25 voor 7,95
Caramelslof
Hazelnoot slagroomslof
hazelnootprogrés van vers gebrande 

hazelnoten, bomvol slagroom

van 8,95 voor 6,95

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, Castricum

7,50

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

Zotte 
Zaterdag

Zie pag 15

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

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

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
06-05-2010: Fleur Maud, dochter 
van T. Siersema en I. Walda, ge-
boren te Beverwijk. 08-05-2010: 
Lisa Johanna Maria, dochter van 
M.O. Jurrjens en C.E.M. Reuser, 
geboren te Alkmaar. 
09-05-2010: Olivier Gerardus Ri-
chard, zoon van R. Bökenkamp 
en M.E.C. de Wit, geboren te Be-
verwijk. 17-05-2010: Florine So-
fie, dochter van J.B. van Til en 
S.J.I. van Wijk, geboren  te Cas-
tricum.

Wonende te Akersloot:
18-05-2010: Beau, zoon van 
J.N.T. Beukers en A.M. van der 
Eng, geboren te Beverwijk.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
11-05-2010: Zoon, Peter en Go-
methvrakurn, Siriporn, beiden 
wonende te Castricum. 12-05-
2010: Revers, Nicolaas H., wo-
nende te Nijmegen en Meij, Eli-
zabeth H., wonende te Castri-
cum. 17-05-2010: den Boer, Huig 
en Sloksoede, Hendrika C., bei-
den wonende te Akersloot. 20-
05-2010: de Haan, Patrick M. 
en van Dijk, Sanja J.M., beiden 
wonende op de Woude. 20-05-
2010: Taskin, Michel G. en Lief-
ting, Frederika G.A., beiden wo-
nende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
12-05-2010: Bakker, Cees en van 
der Kas, Christel W., beiden wo-
nende te Bakkum. 12-05-2010: 
Zwartepoorte, Marinus en Snel, 
Monica J.M., beiden wonende te 
Alkmaar. 12-05-2010: Vermolen, 

Petrus T. en van Donselaar, In-
grid, beiden wonende te Castri-
cum. 14-05-2010: Stuive, Martijn 
J. en Huisman, Loes M.L., beiden 
wonende te Amsterdam. 14-05-
2010: van den Haak, Richard en 
van Amersfoort, Fraukje, beiden 
wonende te Akersloot.

Overleden:
Wonende te Castricum: 
09-05-2010: Schouten, Elisa-
beth M., oud 96 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd geweest 
met L.M. Hoebe. 10-05-2010: 
van den Berg, Huberta, oud 64 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met T.H.E. Lute. 
12-05-2010: den Hoed, Gerrit, 
oud 102 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met F.A. 
Geelkerken.

Wonende te Limmen:
06-05-2010: Pritchard, Leon, oud 
28 jaar, overleden te Limmen. 12-
05-2010: Bierman, Cornelis M., 
oud 84 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met A.E. Bruijns. 
13-05-2010: Kaandorp, Johan-
nes W., oud 100 jaar, overleden 
te Limmen, gehuwd geweest met 
J. Min.

Wonende te Akersloot:
12-05-2010: Blankendaal, Ali-
da M., oud 87 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
G.C. Graas.

Wonende te Bakkum:
11-05-2010: Groeneveld, Hen-
drikus A., oud 39 jaar, overleden 
te Beverwijk. 17-05-2010: Lute, 
Maria, oud 86 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd geweest met 
A. Zonneveld.

Start inschrijving ringsteken
Limmen - Op zondag 13 juni is 
er weer ringsteken in Limmen. Er 
zijn twee rubrieken: paarden en 
pony’s onder de man en paarden 
en pony’s voor de kar.

Voor het ringsteken zijn wel en-
kele spelregels, waaronder: Voor 
de rubriek onder de man mag 
het paard of de pony slechts 
door een ruiter gereden worden. 
De ruiters zijn verplicht een cap 

te dragen. Een influenzavaccina-
tie (paspoort) voor het paard is 
verplicht. Een WA verzekering is 
verplicht.

Deelnemers kunnen zich tot 6 
juni inschrijven bij J. de Zeeuw, 
Kopmand 12, 1906 VL Limmen 
onder vermelding van naam, rui-
ter, leeftijd, naam paard of pony, 
e-mailadres en telefoonnummer 
of via www.ringstekenlimmen.nl.

Wandelexcursie langs de A9
Regio - Bijna iedere automobi-
list kent het natuurgebied Lim-
merdie dat naast de A9 ligt. Bos-
wachter Onno Steendam van 
Landschap Noord-Holland orga-
niseert er op zondag 30 mei van 
10.00-12.00 uur een excursie. Er 
groeien veel bijzondere planten, 
maar ook voor weidevogels is 
het belangrijk.

Aanmelden voor de excursie is 
noodzakelijk en kan bij de In-
formatieWinkel van Landschap 
Noord-Holland via telefoonnum-
mer 088-0064455. 

Het startpunt is als volgt te vin-
den. Neem vanaf de Kennemer-
straat tussen Heiloo en Limmen 
de afslag Lage Laan richting de 
A9. De A9 passeren en daarna 
de parallelweg rechtsaf. Aan het 
einde van de weg parkeren. Foto 
Kees Scharringa. Koekoeksbloem.
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Genieten van Sex & The City 2
Het plezier, de mode, de vriend-
schap: Sex and the City 2 brengt 
het allemaal weer terug! Car-
rie (Sarah Jessica Parker), 
Samantha (Kim Cattrall), Char-
lotte (Kristin Davis) en Miranda 
(Cynthia Nixon) nemen weer een 
grote hap uit ‘The Big Apple’. Ze 
bieden het hoofd aan hun hecti-
sche levens en liefdes in een ver-
volg dat werkelijk van het doek 
spat.
Wat gebeurt er na het jawoord? 
Het leven van de meiden loopt 
op rolletjes, maar het zou niet 
Sex and the City zijn als er niet 

een paar verrassingen op de 
loer lagen… Deze keer in de 
vorm van een glamoureus, zon-
overgoten avontuur dat hen uit 
New York voert naar een van de 
meest luxe, exotische en leven-
dige locaties, waar het feest al-
tijd doorgaat en achter elke hoek 
een mysterie schuilt. Het is een 
ontsnapping die precies op het 
juiste moment komt voor de vier 
vriendinnen, die zichzelf zien be-
landen in - en zich verzetten te-
gen - de traditionele rollen van 
het huwelijk, het moederschap 
en nog veel meer.

Van de makers van Shrek, Ma-
dagascar en Kung Fu Panda 
komt nu Hoe tem je een draak, 
een spannende avonturenfilm 
vol stoere Vikingen en wilde dra-
ken, naar het boek van Cressi-

Hoe tem je een draak?
da Cowell. De hoofdpersoon is 
een jonge Viking van het eiland 
Berk, waar drakengevechten 
aan de orde van de dag zijn. Tij-
dens een inwijdingsritueel moet 
hij bewijzen een waardig op-
volger van zijn vader, het stam-
hoofd, te kunnen zijn. Maar als 
hij vriendschap sluit met een ge-
wonde draak, zet dat zijn wereld 
op z’n kop. 

Extra show Daughters 
of Africa in Beverwijk
Beverwijk - Beverwijk - Van-
wege het enorme succes van de 
show van the Daughters of Af-
rica, is er een extra show bijge-
boekt op zondag 30 mei in het 
Kennemer Theater. Voor wie de 
show heeft gemist, is dit de laat-
ste kans. 
De dochters van Afrika zijn jonge 
meiden, vol hoop en verwachting 
en bruisend van levenslust en vi-
taliteit. Met hun eigen cultuur 
en eigen interpretatie van Wes-
terse hits. Zij maken een muzi-
kale show met Afrikaanse wor-
tels, met de geest van de eigen-

tijdse muziekcultuur. Leoni Jan-
sen hield audities in verschillen-
de Afrikaanse landen en heeft 
de absolute top binnengehaald. 
Tien jonge meiden in oogverblin-
dende kostuums ondersteund 
door een zinderend live orkest 
met een Afrikaanse beat zetten 
de zaal op zijn kop. 
Reserveren? Kaarten à 28,00 eu-
ro rang 1 voor zondag 30 mei om 
20.15 uur kan men reserveren 
via www.kennemertheater.nl of 
de theaterkassa 0251-221453 en 
via de VVV/ANWB in Castricum. 
Foto: Wim Lanser. 

Programma 27 mei t/m 2 juni 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur

zondag 16.00 & 20.00 uur 
maandag, dinsdag 

& woensdag 20.00 uur 
“Sex and the City 2”

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.30 uur 

zaterdag 16.00 & 21.30 uur 
zondag 16.00 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 
“Prince of Persia”

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
“De Gelukkige Huisvrouw”

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 15.00 uur

“Wickie de Viking”
zaterdag & zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur 
“Hoe tem je een draak 3D”

zaterdag 16.00 uur 
“Alice in Wonderland 3D NL”

Egmond - Op zondagmiddag, 30 
mei kan men wandelen door Eg-
mond aan Zee met een gids van 
Historisch Egmond. Hij wacht de 
deelnemers op in de hal van de 
Prins Hendrik Stichting aan de 
Voorstraat. 
De wandeling door Egmond 
duurt anderhalf uur en kost 3,50 
euro. Kinderen tot 12 jaar gra-
tis. Vertrek 14.00 uur. Aanmelden 
vanaf 13.45 uur in de hal. Foto 
Carla Kager. 

Met gids door 
Egmond aan Zee

Vrijdag 28 mei live-
muziek Club Mezza
Castricum - Eten en drinken 
met op de achtergrond sfeervolle 
live-muziek en ondertussen wel 
gewoon met elkaar kunnen pra-
ten? Dat is nu maandelijks mo-
gelijk in Grandcafé Mezza Luna 
tijdens ‘Club Mezza’. Een vaste 
huisband onder leiding van An-
dré Voebel varieert in repertoire 
en brengt op eigenzinnige wijze 
de allerbekendste songs. Op 28 
mei zal Emy Perez uit Venezuela 
zingen. Op haar vijftiende sleep-
te Emy haar eerste platencon-

tract binnen en daartna volgden 
een Amerikaanse en Europese 
tour. Op gitaar Glenn Schwarzer 
die op dit moment bij Girls Be-
hind The Scene speelt en maan-
delijks met onder andere Trijntje 
Oosterhuis op het toneel staat. 
Vanuit Bob & de Blueband, gita-
rist Sjoerd Balk. Een ware regi-
onale gitaar-duizendpoot. Basti-
aan Peter op toetsen, de muzika-
le rots in elke branding. Het op-
treden is akoestisch. Aanvang 
optredens 20.00 uur. 

Tropical night in ’t 
Mirakel van Bakkum
Bakkum - Renato en Tiny, ei-
genars van ’t Mirakel van Bak-
kum hebben op vrijdag 4 juni 
weer een Tropical Night op het 
programma staan in hun restau-
rant aan de Heereweg in Bak-
kum-Noord. Het feest begint  om 
20.00 uur.
Zanger en gitarist Hubert Ibi Ila-
rio speelt Mexicaanse, Cubaan-
se en Spaanse muziek. De gas-
ten worden voorzien van steeds 
wisselende tappas en andere 
lekkernijen. En natuurlijk wordt 
er gedanst. De toegangsprijs be-
draagt 19.50 euro inclusief live-
muziek en hapjes. Reserveren is 
gewenst.
Renato en Tiny openden onlangs 
een ijssalon, waar men Italiaans 
schepijs kan eten. Renato: “Heel 
veel mensen hebben dit al ge-
proefd en zij komen steeds weer 
terug om te kijken of alle zestien 
smaken zo lekker zijn!”

Iedere dinsdagavond is er een 
open eettafel voor alleengaan-
den tussen de 35 en 55 jaar. Men 
kan dan voor 7.50 euro genieten 
van een voor- en hoofdgerecht 
en mee-eten wat de pot schaft. 
Zo kan men op een gezellige en 
ongedwongen wijze kennisma-
ken met andere leeftijdgenoten 
en wellicht leuke ontmoetingen 
tot stand brengen. Inloop vanaf 
ongeveer 17.30 uur. 

Iedere woensdagavond is er een 
open eettafel voor mensen van 
55 jaar en ouder. Ook voor hen 
geldt, dat men op een gastvrije 
en laagdrempelige manier met 
elkaar kan eten voor slechts  7,50 
euro. Ook zij krijgen een voor- en 
een hoofdgerecht.  Inloop vanaf 
ongeveer 16.30 uur
Voor beiden avonden kunt u al-
tijd reserveren bij ’t Mirakel van 
Bakkum, 0251 – 671353.

Afscheid van het pontje
Akersloot - Na 132 jaar kwam 
er op tweede pinksterdag er dan 
toch een einde aan het overzet-
ten van auto’s met het pontje. Al-
leen fietsers en wandelaars kun-
nen er nog even van gebruikma-

ken, maar ook daar komt onher-
roepelijk een einde aan. Na zo-
veel trouwe dienst gaat het zijn 
oude dag slijten als drijvend ter-
ras bij een van de restaurants op 
De Woude. Foto: Joke Tiebie. 
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Luilak en normen en waarden
In Castricum Zuid heeft een groepje jeugdigen ontzettend genoten tij-
dens de luilak. Op zo’n ochtend mag je namelijk ongebreideld schade 
toebrengen aan andermans eigensdommen. Je mag de brievenbus 
compleet besmeuren met stroop en meel zodat hij onbruikbaar is en 
de post die er al in zat weggegooid kan worden. Ook mag je gevels 
en ramen bekogelen met eieren en auto’s en busjes besmeuren met 
een combinatie van eieren, stroop en meel. Wat een ontzettend lollige 
ochtend beleef je dan terwijl het ‘feest’ oorspronkelijk alleen bedoeld is 
om lawaai te maken. Misschien moeten we voortaan de supermarkten 
maar vragen om toch vooral geen eieren, stroop en meel te verkopen 
aan jongeren, want blijkbaar hebben de ouders geen weet van de waar 
die hun kinderen meebrengen, net zoals ze geen idee hebben van de 
vernielingen die ze aanrichten als ze ‘s nachts de deur uitgaan. Jammer 
dat de jongeren zelf ook geen ideeën meer hebben over normen en 
waarden.
Namen en adressen bekend bij de redactie.

Toch nog openingscadeau 
voor Scouting Akersloot?
De PvdA feliciteert de Scouting Akersloot van harte met hun mooie ge-
bouw De Strandwal aan het verlengde van de Roemersdijk. Een gebouw 
dat geheel is bekostigd en gerealiseerd door het bestuur, leden en ove-
rige vrijwilligers. Om dit allemaal te kunnen realiseren zijn er, naast het 
goede werk dat de scouting al doet voor haar leden, veel activiteiten 
aan vooraf gegaan. Denk maar eens aan de jaarlijkse kerststollenactie, 
lotenverkoop, avondvierdaagse et cetera. Ook doet de scouting veel be-
langeloos voor de gemeenschap, bijvoorbeeld ondersteuning 4 meiher-
denking en Koninginnedag. 
Om dit waarderen diende de PvdA op de vooravond van de opening 
een motie in voor een éénmalige subsidie van ongeveer 0,20 cent per 
Castricumse inwoner. Het college en andere fracties ondersteunden dit 
niet terwijl er wel veel lof en waardering wordt uitgesproken. De PvdA 
vindt dit onbegrijpelijk, mede omdat er eerder binnen de gemeenteraad 
wel financiële steun (en in grotere bedragen) is gevonden voor onder 
andere Limmer Ludiek, Dubbele Lus Castricum, Dierenduintje Castri-
cum, poppodium Bakkerij Castricum, Toeristisch Platform Castricum. 
Met name fractie CKenG met al haar mooie verkiezingsbeloften laat 
het hier behoorlijk afweten. Het had een mooi openingscadeau, namens 
de gemeente, kunnen zijn. Wie weet bezinnen het college en de andere 
fracties binnen de gemeenteraad zich nog?
Peter Verduin namens de PvdA. 

Groot onderhoud N512 
Bakkum - Dit jaar voert de pro-
vincie groot onderhoud uit op 
de N512. De voorbereidende 
werkzaamheden daartoe vinden 
plaats van 31 mei tot en met 11 
juni. Het verkeer zal hiervan eni-
ge hinder ondervinden. 

Na de zomerstop worden de 
werkzaamheden hervat. Bij groot 
onderhoud tussen Egmond aan 
den Hoef en Bakkum gaat de 
provincie de weg van een nieu-

we asfaltlaag voorzien, de mar-
kering op de weg vernieuwen, 
op sommige punten de verlich-
ting en de bewegwijzering aan-
passen en een aantal bushalte-
plaatsen toegankelijker maken. 
Tegelijkertijd verlengt de provin-
cie de opstelstrook bij het kruis-
punt N512-Heilooër Zeeweg 
en legt een rotonde aan op het 
kruispunt N512-Kalkovensweg 
om de verkeersveiligheid en de 
doorstroming te verbeteren. 

Open middag bij Forte 
Kinderopvang Limmen
Limmen - Op vrijdag 28 mei or-
ganiseert Forte Kinderopvang 
een open middag op haar ves-
tigingen in Limmen. Kinderdag-
verblijf Eigen Wijs op de Lage 

Weide 1B te Limmen is van 14.30 
tot 16.00 uur geopend voor ge-
interesseerde kinderen en hun 
ouders/verzorgers. Van 16.00 tot 
17.00 uur is Buitenschoolse Op-

Castricum - Op woensdag 2 ju-
ni is er weer een mantelzorgca-
fe in het Rode Kruisgebouw in 
Castricum. Deze keer wordt ge-
sproken over het onderwerp ‘be-
ter horen’. Aanvang 19.30 uur. 
Iedere eerste woensdag van de 
maand organiseren de vrijwil-
ligers van het Steunpunt Man-
telzorg IJmond, tegenwoordig 
Tandem en het Rode Kruis de-
ze avond voor de mantelzorgers 
in het Rode Kruisgebouw aan de 
van Speykkade 61 te Castricum. 
Er zijn geen kosten aan deze bij-
eenkomsten verbonden. Wie de-
ze avond wil bijwonen en daar-
voor hulp nodig heeft voor een 
thuisblijver, kan bellen naar Tan-
dem, telefoon 023-8910610. Ook 
voor vervoer kan gezorgd wor-
den.

Mantelzorgca-
fé weer open

Castricum - Op woensdag 26 
mei start C-TV met de uitzen-
ding van een serie documentai-
res met als onderwerp de Rand-
stad en de ontwikkeling daar-
van in de toekomst. In elf weken 
wordt in elke aflevering een an-
der onderdeel uitgelicht. Het on-
derwerp van de eerste uitzen-
ding is de toekomst van de stad. 
Deze documentaire wordt dage-
lijks uitgezonden op C-TV op 26 
mei tot en met 1 juni om 11.00, 
16.00 en 2100 uur. Op zondag is 
de uitzending van 11.00 om 12.00 
uur in verband met de uitzending 
van de kerk. C-TV is te vinden op 
het analoge kanaal van de televi-
sie, in Castricum op kanaal 45, in 
Akersloot, Limmen en de Woude 
op Kanaal S12. 

Documentaires 
starten op C-TV

Dolfinn Rocks belooft 
weer spektakel te worden 
Regio - Stichting Dolfinn organi-
seert dit jaar voor de vijfde keer 
op rij het succesvolle benefiet-
festival Dolfinn Rocks. Het festi-
val vindt dit jaar plaats op zater-
dag 21 augustus op het plein bij 
Winkelhof ’t Loo in Heiloo. 
De opbrengst van het benefiet-
festival komt geheel ten goe-
de aan Stichting Dolfinn. Deze 
stichting is in het leven geroe-
pen om kinderen met een be-
perking uit Heiloo en omgeving 
financieel bij te staan, en onder 
andere dolfijnentherapie te kun-
nen volgen. 
Het festival begint rond 12.00 uur 
met tal van kinderactiviteiten. 
Vanaf 13.00 uur is er live-mu-
ziek op het plein. Lokale bands 
en artiesten treden deze dag 
op. Om 18.00 uur is er een op-
treden van Djumbo. Djumbo,de 
formatie van de drie stoere mei-

den Lotte, Lindsey en Svenja,zijn 
geen onbekende op het festi-
val. Met bekende hits als Boya 
boya bay,Summertime in Dubai 
en de laatste uitgebrachte sin-
gle Chase zullen de meiden van 
Djumbo zeker weer voor een 
fantastische show gaan zorgen 
op het festival. Verder heeft ook 
‘Helder’ toegezegd om op te tre-
den. Helder is de nieuwe naam 
van de zeer populaire en beken-
de band Giga.
Helder staat bekend om hun 
steengoede repertoire. Een zeer 
unieke band  heeft ook reeds 
toegezegd te komen optreden 
op Dolfinn Rocks, genaamd Oôs 
joôs,Rock&Roll maar dan in het 
Fries! Uiteraard kan de stichting 
alle hulp goed gebruiken. Neemt 
contact op met Arno Holstvoogd 
middels arno@dolfinn.nl. Kijk 
ook op www.dolfinn.nl.

De band Giga heet nu Helder. Helder treedt op tijdens de vijfde edi-
tie van Dolfinn Rock.

vang Het Avontuur (Lage Weide 
2) geopend. 
Bij Eigen Wijs, kinderdagverblijf 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar, 
staan de huiselijke sfeer en het 
individuele kind centraal. Da-
gelijks worden leuke activitei-
ten aangeboden zoals knutse-
len, muziek maken, zingen en 
kinderyoga. Er worden regelma-
tig uitstapjes gemaakt.Bijzon-
der aan kinderdagverblijf Eigen 
Wijs is dat het vanaf 1 septem-
ber iedere werkdag is geopend 
van 6.30 tot 18.30 uur, een ver-
ruiming van de openingstijden. 
Daarnaast is het vanaf die da-
tum voor ouders/verzorgers mo-
gelijk is om flexibele dagen af te 
nemen. Voor ouders/verzorgers 
met onregelmatige werktijden is 
dit een uitkomst. 

Buitenschoolse opvang Het 
Avontuur doet haar naam eer 
aan. Dagelijks zijn de kinderen 
van het Avontuur samen met de 
pedagogisch medewerkers van 
Forte Kinderopvang op ontdek-
kingsreis door de verschillende 
activiteiten die worden aange-
boden.
Meer informatie is verkrijgbaar 
op www.fortebv.nl of via tele-
foonnummer 06-15887196.

Castricum - Op vrijdag 4 ju-
ni  wordt van 19.00 tot 20.15 
uur een lachwandeling gehou-
den in de duinen.  Verzame-
len op het parkeerterrein tegen-
over Geversweg 9. De Gevers-
weg is een zijstraat van de Duin 
en Bosweg die achter het station 
langs loopt. Meelachen kost vijf 
euro.Deelnmers kopen zelf een 
duinkaart. Humorcoach Marleen 
Heeman: “Lachen is gezond. Fy-
siologisch gebeurt er veel als je 
lacht. Je hele lichaam doet mee. 

Lachwandeling
Je zuurstofhuishouding en je 
hartslag krijgen een impuls en je 
lichaamstemperatuur gaat om-
hoog. Ontspannend en hartver-
warmend dus. Op deze wande-
ling houden we halt om kennis 
te maken met lachoefeningen uit 
verschillende lachstromingen. 
Als je je openstelt voor het on-
verwachte en buiten je patronen 
durft te gaan, dan rolt de lach  
als vanzelf. Opgeven via hee-
man@humorcoach.nl of tele-
foon: 0252674450.
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Iedereen is welkom op 
Concerto in Memoriam
Driehuis - ‘Alleen de muziek kan 
over de dood spreken.’ Dit citaat 
was in 1994 het uitgangspunt 
van het Concerto in Memoriam, 
een herdenkingsconcert. En dat 
is het nog steeds. Met het in-
middels traditionele concert in 
het monumentale gedenkpark 
wil Begraafplaats & Crematori-
um Westerveld in Driehuis zo-
veel mogelijk mensen een mo-
gelijkheid bieden hun dierbaren 
te gedenken. Vandaar dat het 
openluchtconcert – jaarlijks be-
zocht door vele duizenden men-
sen - voor iedereen vrij toegan-
kelijk is. Het Concerto in Memo-
riam vindt dit jaar plaats op 6 ju-
ni om 14.00 uur. Leo Fijen zal een 
woord van troost spreken. Hij is 
presentator, programmamaker 
én auteur van boeken waarin hij 
ingrijpende ervaringen uit zijn ei-
gen leven verwerkte tot spiritue-
le literatuur. 
De muzikale invulling wordt ver-
zorgd door het Westlands Man-

nenkoor. Het koor is met ruim 
honderdvijftig leden een van de 
grotere mannenkoren in Neder-
land. Het gerenommeerde koor, 
dat in 1956 werd opgericht, is 
zowel in eigen land - met bij-
voorbeeld de herkenningsmelo-
die van de tv-serie ‘De Glazen 
Stad’ - als internationaal alom 
bekend. 

“Het Concerto in Memoriam 
voorziet in een bepaalde behoef-
te en wordt elk jaar weer druk-
bezocht’’, zegt Carla Bosua-Wes-
terman, directeur van Begraaf-
plaats & Crematorium Wester-
veld. “Niet voor niets is dit al-
weer de zestiende keer dat het 
wordt georganiseerd. Veel men-
sen, jong en oud, zien het Con-
certo echt als een mooie gele-
genheid om, samen met anderen 
en toch individueel, dierbaren te 
gedenken. De rustieke omgeving 
en natuurlijk de prachtige mu-
ziek helpen daar zeker bij.’’

Willem van Kooi 
verlaat Emergo
Castricum - Na een periode van 
twintig jaar hebben muziekver-
eniging Emergo en dirigent Wil-
lem van Kooi met wederzijdse 
instemming besloten de samen-
werking te beëindigen. 

Mede dankzij zijn inspanningen 
bestaat muziekvereniging Emer-
go nu uit een fanfare-orkest van 
zestig leden, uitkomend in de 
eerste divisie, een jeugdorkest 
met veertig leden, uitkomend in 
de vierde divisie en brassband 
Backum Brass met dertig leden, 
uitkomend in de vierde divisie. 

Aan de opvolging van Willem van 
Kooi wordt hard gewerkt. .

Schilderij voor Heemskerk
Castricum - Op 21 septem-
ber 2009 is door Vluchtelingen-
werk IJmond-Noord een mani-
festatie gehouden in het kader 
van de Dag van de Vrede. Tij-
dens de manifestatie werd door 
kunstschilder Hans Goedhart uit 

Castricum, vrijwilliger bij Vluch-
telingenwerk, een schilderij ge-
maakt over de vrede. Afgelopen 
week is het schilderij aangebo-
den aan burgemeester Nawijn 
van Heemskerk. Het krijgt een 
plaats in het gemeentehuis. 

Castricum - Op zaterdag 29 mei 
Lentekriebels

Concert Renée Koper 
als afstudeerproject
Castricum - De Castricum-
se Renée Koper studeert in ju-
ni af aan het Conservatorium in 
Alkmaar. Ze gaat dit doen met 
een  eindconcert op 8 juni in het 
Thalia Theater in IJmuiden. Re-
née zal daarbij begeleid worden 
door muzikanten die hebben ge-
speeld met onder andere Candy 
Dulfer, Alain Clark en Do. 

Renée studeert pop(ulaire) zang 
aan het Conservatorium INHOL-
LAND in Alkmaar. “Je wordt hier 
opgeleid tot een volwaardig pop-

sessie musicus. Veel afgestu-
deerden zijn in Nederland al aar-

Geslaagde Univé skateclinic 
bij basisschool Pax Christie 
Limmen - Univé Noord-Ken-
nemerland heeft in de vorm van 
een skateclinic een bijdrage ge-
leverd aan de festiviteiten rond-
om het veertigjarig bestaan van 
de school. 

Donderdag 20 mei heeft het 
spektakel plaatsgevonden. Al-
le kinderen uit groep 6, 7 en 8 
hebben de kans gekregen om 
onder begeleiding van gediplo-
meerde leraren de basisbeginse-
len van het skaten onder de knie 
te krijgen. 
De negentig kinderen hebben 
les gekregen van Marcel en Bas 
van skateschool Dukino. Zij wer-
den onderverdeeld in twee groe-
pen en hebben onder andere 
les gekregen in  het leren dra-
gen van volledige bescherming, 
technische vaardigheden waar-
onder remmen en rollen en 
als afsluiting een spectaculai-
re sprong over een schans. . Als 

beloning voor het volgen van de 
clinic heeft iedereen een skate-
diploma gekregen. Univé Noord-
Kennemerland is blij dat de hele 
dag zonder kleerscheuren, blau-
we plekken of geschaafde lede-
maten is verlopen. 

Richard Bloedjes: “.Het was ge-
weldig om te zien hoe iedereen 
ervan heeft genoten. Als maat-
schappelijk betrokken verzeke-
raar dragen wij op deze manier 
graag bij aan een stukje ver-
keersveiligheid in Limmen.” 

dig aan de weg aan het timme-
ren in de muziekbusiness.” Re-
née treedt al een aantal jaren 
op met de veelgeboekte Noord-
Hollandse coverband Kink. Zij 
heeft al in zalen gestaan als P3 
in Purmerend en het Patronaat 
in Haarlem. In de toekomst wil 
ze graag verder met eigen num-
mers schrijven, lesgeven en op-
treden. Op 8 juni studeert ook 
toetseniste Christa Schuil af. Sa-
men schrijven zij al jaren num-
mers en op deze avond zullen 
zij tevens wat eigen stukken sa-
men laten horen. Het Thalia The-
ater is te vinden op de Brees-
aapstraat 52, IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur, kaarten zijn te bestel-
len via renee.christa@gmail.com 
en te koop aan de deur. Entree 
5,00 euro. 

Eindsprint naar finale 
Castricum - Musicalgroep The 
Cast is begonnen aan de eind-
sprint naar de première en is na 
bijna een jaar van hard repete-
ren nagenoeg klaar om de musi-
cal Aïda uit te voeren in het Ken-
nemer Theater. De musical is te 
zien op donderdagavond 10 ju-
ni of zaterdagmiddag 12 juni. De 
avondvoorstellingen voor vrijdag 
11 en zaterdag 12 juni zijn inmid-

dels uitverkocht. Kaarten via de 
kassa tel. 0251-221453 of te be-
stellen via de website www.ken-
nemertheater.nl. Musicalgroep 
The Cast speelt sinds 1990 be-
kende musicals zoals Fame, Joe 
Copacabana en The Wiz alsmede 
eigen producties. De semi-pro-
fessionele groep heeft ongeveer 
vijftig leden uit heel Noord-Hol-
land waaronder Castricum. 

is er een excursie met als naam 
Lentekriebels die start vanaf de 
receptie van camping Gevers-

duin. Aanvang 19.00 uur. Aan-
melden via camping Geversduin, 
tel. 0251-661095. 
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Puzzel mee en win leuke Prijzen

Westerwerf 1, Uitgeest, 
tel. 0251-315150

Stuur de oplossing van de puzzel voor 21 juni 2010 naar De Castricummer/uitgeester Courant, zeeweg 189-191 1971 HB ijmuiden 
of mail uw oplossing naar: info@castricummer.nl of info@uitgeestercourant.nl en vermeld uw telefoonnummmer. 

SpijsbroodCadeaubon 
t.w.v. 15 euro

1 uur gratis 
bowlen

De oPloSSing van De vorige Puzzel waS: liefDeSverklaring. De PrijSwinnaarS van Deze Puzzel zijn:
M. Groot, Limmen: Cadeaubon t.w.v. 15 euro te besteden bij Drogisterij Aker in Limmen. R. Schoorl, Uitgeest: 1 uur gratis bowlen bij Bobs Party Palace. N. van Steen, Uitgeest: 
Dinerbon t.w.v. 25 euro bij De Eetkamer van Uitgeest. T. Zwart, Limmen: Cadeaubon t.w.v. 15 euro af te halen bij De Oude Woonstal in Castricum. J. Welboren, Castricum: Een 
tegoedbon bon t.w.v. 35 euro af te halen bij Orlane Salon Lianne in Castricum. P. Roelands, Uitgeest: Oudhollandse tulband af te halen bij Putter’s Specialiteiten Bakkerij in Uitgeest. 
Mevr. v.d. Matten, Castricum: 2 vrijkaarten voor de Corso bioscoop in Castricum. A. Moerland, Uitgeest: Fruitmand t.w.v. 15 euro af te halen bij Dekker groente en fruit in Uitgeest. 
D. de Koning, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 10 euro af te halen bij Marx O’ Larry’s in Castricum. V. de Jong-Kramers, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 25 euro af te halen Bij Drogisterij 
Parfumerie Visser in Castricum. De prijswinnaars hebben inmiddels bericht ontvangen. 

Dinerbon 
t.w.v. 25 euro

2 vrijkaarten

Dorpsstraat 70, Castricum
Tel. 0251-652291

Fruitmand
t.w.v. 15 euro

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Castricummer Werf 16
1901 RW Castricum

Cadeaubon 
t.w.v. 25 euro

Putter’s Specialiteiten 
Bakkerij

Limmen, Hogeweg 159, tel. 072-5051562 
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 

groente en fruit
DEKKER 

Hogeweg 107
1911 GD Uitgeest
Tel. 0251-319009
www.eetkameruitgeest.nl

De Eetkamer 
van Uitgeest

Middelweg 86 
1911 EJ Uitgeest
06-20036921

Burg. Mooijstraat 21
1901 EP Castricum
tel. 0251-650068

Tegoedbon
t.w.v. 35 euro

Orlane Salon Lianne
Schoonheidsinstituut

Van Uytrechtlaan 26
1901 JL Castricum
06 24 828 728

orlane           marlies möller         neoderma

Cadeaubon
t.w.v. 7,50 euro

Burgemeester Mooijstraat 27b
1901 ER Castricum

56

A. Groentjes, Castricum: Een boekenbon t.w.v. 12,50 euro af te halen bij de Read Shop in 
Castricum. 
W. Wijling, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 35 euro af te halen bij Salon Lianne in Castricum.
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Vragen over ontwerpbestem-
mingsplan Hogeweg/Pagelaan
Limmen - Tot 6 mei heeft het 
ontwerpbestemmingsplan Ho-
geweg/Pagelaan te Limmen ter 
inzage gelegen. Het gaat om een 
inbreidingsgebied waarop 75 
woningen in verschillende prijs-
klassen worden gerealiseerd. 
Drie woningen zijn al gebouwd. 
Rob Glass heeft namens Groen-
Links het college een aantal vra-
gen gesteld over het plan.   
“Tijdens de voorlichtingsbijeen-
komst in april in De Burgerij 
werd na een vraag van een om-
wonende door de initiatiefnemer 
gesteld dat er op een traditionele 
wijze zal worden geheid. Volko-
men verkeerd en zelfs een wei-
nig sociaal uitgangspunt op een 
inbreidingslokatie waar in de di-
recte omgeving veel op staal ge-
fundeerde oudere woningen zijn 
gebouwd. Wordt bij het eventu-
eel verlenen van de bouwver-
gunning een trillingsvrije me-

thode verplicht gesteld zoals de 
boormethode? Wij denken dan 
aan de eerdere kwalijke ervarin-
gen bij de Gouden Stulp.” 
In het ontwerpbestemmingsplan 
wordt aan de hand van onder-
zoeken verklaard dat wat betreft 
de geluid en luchtkwaliteit ge-
heel wordt voldaan aan milieu-
zoneringseisen. 
Glass: “In de zienswijze van de 
aanliggende bedrijven wordt 
echter gezegd dat op de pun-
ten van geluid, stank en fijn stof 
de minimale afstand 100 meter 
zou moeten bedragen waardoor 
er 36 woningen in het plan niet 
kunnen worden gerealiseerd. Er 
wordt zelfs een vergelijking ge-
trokken met de Forbo-Saendelft-
problemen waarbij de gemeen-
te Zaanstad jammerlijk de mist 
in ging. Tijdens de voorlichtings-
bijeenkomsten en in de ziens-
wijzen komt bovendien naar vo-

ren dat er grote twijfels bestaan 
over  de waterparagraaf. Deze 
zou uitgaan van oude gegevens 
en zou zich alleen beperken tot 
het plangebied zonder betrek-
king van de afwateringseffec-
ten uit de omgeving. Indien dat 
zo is, is het dan met betrekking 
tot de  waterhuishouding verant-
woord om zich hierop te blijven 
baseren?”
Castricum heeft voor de uitvoe-
ring en beheer op het gebied van 
RO van dit plan een interim ma-
nager ingehuurd. “Zij was tege-
lijkertijd ook de vaste juridisch 
adviseur van HZA, het steden-
bouwkundig bureau dat de pla-
nontwikkeling doet en het be-
stemmingsplan heeft geschre-
ven. Inmiddels heeft zij haar  
functie neergelegd. Waarom is 
deze keuze gemaakt? Het maak-
te de kans op belangenverstren-
geling wel erg groot.” 

Expositie bij Klaver Vier 
Castricum - In de maand ju-
ni zal een bijzondere tentoon-
stelling in de winkel Klaver 4 op 
de Dorpsstraat 45a te zien zijn. 
Een groepstentoonstelling van 
werk van mensen met zeer ver-
schillende achtergronden. Het 
gemeenschappelijke is dat allen 
werkzaam zijn, de één de gehele 
week, de ander enkele dagdelen, 
in de creatieve ateliers van Stich-
ting Wisselwerk te Heemskerk.  

In deze ateliers maken zij onder 
deskundige begeleiding, op zo-
wel het artistieke als het techni-
sche vlak schilderijen, keramiek, 

speksteen, textiel en glas-in-lood 
kunstwerken.
Stichting Wisselwerk is een cen-
trum voor dagbesteding waar 
mensen, met een GGZ-achter-
grond, zowel creatieve als ar-
beidsmatige werkzaamheden 
kunnen uitvoeren, maar altijd 
zonder tijdsdruk. Op de creatie-
ve afdelingen wordt sterk de na-
druk gelegd op de artistieke ont-
wikkeling van het individu, waar-
bij het initiatief en de wens van 
de deelnemers als leidraad ge-
nomen worden bij de vervaardi-
ging van het kunstwerk.  
Zo divers de mensen zijn, zo di-

vers zijn ook de kunstwerken. 
Bijzondere mensen, met allemaal 
verschillende redenen waarom 
ze op deze ateliers werkzaam 
zijn. Dit levert natuurlijk ook zeer 
uiteenlopende vormen van kunst 
op. Van grote abstracte schilde-
rijen, van acryl- of olieverf, tot fij-
nere aquarellen, fantasierijk of 
realistisch. In elk werk is de niet 
alledaagse blik van het bijzonde-
re individu te zien. 
En hoewel het kunstwerk als re-
sultaat belangrijk is, is een posi-
tieve beleving van de werkdag 
en het ontwikkelingsproces, ze-
ker net zo belangrijk. Of zoals 
deelnemer Ben verwoordt: “Hier 
kan ik mijn rust vinden en ben ik 
een tevreden mens.”

Open ochtend bij peuter- 
speelzalen ‘t Drempeltje
Castricum - Op donderdag 27 
mei van 10.15 tot 11.15 uur orga-
niseert Forte Kinderopvang een 
open ochtend bij peuterspeel-
zalen ‘t Drempeltje. Tijdens deze 
ochtend kunnen ouders en kin-
deren sfeer proeven en kennis-
maken met de werkwijze én de 
leidsters van de peuterspeelza-

len. Geïnteresseerde ouders en 
hun kinderen zijn welkom op 
donderdag 27 mei tussen 10.15 
en 11.15 uur. Peuterspeelzalen 
’t Drempeltje zijn gevestigd aan 
de Asserlaan 1. Meer informa-
tie is verkrijgbaar op www.for-
tebv.nl of via telefoonnummer 
06-15887196.

Weidevogels kijken 
in de Hempolder
Akersloot - Voor weidevogels is 
de Hempolder een van de beste 

plekken in de hele wereld. Bos-
wachter Arjan Postma van Land-

Gezicht op de Hempolder vanuit de molen. Foto Landschap Noord-
Holland.

Bloedafnamesessie in 
het Clusius College
Castricum - Sanquin Bloedbank 
organiseert op woensdag 2 juni 
een afnamesessie in het Clusius 
College, Oranjelaan 2A. De ope-
ningstijden zijn van 17.00 uur tot 
20.30 uur. Sanquin roept donors 
op om bloed te geven. Bloeddo-
nors zijn hard nodig. Ieder ge-
zond persoon tussen de 18 en 65 

jaar, met een gewicht van mini-
maal vijftig kilo, kan zich opge-
ven als bloeddonor. 
Nieuwe bloeddonors zijn hard 
nodig. Aanmelden kan op de 
website www.ikgeefbloed.nl. Een 
overzicht van de afnamelocaties 
zijn te vinden op www.sanquin.
nl/donor. 

schap Noord-Holland laat be-
langstellenden dat op zondag 
30 mei van 10.00-12.00 uur weer 
graag zien. 
In de Hempolder is het vol-
gens Arjan Postma, onder meer 
bekend van het tv-program-
ma Noord-Holland Natuurlijk, 
nog steeds feest voor de wei-
devogels. Ze hebben kou en re-
gen goed doorstaan dankzij een 
overvloed aan voedsel. Er groei-
en in dit natuurgebied veel krui-
den die op hun beurt weer in-
secten aantrekken. Voedsel ge-
noeg voor de jonge pullen. Tij-
dens de wandeling kan men zelf 
ervaren hoe bijzonder de Hem-
polder voor de weidevogels is. 
Deze excursie wordt ook gehou-
den op zondag 6 en zaterdag 19 
juni, steeds van 10.00-12.00 uur. 
Verzamelen bij de werkschuur de 
Dodde, Hemweg 1 in Akersloot, 
vlakbij het gehucht Klein Dor-
regeest, achter Motel Akersloot. 
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel van 
Landschap Noord-Holland, tel. 
088-0064455. Meer informa-
tie op www.landschapnoordhol-
land.nl. 

Intocht wandeltweedaagse 
Castricum - Op 26 en 27 mei or-
ganiseert de wandelcommissie 
van woonzorgcentrum De Boog-
aert van ViVa! Zorggroep voor 
de derde maal een tweedaag-
se rollator wandeltocht. Deel-
nemers vertrekken beide dagen 
om 15.00 uur vanaf De Boogaert 
en kunnen kiezen uit twee rou-
tes. Langs de route staan posten 
waar de deelnemers kunnen uit-
rusten en een drankje en versna-
pering kunnen nuttigen. 
Wat klein is begonnen, op ini-

tiatief van mevrouw Steeman-
Groot, een van de bewoonsters, 
groeit steeds verder uit tot een 
feestelijke happening voor be-
woners van De Boogaert en 
wijkbewoners. 
Met een feestelijke intocht sluit 
woonzorgcentrum De Boogaert 
de wandeltweedaagse van haar 
bewoners af op 27 mei. Iedereen 
wordt uitgenodigd aanwezig te 
zijn bij de intocht op 27 mei om 
16.30 uur. Voor meer informatie: 
Diny Zijp, telefoon 088-9957550.

‘t Hoorntje te gast in ‘On- 
dernemend Castricum’
Castricum - 2 juni is op Ra-
dio Castricum 105 de laatste af-
levering vóór de zomervakan-
tie te beluisteren van ‘Onderne-
mend Castricum’. Jetty Sander 
van horeca- en recreatiebedrijf ’t 
Hoorntje te Akersloot is ditmaal 
te gast in de studio. Aan bod ko-
men onder andere de geschie-

denis van het bedrijf, het reilen 
en zeilen in de huidige tijd en de 
eventuele toekomstplannen. 
De uitzendingen is te beluiste-
ren in de ether op 105.0 FM en 
op de kabel op 104.5 FM in Bak-
kum en Castricum en 89.0 FM 
voor Akersloot, Limmen en De 
Woude.
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B. Stolp en O. Dahi kam- 
pioenen bij SV Vredeburg
Limmen - Op de laatste ron-
de op 14 mei werden in de A-
groep B. Stolp en in de B-groep 
O. Dahi kampioen. Hiermee is 
het schaakseizoen afgelopen. 
Het nieuwe seizoen start in sep-
tember.
J. Limmen zorgde voor een stunt 
door kampioen B. Stolp met aan-
vallend spel te verslaan, Lim-
men viel onvervaard met de da-
me binnen en zorgde voor een 
mooie matcombinatie. G. Haf-
kamp moest een stuk geven in 
de opening tegen J. Admiraal, 
maar kreeg een dreigende ko-
ningsaanval. Toen Admiraal niet 
de juiste voortzetting koos kwam 

het weer gelijk te staan totdat hij 
in het eindspel een toren weg-
blunderde en direct opgaf. 
J. Borst stond een stuk voor te-
gen H. Ebels, maar wikkelde ver-
keerd af waarna Ebels een niet 
te stuiten promotiepion kreeg 
en fraai won. M. Krom sloot een 
zeer goed seizoen af met winst 
tegen de sterke B. Blekemolen 
en eindigde maar liefst bij de 
eerste tien. 
D. de Vries leerde zijn jonge-
re broer een schaaklesje en ein-
digde door deze overwinning als 
eerste junior. De eindstanden 
zijn te vinden op www.sv-vrede-
burg.nl.

FC Castricum E4 kampioen  
Castricum - FC Castricum E4 is kampioen. In een spannende wed-
strijd werd Limmen E13 met 2-1 verslagen. De E4 bestaat uit: Job 
Zoontjes, Marc Hoeben, Fons Rottgering, Jelmer de Deugd, Karoy 
Veen, Nick Nuyens, Hessel van der Horst Jansen, Bryn Boudrie en Je-
roen Korf. (Foto: Han de Swart)  

Vitesse F2 kampioen 
na spannend duel
Castricum - 27 april was stond 
een beslissende wedstrijd op 
het programma voor Vitesse F2. 
Bij winst thuis tegen Odin kon 
het kampioenschap zeker ge-
steld worden. Dat was een harde 

dobber, want de wedstrijd was 
spannend tot het laatste mo-
ment. Reeds binnen vijf minuten 
scoorde Vitesse het eerste doel-
punt; het kampioenschap leek 
in het bereik. De motivatie van 

F2 Meervogels kampioen
Akersloot - De mannen van Meervogels F2 zijn kampioen geworden. 
De laatste wedstrijd tegen Vitesse was nog even spannend want ze 
kwamen met 0-1 achter. Al gauw kwam echter de ommekeer; met 9-
2 winst lieten ze zien het kampioenschap meer dan waard te zijn. Op 
de foto v.l.n.r. leiders Roel van Seventer en Richard Strijker staand; Jac-
ky Adrichem, Jesper Strijker, Dirk van Seventer en Cristiaan Molier. Zit-
tend Rick Nobel, Dylan van Wees, Jelle Gozeling en Jordi Schouten.

Odin bleek echter lang niet ge-
broken, een tegenaanval werd 
ingezet. Een snel spel op beide 
helften volgde, waarbij Vitesse 
de druk op Odin opvoerde, maar 
telkens net niet slaagde te sco-
ren. Odin deed enkele gevaarlij-
ke uitbraken, waarvan er één te-
gen het einde van de eerste helft 
werd beloond met een doelpunt. 
De ruststand werd 1-1 en Vites-
se leek terug bij af. In de laatste 
tien minuten keerde het tij ten 
gunste van Vitesse. Een hands-
bal van Odin werd bestraft met 
een penalty, waarmee Vitesse de 
stand op 2-1 bracht. Toch bleef 
het spannend en de vermoeid-
heid van de spelers begon op 
te spelen. In de laatste minuten 
werd de keeper van Odin nog-
maals omspeeld. Hiermee werd 
de eindstand 3-1 bereikt. Vites-
se is kampioen en de huldiging 
kon beginnen. 
Op de foto liggend: Govert, Tib-
be, midden: Timothy, Jelmer, 
Siebe, staand: Owen (trainer), 
Tristan, Rogier, Jasper, Joris en 
Jesse (trainer) en achter: Sjors 
(teamleider en trainer).

Jeugdtrainers voor volgend sei- 
zoen vastgelegd bij vv Limmen
Limmen - Voetbalvereniging 
Limmen is verheugd met het feit 
dat afgelopen week de contrac-
ten zijn getekend met de hoofd-
trainers van de verschillen-
de jeugdafdelingen. Ook is het 

contract met hoofd opleidingen 
Everard Luijckx met een jaar ver-
lengd. De ondertekeningen van 
de contracten met de jeugdtrai-
ners zijn een grote stap voor-
waarts om het jeugdplan verder 

gestalte te geven. Afgelopen jaar 
is vooral veel aandacht besteed 
aan het verbeteren van de tech-
niek. Komend jaar zal naast de 
techniek ook aandacht besteed 
worden aan loopcoördinatie en 
circuittrainingen voor de lagere 
E- en F-pupillen. 
Op de foto staand v.l.n.r.: Dennis 
Steman (keepers), Niels Kaan-
dorp (keepers), Gerard Liefting 
(F-pupillen), Bas Peters (E-pupil-
len), John Koot (B-junioren), Ra-
mon Smit (A-junioren) en Rol-
and Duin (D-junioren). Zittend 
v.l.n.r.: Everard Luijckx (hoofd 
opleidingen), Gerard Broedersz 
(technische zaken), Michel Flu-
ri (jeugdvoorzitter) en Coby van 
Kessel (wedstrijdsecretaris). Op 
de foto ontbreken Henk Nuijens 
(meisjes) en Roy Rowinkel (C-ju-
nioren).

VV Limmen organiseert
familiestratentoernooi
Limmen - Voor al weer de 20e 
maal wordt dit jaar het familie-
stratentoernooi op sportpark 
Dampegheest georganiseerd op 
27, 28 en 29 mei. Na weer een 
jaar van voorbereidingen kunnen 
60 heren- en 20 damesteams 
zich weer drie dagen op sportie-
ve wijze uitleven op de voetbal-
velden. Net als voorgaande jaren 
was het weer een drukte van je 
welste tijdens de inschrijvings-
avond in januari. Binnen een uur 
was de limiet van 80 teams be-
reikt en zelfs overschreden. Hier-
door heeft men een aantal teams 

moeten uitloten. Naast het voet-
ballen zullen alle teams ook een 
volleybalwedstrijd moeten spelen 
en zijn er weer twee rode draad 
spellen bedacht waar de teams 
getest worden op hun vaardig-
heid in combinatie met snel-
heid. Tevens wordt er gestreden 
om de Cor Metselaar trofee, die 
in het leven geroepen is voor het 
team dat zich het leukst verkleed 
heeft. Ook wordt er aan het ein-
de van het toernooi een fairplay 
bokaal uitgereikt voor het spor-
tiefste team.
Dit jaar een zeer spectaculaire 

opening van het toernooi. Deze 
zal plaats vinden op het A-veld 
van sportpark Dampegheest op 
27 mei om 18.15 uur.
Voor de kleintjes is er dit jaar 
weer een minikermis en de fir-
ma Zandbergen’s transport zorgt 
voor gratis frisdrank. Ook een 
groot aantal andere sponsors 
is bereid gevonden hun steen-
tje bij te dragen aan het toer-
nooi, waarvoor men hun uiter-
aard zeer dankbaar is.
Nu de intensieve voorbereidin-
gen bijna ten einde lopen kijkt 
de supportersvereniging weer 
met grote voldoening hierop te-
rug. Zij wil er dan ook graag sa-
men met het enorme aantal vrij-
willigers maar vooral de deelne-
mers een prachtig en sportief 
toernooi van maken.

Rapidtoernooi
Castricum – Op zaterdag 29 
mei vindt in dorpshuis De Kern 
het elfde Rapidtoernooi plaats. 
Veel sterke landelijke scha-

kers en spelers uit de regio ko-
men al jaren naar dit toernooi, 
dat bekend staat om de gezelli-
ge sfeer, maar ook om de leuke 
prijzen. Iedereen, ook de huis-
schaker kan meedoen. Opgave 

van deelname is vooraf. Aanvang 
10.30 uur. Voor meer informatie 
en opgave: W. Pool, tel. 653970, 
willem.pool@planet.nl of P. Smit, 
tel. 655725, petrusmsmit@hot-
mail.com.
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Koppelwedstrijd bij HVC
Castricum - Op zaterdag 29 mei 
is het Nationale Hengelsportdag. 
Die ochtend organiseert Hen-
gelsport Vereniging Castricum 
(HVC) traditiegetrouw de ‘Kop-
pelwedstrijd jong en oud’. Bij de-
ze viswedstrijd vissen de deelne-
mers als team/koppel. Elk team 
bestaat uit een kind jonger dan 
15 jaar dat samen vist met een 
oudere hengelaar. De deelname 
is gratis. Echter moet er van ie-
der team minstens één visser lid 
zijn van de HVC. 
Er wordt van 9.00 tot 11.00 uur 
gevist in de Casimirvijver aan de 
Hendrik Casimirstraat en Willem 
Alexandersingel. Vanaf 8.30 uur 
kunnen de plaatsnummers wor-
den afgehaald aan de waterkant. 
Na afloop is de prijsuitreiking op 
basis van het aantal gevangen 

vissen. De deelnemers dienen 
een emmer mee te nemen om de 
visjes tijdelijk in te bewaren voor 
de controleur. Bij deze wedstrijd 
ligt de nadruk op de jeugd. Za-
terdag is er een stand, waar men 
met alle vragen terecht kan. 

Jeugdlid van de HVC wordt men 
al door een jeugdvisvergunning 
van 4 euro te kopen bij hengel-
sportwinkelier Van Leeuwen aan 
de Dorpsstraat 12. Bij aanmel-
ding op deze wedstrijd kan men-
vanzelfsprekend ook lid worden. 
Alles over het vissen in Castri-
cum, de visdocumenten en het 
lidmaatschap is te vinden op 
www.hsvcastricum.nl.
Voor specifieke vragen over het 
jeugdvissen kan men terecht bij 
Henk Serlijn, tel. 0251-656400.

Jimmy Hendriks maakt ook 
naam in Verenigd Koninkrijk
Castricum - Nadat Jimmy Hen-
driks reeds enkele grote toer-
nooien gewonnen had, maakte 
hij nu de overstap over zee, om 
in het land waar het darten al-
lemaal begonnen is, ook deel 
te nemen aan een internatio-
naal toernooi, namelijk de Welsh 
Open voor de jeugd.
Na de poulefase plaatste Jimmy, 
als enige Nederlander, zich bij 
de laatste 32 en begon zijn toer-
nooi pas echt. Verlies betekende 
immers uitschakeling en met al-
léén maar Britten, Schotten, Ie-
ren en Welshmen om hem heen, 
weet je dat dat zéér moeilijk 
wordt. De eerste knock-out ron-
de werd een makkie maar bij de 
laatste 16 kwam hij de nummer 
één tegen van Wales, Kurt Panny. 
In een bloedstollende partij werd 
die met 3-2 gewonnen, middels 
2x een 180-er en een 12- en een 
14-darter. In de kwartfinale stuit-
te Jimmy opnieuw op een jongen 
uit Wales maar in die wedstrijd 

liep eigenlijk alles goed, met als 
gevolg een 3-1 zege en naar de 
halve finale, die gespeeld zou 
worden op het podium van de 
grote heren en waar de zaal in-
middels gevuld was met 2500 
toeschouwers. 
Jimmy, nog maar net 16 jaar, 
kwam het podium op en wist, 
onder toeziend oog van de ca-
mera’s van de BBC, gewoon 
weer zijn pijlen op de juiste ma-
nier in het bord te krijgen en won 
met 3-1 zijn partij tegen de En-
gelsman Jake Jones. Een finale-
plaats was bereikt en onder luid 
applaus kwam Jimmy met zijn 
tegenstander, Ash Khayat uit En-
geland, het podium weer op voor 
de te spelen finale.
De spanning was heel groot, ook 
bij de ouders van Jimmy, en de 
partij kwam op een 2-2 tussen-
stand, dus moest de beslissende 
leg bepalen wie dit Welsh Open 
2010 zou gaan winnen. Met een 
180-er zette Jimmy hem weg op 

164 en kon de Engelsman alleen 
maar volgen met 176 punten nog 
over. Jimmy gooide triple 20, een 
triple 18 en met een dubbele 
bull-finish was de winst binnen. 
Helaas vloog de laatste pijl in de 
9 ,dus 41 over. Khayat zette daar 
met een 140-score véél druk op 
want hij had nu dubbel 18 over  
en dus wist Jimmy dat hij nu uit 
moest. De eerste pijl keurig in de 
9 voor dubbel 16 ging mis maar 
met de laatste pijl wel dubbel 8 
en de titel was binnen.
Een ongekende prestatie van de-
ze jongeman, die in een korte pe-
riode nu al vier grote toernooien 
heeft gewonnen en nu dus ook 
zijn naam vestigde in het Ver-
enigd Koninkrijk, alwaar hij on-
der luid applaus de beker in ont-
vangst mocht nemen. Het is nu 
gebleken dat Jimmy een uitzon-
derlijk talent is in de dartssport 
en moeten en mogen we hopen 
dat dit tot meer bijzondere pres-
taties zal gaan leiden. 

Limmen - Zondag 30 mei is de 
volgende wedstrijd in de witvis-
competitie van HSV Limmen. Er 
wordt gevist in de Ursemmer-
vaart, nabij Ursem. De telling 
is volgens de combi: 25 gram 
per gevangen vis en het tota-

Witviscompetitie 
bij HSV Limmen

Openingswedstrijd Samen Beet

Limmen - Zaterdag 22 mei werd 
de openingswedstrijd van de 
jeugdvisclub gevist aan het Stet. 
Er waren 24 deelnemers. De 
vangsten waren slecht, maar dat 
was niet aan het humeur van de 
kinderen te merken. Onder toe-

ziend oog van de ouders, opa’s, 
oma’s en vrienden was het weer 
ouderwets gezellig aan de wa-
terkant. Na afloop was er voor ie-
dereen prijs en mochten de kin-
deren van de top drie op het ere-
podium plaats nemen. Zoals de 
uitslag laat zien was het hier zeer 
druk. In de A-groep was Luke 
Levering de beste met elf stuks, 
gevolgd door Iris Droog met ne-
gen vissen. Op stek drie waren 
Rob van der Heijdt, Gijs Koot en 
Simon Schouws met vier stuks 
geëindigd. In de B-groep waren 
Jelle Koot en Pieter Mulder sa-
men het beste met zes vissen, Ti-
mo Kooy, Joyce Levering en Leo-
nie Schermer met vier en op de 
derde plek nog Thomas Aarden-
burg en Gijs Pepping met drie 
stuks.

De volgende wedstrijd is op za-
terdag 5 juni. Foto Peter van Re-
nen.

le vangstgewicht opgeteld. Ver-
zamelen om 7.00 uur bij Al-
bert Heijn Limmen. De wedstrijd 
duurt drie uur. Het gebruik van 
wormen is weer toegestaan van-
af 29 mei.
Opgeven tot vrijdagavond 20.00 
uur op tel. 06-27872854 of 072-
5051056 bij Peter van der He-
ijdt, of bij René Levering, 072-
5053075.

Castricum - Voor de alweer de 
tweede midfondvlucht van het 
seizoen werden 232 duiven in-
gekorfd. De bestemming was 
het Noord-Franse Morlincourt, 
352 km. De weersvooruitzichten 
waren prima, zonnig en een kalm 
noordnoordwesten windje op de 
kop. Volgens de verwachtingen 
betekende dit toch ongeveer 4,5 
uur vliegen. Zaterdagmorgen om 
9.00 uur kregen zij de vrijheid om 
zo snel mogelijk hun hok te be-
reiken. Een driejarige doffer van 
Sander de Graaf was iedereen te 
snel af, al scheelde het niet veel 
met de tweede plek die Anton 
Tromp voor zich opeiste. De over-
winnaar van vorige week, Cees 
de Wildt, werd nu derde en de 
vierde plaats was voor Gerhard 
Tromp. De vijfde plek was voor 
Nico de Graaf voor Cor Spren-
keling. Ook Piet Verduin en John 
Kool pakten vroege duiven.
De eerste duif werd om 14.01.51 
uur geklokt door Sander. De ge-
vlogen snelheid was gemiddeld 
1161 meter per minuut of bijna 
70 km per uur. De strijd om de 
laatste plaats ging tussen Arie 
Hageman en Jaap Kaandorp. 
Komende week staat de eerste 
dubbel vlucht op het program-
ma.

Overwinning 
voor De Graaf

Jan Koeman fietstocht
Castricum - Op zaterdag 5 ju-
ni organiseert de fietsclub Cas-
tricum de Jan Koeman fietstocht. 
Deze tocht is 60 kilometer lang 
en is vernoemd naar de overle-
den penningmeester en mede-
oprichter van de fietsclub Castri-
cum. De tocht heet dan ook de 
Jan Koeman tocht en deze wordt 
als herinnering elk jaar gefietst.

De start is in Castricum vanuit 
sportcentrum De Bloemen, de 
Bloemen 71. De kosten zijn 1,50  
euro. De routes zijn te verkrij-
gen in De Bloemen tussen 9.00 
en 9.30 uur.

Voor meer inlichtingen: W. Min-
neboo, tel. 213269 of T. Doorn, 
tel. 670145. 

VV Limmen E4 kampioen

Limmen - VV Limmen E4 is kampioen geworden. Op de foto Steven 
Bakker, Sven Kerssens, Job Min, Joran Zandbergen, Chris de Goede, 
Davey Piepers, Nick Groentjes, Luuk Rommel en de trotse leiders Hans 
Kerssens en Claus de Goede.
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Een spetterende (biljart)strijd
Limmen - Onder de vleugels 
van Stichting Welzijn Ouderen 
Limmen (SWOL) heeft: ‘Seni-
oren biljart Limmen’ op 11 mei 
onder grote belangstelling in het 
biljartpaleis in de Vredeburg het 
einde van de competitie afgeslo-
ten met een spetterende strijd 
voor de Harry Levering bokaal en 
het clubkampioenschap.
Voor deelname aan het club-
kampioenschap waren de bes-
te vier van de twee poules uit-
genodigd voor deelname. Om 
de derde plaats moest Siem Bra-
kenhof zijn meerdere erkennen 
in Jan Betjes. Voor de eerste en 
tweede plaats streden Piet Kaan-
dorp en Nico Krom. Piet Kaan-
dorp was superieur en won de-
ze tweekamp en mag zich dus 

ook clubkampioen van het sei-
zoen 2009/2010 noemen. Ruim 
vijftig senioren doen in de Vre-
deburg mee aan de competitie. 
Er wordt gespeeld in een ‘drie-
banden competitie’ en een A- en 
B-poule libre. Winnaar A-poule 
libre is Piet Kaandorp, in de B-
poule eindigde Hans Balkenen-
de als eerste na een barrage met 
Siem Brakenhoff. De drie bes-
te ‘driebanders’ van dit seizoen 
werden vereerd met een beker 
en een flesje wijn. De winnaar 
was Jan Valkering, voor de twee-
de plaats tekende Siem van Veen 
en Siem Brakenhoff  eindigde op 
een derde plaats. Voor de Har-
ry Levering bokaal wordt een 
‘Knock outsysteem’ gehanteerd, 
wie verliest ligt er uit. Drie on-

geslagen biljarters traden deze 
middag aan voor de eindstrijd. 
Jan van Wonderen bleef rustig, 
was geconcentreerd bezig, won 
zijn twee wedstrijden en mocht 
de hoofdprijs in ontvangst ne-
men. Een bedrag van 50 euro van 
de sponsor Autobedrijf Harry Le-
vering uit Limmen, een wisselbe-
ker en een fruitmand. De tweede 
plaats was voor Hans Balkenen-
de die Ben Piepers naar de der-
de plaats wees. 
Van mei tot september is in de 
Vredeburg de biljartzaal geopend 
op maandagmiddag, woensdag-
middag en vrijdagmiddag, voor 
50 plussers uit Limmen.
Vanaf september alle middagen 
vanaf 13.30 uur. Toegang 1 euro 
inclusief koffie. 

Willem Roemer wordt 
op handen gedragen

Castricum - Het seizoen zit er voor Dames 1 van FC Cstricum weer 
op. In de competitie op een keurige tweede plek geëindigd met 125 
doelpunten voor. Een geweldig leuk seizoen werd in stijl afgesloten 
door de laatste competitiewedstrijd tegen ADO’20, na een 2–0 achter-
stand in de rust, met 4–2 te winnen. Dit was de laatste wedstrijd voor 
Lotte en Shauni. Zij stoppen na dit seizoen helaas met voetballen. Met 
43 doelpunten werd Linda Pol topscoorder. Ze hadden niet zo een ge-
weldig seizoen kunnen hebben zonder Willem Roemer. Hij heeft vo-
rig jaar het initiatief genomen om te gaan bouwen aan het team dat er 
nu staat. Hij gaat nog wel eens een beetje uit zijn dak en is het zelden 
eens met (beslissingen van) scheidsrechters. Maar hij steekt er veel 
tijd en energie in en regelt en organiseert altijd alles geweldig. Dus Wil-
lem bij deze bedankt! (Foto: Han de Swart)  

WEA Open 30+ toer- 
nooi bij TV Castricum
Castricum - Tennisvereniging 
Castricum organiseert van 21 tot 
en met 27 juni voor de 29e keer 
het succesvolle veteranentoer-
nooi, nu WEA Open 30+ gehe-
ten. Buiten het tennis vinden er 
allerlei activiteiten plaats. 

In 1982 startte toernooileider 
Hans Eijkman met de organisatie 
van een veteranentoernooi bij de 
toen nog jonge vereniging TVC. 
Het toernooi groeide in de loop 
der jaren uit tot een vast evene-
ment en beleeft nu alweer haar 
29e editie. Kenmerken zijn een 
gezellige sfeer en altijd garantie 

van minimaal twee wedstrijden, 
omdat in poulevorm of met een 
verliezersronde wordt gespeeld. 
Ook worden er elke dag activi-
teiten georganiseerd, zoals een 
wijnproeverij, een demonstratie-
wedstrijd en een feestavond op 
25 juni. Ook is rekening gehou-
den met de WK-voetbal, door het 
mogelijk te maken dat ieder op 
24 juni de wedstrijd Kameroen-
Nederland op groot scherm kan 
volgen. Als positief verschil met 
voorgaande jaren kan nog wor-
den genoemd dat de speelge-
rechtigde leeftijd verlaagd is van 
35 naar 30, zodat ook de jongere 

‘veteranen’ mee kunnen doen.
Kortom, het belooft voor de ech-
te tennisliefhebber weer een 
boeiende week te worden van 21 
t/m 27 juni op multisportcomplex 
‘Berg en Bal’.

Deelname aan het toernooi staat 
open in de categorieën 4, 5, 6, 7, 
8 HE, DE, HD, DD en GD. Daar-
naast is er een aparte 50+ cate-
gorie in de onderdelen 6, 7 en 8.
Inschrijving is mogelijk via de 
website www.tvcastricum.nl. De 
sluitingsdatum is 1 juni. Voor 
meer informatie: Hans Eijkman, 
tel. 0251-653989.

Geen krant ontvangen? 
Bel 0251-674433

DOS vult podium op de 
toestelkampioenschappen
Castricum – Zaterdag 15 mei 
werden de toestelkampioen-
schappen gehouden in Sport-
hal ‘De Walvis’ in Beverwijk. Er 
deden van DOS Castricum elf 
meisjes mee aan de eerste wed-
strijd. Malou Reinders mocht het 
spits afbijten op balk. Hier be-
haalde zij een vierde plaats met 
een puntenaantal van 12.90. In 
de tweede ronde ging men ver-
der op sprong en balk. Kaylin 
Stel behaalde hier de derde prijs. 
Op de onderdelen balk en vloer 
behaalden de meisjes geen prijs. 
In de laatste ronde was brug aan 
de beurt. Hier mochten Kaylin 
Stel en Rilana Baltus respectie-
velijk de vierde en tweede prijs 
in ontvangst nemen.
In de tweede wedstrijd deden 
acht turnsters mee. Puk Baars 
en Myrthe Nanne mochten be-
ginnen op respectievelijk balk 
en sprong. Ondanks dat Puk een 
keer was gevallen, mocht ze de 
eerste prijs in ontvangst nemen. 
Myrthe werd op 0.15 punten net 
geen derde. Nienke Kortekaas 
heeft zich van haar beste kant 

laten zien op de brug en mocht 
daarom de een bronzen medaille 
in ontvangst nemen. Op de vloer 
werd Felicia Scheffer op 0.15 net 
geen derde. Isabelle Poel mocht 
de gouden medaille mee naar 
huis nemen. Tevens werd zij eer-
ste op sprong. Myrthe ging ver-
der op balk. Helaas was Myrthe 
ervan af gevallen, anders had ze 
de zilveren medaille in ontvangst 
mogen nemen. Tijdens de laatste 
wedstrijd deden vier turnsters 
mee. Voor brug mocht Michel-
le Zoontjes de zilveren medaille 
mee naar huis nemen voor een 
puntenaantal van 14.10. Op vloer 
viel Ayla Cretier, met een verschil 
van 0.20 punten, net buiten het 
podium. Edith Balke mocht op 
balk de bronzen medaille in ont-
vangst nemen. Op vloer deden 
de meiden het uitstekend. Edith 
werd hier tweede. Kim Bosman 
viel, met een tekort van 0.20 pun-
ten, net buiten de prijzen.
Dit was de laatste wedstrijd van 
het seizoen en het was een zeer 
geslaagde dag. De leiding is zeer 
trots op haar turnsters.
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Nieuws te melden? Mail naar: info@uitgeestercourant.nl

Het is ‘Ladys Night’ in Bobs
Uitgeest - Strippers, gratis hair-
styling en nagelverzorging, fo-
toshoots en een limodate; dat 
zijn de ingrediënten voor een 
feest in Bobs Uitgeest op zater-
dag 29 mei. Het is mogelijk in stijl 
naar dit feest te gaan. De geluk-
kige winnares wordt samen met 
vriendinnen opgehaald door 
mannelijk gezelschap en onder-

weg naar Bobs hebben zij de be-
schikking over drankjes naar 
keuze. Wie dit wil winnen, meldt 
zich aan op de site van Bob’s. 
Het dj-team is uiteraard ook van 
de partij met de platenkoffers 
boordevol swingende zomerhits. 
De entree voor 24.00 uur is hele-
maal gratis, daarna kost het tien 
euro.  

Uitslag loting Huttenweek
Uitgeest - Afgelopen week heeft 
de trekking van de Huttenweek 
loterij weer plaatsgevonden. 
Wie lotnummer 1734 heeft ont-
vangt een bon van 100 euro te 
besteden bij één van de spon-
sers, Op lotnummer 1988 een 
bon van 50 euro te besteden bij 
Danny’s Palace. Lotnummer 890 
een bon van 50 euro te besteden 
bij Enorm/Marskramer Siro. Lot-
nummer 1005 een bon van 17,50 

euro te besteden bij Haarmode 
Glorie. Lotnummer 334 ook een 
bon van 17,50 euro te besteden 
bij Haarmode Glorie. Lotnummer 
881 een bon van 15 euro te be-
steden bij Bakkerij Putter. Lot-
nummer 2032 ook een bon van 
15,00 euro te besteden bij Bak-
kerij Putter. 
De gewonnen prijzen kunnen op 
de op het lot vermelde wijze wor-
den afgehaald. 

Uitgeest - Aanstaande vrijdag is 
er weer klaverjassen bij Storm-
vogels in Uitgeest. 
Het begint om 20.00 uur en er 
zijn prijzen te winnen met kaar-
ten en de loterij. 
De kantine van Stormvogels is te 
vinden aan de Niesvenstraat. 

Klaverjassen

ICGT 2010 groot succes!

Finale ICGT werd een 
Aziatisch onderonsje
Uitgeest - Onder grote publieke 
belangstelling, geschat op een 
aantal dat ligt rond de 2.500, en 
met fraai voetbalweer is maan-
dag 24 mei de finale van de jubi-
leumeditie van ICGT gespeeld. 

Het werd een Aziatisch onder-
onsje tussen de teams van Zuid 
Korea en Japan. Dat mocht geen 
verassing heten, want beide 
teams gingen naarmate het toer-
nooi vorderde steeds beter spe-
len. Uiteraard werd de finale op-
geluisterd met een spectaculai-
re entree van beide teams door 
een erehaag van jonge FC Uit-
geest spelers. Onder begeleiding 
van een lekkere beat en bege-
leidt door speaker Mark Admi-
raal werden beide teams aan het 
publiek voorgesteld. In de rust 
van de finale werd het publiek 
vergast op een optreden van 

voetbaljongleur Erik Borgman. 
De finale werd uiteindelijk ge-
wonnen door Zuid Korea waar-
na het team uit handen van voor-
zitter Gerrit Idema van de orga-
nisatie de grote ICGT-Cup mocht 
ontvangen.
De organisatie kan terugkijken 
op een zeer geslaagd evenement. 
Het niveau van de deelnemende 
teams was heel hoog. Oud-inter-
national Gerrie Muhren, aanwe-
zig als scout van Ajax, was aan-
genaam verrast door vooral het 
talent van verschillende indivi-
duele spelers. Ook Joop Brand 
sprak van een zeer geslaagd 
evenement. Hij roemde met na-
me de hoge organisatiegraad 
en het intieme karakter van het 
toernooi.
Een ander hoogtepunt was na-
tuurlijk het optreden van Jan 
Smit in de feesttent. 

Uitgeest - Een 21-jarige man uit 
Uitgeest is zaterdagnacht rond 
2.45 uur met een stuk glas in zijn 
rug gestoken. Hij heeft hierbij 
een grote wond opgelopen. 
De man vertelde dat hij in een 
horecazaak aan de Middelweg 
ruzie had gehad met een jongen. 
Hij was hem buiten de zaak op-
nieuw tegen gekomen. De jon-
gen had hem een klap gegeven 
en met een glas in zijn rug ge-
stoken. Het slachtoffer is voor 
behandeling naar een zieken-
huis gebracht. De politie stelt 
een onderzoek in naar de dader. 
Mogelijke getuigen worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie, tel. 0900-8844.

Man met glas 
in rug gestoken

Uitgeest - Personeel van een 
feesttent aan de Zienlaan zag 
zaterdagavond dat een 25-jari-
ge man uit Krommenie in het be-
zit was van de nodige harddrugs  
die hij vermoedelijk verkocht aan 
bezoekers van het feest. 

De man is aangehouden. Hij was 
in het bezit van drugs en een lijst 
met namen en bedragen. In zijn 
auto troffen de agenten een flink 
aantal injectienaalden en ver-
pakkingen voor drugs. 

Alles is in beslag genomen. De 
verdachte is meegenomen naar 
het bureau. De politie stelt een 
nader onderzoek in naar zijn ac-
tiviteiten. Tegen de man wordt 
proces-verbaal opgemaakt. 

Drugshandelaar 
aangehouden

Tweede overwinning op 
rij voor Kerssens-Krom
Uitgeest - Zaterdag 22 mei 
stond de tweede Midfondvlucht 
vanuit Morlincourt met een af-
stand van 352 km op het pro-
gramma. Er waren achttien deel-
nemers met 277 duiven aan de 
start verschenen. Om 9.00 uur 
werden de duiven met een ma-
tige noodwestenwind gelost en 
om 14.01.04 uur werd de snelste 
duif in Akersloot geconstateerd 
met een gemiddelde snelheid 

van 1177.295 m/p.m.(ruim 70km.
p.uur). Combinatie Kerssens_
Krom werd 1e, R. van Bohemen; 
2e – 4e , Gebr. Beentjes; 3e , H. 
Berkhout; 5e - 7e , Frank Roden-
burg; 8e , Dutch Day Racers; 9e 
, Gebr. Baltus; 10e. Donderdag-
avond zal er ingekorfd worden 
voor de eerste 
Dagfondvlucht vanuit Orleans 
met een afstand van ongeveer 
600 km.

Uitgeest - GroenLinks Heems-
kerk/Uitgeest nodigt iedereen 
uit om Femke Halsema te ont-
moeten De partijleider bezoekt 

Femke Halsema 
in Heemskerk

Circus Renz komt naar Uitgeest
Uitgeest - Het beroemde circus 
Renz Berlin bezoekt Uitgeest. Van 
donderdag 3 tot en met zondag 6 
juni zal het grote tentencomplex 
van het circus worden opge-
bouwd op het terrein aan de Bin-
nenkruierstraat. Het circus komt 
met een vernieuwd programma. 
Zo kan men kijken naar vele in-
ternationaal bekroonde artiesten 
uit Duitsland, Hongarije, Rusland 
en Nederland die samen met de 
vele dieren zorgen voor een ruim 
twee uur durend spektakel. Het 

publiek kan geniet van het tra-
pezewerk van Lavinia en Sarina 
Renz, handstandacrobatiek van 
Tebi and Krisztian, jongleur Zsol-
tan Kokai, springplankact van 
de Jumping Juniors, de beken-
de clown Antonio en vele andere 
spectaculaire nummers. Natuur-
lijk ontbreken de paarden niet 
en kan men verder kijken naar 
Siberische steppenkamelen en 
Indische olifanten die vakkun-
dig worden gepresenteerd door 
Bernhard Renz, Bernhard Renz 

Jr en Enrico Frank. De circus-
kassa is vanaf donderdag 3 juni 
11.00 uur geopend. Met de kor-
tingsbon uit de winkels voorzien 
van een poster kan men voorde-
lig een bezoek brengen aan dit 
circus. Meer informatie op www.
circus-renz-berlin.nl. 

De voorstellingen zijn op don-
derdag 3 juni 19.00 uur, vrijdag 
4 juni 16.15 uur en 19.00 uur, za-
terdag 5 juni 15.00 uur en 19.00 
uur, zondag 6 juni 14.00 uur.

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

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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** internet: www.bakkerijputter.nl **

van woensdag tot woensdag:

2 appelpencees voor
 2, 50 !!

dit weekend:

verse aardbeienvlaai
met slagroom  7, 50 !!

Heemskerk op zaterdag 29 mei. 
Om 12.00 uur arriveert zij met 
een campagnebus op het Bur-
gemeester Nielenplein. Wethou-
der Odd Wagner zal de lijsttrek-
ker het Heemskerkse model aan-
bieden aangaande de dierenam-
bulance. 
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“Elke werkdag kunnen mensen bij me aankloppen”

Piet Linnartz: “Zo lang mogelijk zelfstandig”

Uitgeest – Hij woonde in het 
zuiden, later in het noorden en 
kwam tenslotte in Uitgeest te-
recht. Daar werd hij wethouder 
namens de VVD (vanaf 1998). 
Met een onderbreking van vier 
jaar als raadslid is hij tot op he-
den wethouder. Hij heeft een be-
werkelijke portefeuille met onder 
meer ruimtelijke ordening, open-
bare werken en milieu. Sport met 
als nummer één hockey en daar-
naast tennis speelt vanaf zijn 
jeugd een grote rol in zijn leven. 
Linnartz is een verwoed munten-
verzamelaar. Met passie probeert 
hij alle euro’s uit geheel Europa 
vanaf 1999 te verzamelen.  

Piet Linnartz werd in 1937 gebo-
ren in Weert (Limburg) en woon-
de daar tot en met zijn 30ste. Hij 
kwam uit een groot katholiek ge-
zin met twaalf kinderen. 
“Ik was op één na de jongste”, 
zegt hij. “Ik heb acht zussen en 
drie broers. Op de lagere school 
Sint Louis kreeg ik les van broe-
ders. Ik heb daar geen nare her-
inneringen aan. Die broeders 
waren niet streng en eigenlijk 
heel gemoedelijk.” Linnartz ging 
na de lagere school naar de Mu-
lo in Weert en haalde het mu-
lo diploma B. “Mijn moeder was 
een echte moeder, mijn vader 
was leraar aan de mulo en gaf 
les in Frans, Duits, aardrijkskun-
de en geschiedenis. Hij gaf even-
eens  Frans en Duits aan het col-
lege van de paters van de Hei-
lige Geest in Weert. Hij was al-
tijd aan het studeren, haalde het 
ene MO-diploma na het andere 
en wilde het liefst, dat al zijn kin-
deren ook in het onderwijs gin-
gen. Ik ging na de mulo naar de 
avond-hts in Eindhoven en stu-
deerde af in werktuigbouwkun-
de. Maar dat was toch niet de 
richting, die ik op wilde gaan.” 

Philips
“Toen ik achttien was ben ik 

Piet Linnartz met achter en naast hem herinneringen aan de blikfa-
briek Zaanlandia.

huis in Hoogezand met een gro-
te tuin. Hier hebben zij tien jaar 
gewoond. 

Weer nieuwe banen
Inmiddels was Piet lid gewor-
den van de hockeyclub te Hoo-
gezand. Na een hockeywed-
strijd vroeg de keeper (directeur 
bij Buhrman Tetterode) hem of 
hij er voor voelde algemeen be-
drijfsleider te worden in één van 
de fabrieken van Buhrman Tette-
rode. Een bedrijf in Hoogeveen 
wilde hij overplaatsen naar Ou-
de Pekela. 
Het was een fabriek waar aller-
lei doosjes van karton werden 
gemaakt, zoals sigarendoosjes, 
speelgoeddoosjes, enz. De veer-
tig man personeel van Hooge-
veen kon mee verhuizen naar 
Oude Pekela, maar dat wilde 
niemand. Piet werd er algemeen 
bedrijfsleider en ging aan het re-
organiseren. 

“Maar na circa drie jaar had ik het 
in Oude Pekela wel gezien”, zegt 
hij. “De mentaliteit daar sprak 
me niet aan. Het was in de tijd, 
dat vele werknemers communis-
tisch waren en geheel achter de 
communistische vakbondsleider 
Fré Meis stonden. Ik wilde er wel 
weg. Voor de tweede keer in mijn 
leven heb ik toen gesolliciteerd 
en wel bij de blikfabriek Zaan-
landia in Krommenie. Ik werd er 
wederom algemeen bedrijfslei-
der en had er onder meer een 
mooi groot kantoor. Weer moest 
er worden gereorganiseerd. Er 
was eenvoudigweg te veel per-
soneel. Het aantal werd terug-
gebracht tot 45. Mijn baas was 
de eigenaar van de fabriek, maar 
had weinig tijd. Hij zocht iemand, 
die het bedrijf in zijn plaats kon 
runnen.”  Er moest wederom ver-
huisd worden: eerst wonend 
in het zuiden, toen in het noor-
den was nu de blik gericht op 
het westen. Piet: “In Krommenie 
konden mijn vrouw en ik niets 
vinden. Toen zagen we een leuk 
huis in Uitgeest en wel in de Ko-
perwiekstraat. Daar wonen we 
nu vanaf 1980. Die huizen wa-
ren toen zo’n vijf à zes jaar oud.”  
In de blikfabriek heeft Linnartz 
achttien jaar gewerkt en wel tot 
zijn 60ste.

Hobby’s
Hockey speelde in het gezin Lin-
nartz in Weert altijd een grote 
rol. Piet: “Al mijn acht zussen en 
drie broers speelden hockey. Wij 
hadden zelfs een eigen familie- 
elftal en speelden op uitnodiging 
tegen andere familie-elftallen in 
Limburg en Brabant.” In ’t totaal 
60 jaar was hij lid van de Hoc-
key Bond. 
Toen hij in Uitgeest ging wo-
nen, werd hij enthousiast lid van 
de Mixed Hockey Club Uitgeest 
(MHCU). In 1970 werd hij zelfs 
door de Bond aangewezen als 
bondsscheidsrechter en floot hij 

in de hoogste klasse van de Hoc-
keybond. Hij was acht jaar voor-
zitter van de MHCU en werd be-
noemd tot erelid. Naast hockey 
was hij een enthousiaste tennis-
speler. 
Linnartz: “Tot drie jaar gele-
den speelde ik nog competitie.”. 
Naast de sport is hij  operalief-
hebber en liefhebber van klas-
sieke muziek. Hij gaat geregeld 
naar het Concertgebouw en het 
Muziektheater in Amsterdam. 
Bijzonder is zijn passie voor het 
verzamelen van euromunten uit 
geheel Europa vanaf 1999. ”Ik 
doe ze in muntenalbums – ik heb 
er zo’n 25 - en rubriceer op jaar-
tal en de plaats, waar de mun-
ten geslagen zijn. Er zijn munten 
waarvan er drie miljoen zijn ge-
maakt, maar er zijn er ook waar 
er maar 5000 van zijn. En als je 
dan zo’n munt hebt bemachtigd, 
geeft dat een enorme kick!”

De politiek
Piet: “In 1994 werd mij gevraagd 
of ik niet in het bestuur wilde ko-
men van de VVD in Uitgeest. Ik 
werd toen al snel voorzitter. In 
1998 werd ik als nummer één 
op de kandidatenlijst geplaatst 
en werd toen meteen wethou-
der tot en met 2002. Van 2002 
tot en met 2008 was ik raadslid 
en vanaf  2008 tot en met heden 
ben ik wederom wethouder. Uit-
geest kan net zo lang zelfstan-
dig blijven als het mogelijk is. In 
de structuurvisie staat aange-
geven aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan. Kunnen 
wij vóór 2020 500 nieuwe wo-
ningen realiseren, dan zijn er ge-
noeg inkomsten om de zelfstan-
digheid te waarborgen. Hoewel 
wij ook afhankelijk zijn van de in-
komsten, die wij in de toekomst 
van het Rijk krijgen.”
“Op het gemeentehuis kunnen 
de mensen elke werkdag bij mij 
aankloppen. Zij kunnen het ge-
meentehuis bellen en een af-
spraak maken met de bestuurs-
secretaresse Marianne Heems-
kerk. Ik ben elke werkdag ’s 
ochtends  vanaf  08.00 uur in 
mijn werkkamer. Eigenlijk heb 
ik nooit een snipperdag. Ik vind 
mijn werk heel erg leuk om te 
doen. Mensen, die mij kennen, 
stappen ook heel gemakkelijk 
even bij mij naar binnen. Ik heb 
zo’n 15 à 20 afspraken per week. 
Het leuke van mijn werk vind ik, 
dat ik geregeld iets voor mensen 
kan betekenen. Het kan bijvoor-
beeld gaan over een geweiger-
de bouwvergunning, waarmee 
iemand het niet eens is. Ik leef 
me dan in in het dossier, ga zelf 
kijken en zeg wat er wel en wat 
er niet kan. Ambtenaren probe-
ren dan indien mogelijk een op-
lossing te zoeken. Kan ik niets 
doen, dan neem ik wel altijd de 
moeite om te luisteren naar de 
mensen, die bij me aankloppen.”  

(Marga Wiersma)          

gaan solliciteren bij Philips. Ik 
werd geplaatst als beginnende 
kracht op het Natuurkundig La-
boratorium te Eindhoven, waar 
wetenschappelijk onderzoek 
werd gedaan. Er werkten daar 
3000 man. De eerste twee jaar 
heb ik me daar bezig gehouden 
met materiaalonderzoek. Hoe is 
de structuur van het materiaal?  
Welke eigenschappen heeft een 
materiaal? Wat gebeurt er als je 
het 800 à 900 graden verhit? Het 
was het constant testen van de 
mogelijkheden. We hadden te 
maken met allerlei soorten ma-
teriaal, zoals onder meer roest-
vast staal en gietijzer. Philips had 
meerdere fabrieken in Eindhoven 
en elke fabriek had zijn eigen la-
boratorium. Wat wij deden was 
het voorbereidende, puur we-
tenschappelijke onderzoek. Uit-
gewerkte plannen werden door-
gestuurd naar de fabriekslabora-
toria, die  de verschillende pro-
jecten verder uitwerkten. Ve-
le rapporten kwamen ook in tal 
van wetenschapsbladen terecht. 
Eveneens werden wij dikwijls via 
de politie betrokken bij ongeluk-
ken. In hoeverre kan het aan het 
materiaal gelegen hebben?” 

Piet Linnartz: “Mijn laatste klus 
was het controleren van gasfles-
sen. De Amerikanen gebruik-
ten een gasfles meestal éénma-
lig. Daarna gooiden ze die weg. 
Daar er weinig nieuwe  gasfles-
sen voorradig waren zo vlak na 
de oorlog, werden de oude gas-
flessen toch nog veelvuldig ge-
bruikt. Maar er zat nogal eens 
een scheurtje in. Ik wil nu niet 
bepaald zeggen, dat ik het heb 
uitgevonden, maar het was wel 
min of meer een idee van mij. In 
de medische wereld konden me-
dici  via een heel klein came-
raatje met flits, de zogenaamde 
gastro-camera dat via de slok-
darm in de maag terecht kwam, 
zien wat er medisch fout was in 

de maag. Ik dacht, zo’n soort ca-
meraatje kunnen we ook in een 
gasfles aanbrengen. Dan kunnen 
we zien of er een scheurtje in zit, 
hetgeen catastrofale gevolgen 
kan hebben. Het begon allemaal 
in 1965 en ik heb me sindsdien 
nog jaren met die gastro-came-
ra’s beziggehouden en honder-
den gasflessen gecontroleerd.”  
Linnartz volgde op materiaalge-
bied allerlei interne cursussen en 
mocht later op kosten van Philips 
materiaalkunde studeren aan de 
Technische Hogeschool in Eind-
hoven: natuurlijk bedoeld om de 
kennis te gebruiken ten behoeve 
van Philips. 

“Ik studeerde gedurende vier jaar 
af als materiaalkundige, bleef in 
dienst van Philips en kreeg ge-
woon doorbetaald. Maar na ze-
ven jaar ben ik er weggegaan. Ik 
heb met die studie dus eigenlijk 
niets gedaan.” 

Naar het noorden
En waarom ging hij weg bij de-
ze belangrijke werkgever? Piet: 
“Mijn directe afdelingsbaas 
vroeg mij of ik algemeen be-
drijfsleider wilde worden in de 
NOordelijke VEzelindustrie (NO-
VÉ) in Hoogezand, een fabriek, 
die hardboard en zachtboard 
maakte. Ik zag het als een nieu-
we uitdaging. Het was in de tijd 
van premier Den Uyl. Die stop-
te destijds veel subsidie in nood-
lijdende bedrijven. De hele stro-
kartonindustrie wilde hij nieuw 
leven in blazen. Het was mijn 
taak het bedrijf te reorganiseren 
en ik moest derhalve ook per-
soneel ontslaan. Na anderhalf 
jaar waren er geen 275 werkne-
mers meer, maar 150. De men-
sen werkten er aan een lopende 
band van vier meter breed. Het 
vervaardigen van hardboard en 
zachtboard was een heel pro-
ces: houtsnippers werden ver-
malen, het water werd er uit ge-
perst tot het board een bepaalde 
dikte had en dan werd het ge-
droogd en wel op een door de 
werknemers nauwkeurig bijge-
houden juiste temperatuur.  Er 
werd in die fabriek 1500 ton hout 
per week gebruikt.”

Toen Piet verhuisde van Weert 
naar Sappemeer (vlakbij Hoo-
gezand), waar hij een flatje had, 
was hij 32 jaar. Elk weekend ging 
hij nog hockeyen in Weert. Op 
de hockeyclub ontmoette hij ook 
zijn vrouw Gerda, één jaar jonger 
dan hij, met wie hij nog steeds 
getrouwd is. 
Hij trouwde op zijn 36ste en 
werd op zijn 38ste vader. Gerda 
en hij hebben één zoon: Pascal, 
nu 35 jaar oud, getrouwd met 
Sacha. Pascal en Sacha heb-
ben een dochter Lisa. Nadat 
Gerda eerst met Piet in zijn flat-
je in Sappemeer woonde, huur-
den zij al gauw een huis: een 
mooi  groot twee-onder-één kap 
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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.

Gemeentehuis
gesloten
Het gemeentehuis is vrijdag 28 
mei gesloten voor publiek.

Raads- en commissievergaderingen beluisteren?
WWW.UITGEEST.NL

Burgerlijke stand
ONDERTROUW
J.M. Post en C.A.G. Kroon
R.S.M. van der Eng en A.J.M.G. 
Comijs
J.N. Luten en S.G.C. van der Eng

GEHUWD
R. van der Plas en T.F. Heijda
J. Castricum en C. Böhm

GEBOORTE
Kylian Jager, zoon van R.F. Jager 
en C.E. de Brouwer

Kijk op Uitgeest
Verrassing
In deze column vertel ik regelma-
tig van mijn avonturen in Uitgeest 
en dan vooral over de dingen die 
ik zo leuk vind om te doen. Zoals 
mensen blij verrassen met een 
onderscheiding. Of het nu een Ko-
ninklijke Onderscheiding betreft of 
de gemeentepenning van Uitgeest, 
het is altijd een feest om de blije 
verrassing op de gezichten van de 
mensen te lezen. 
Zowel Koninklijke Onderscheidin-
gen als gemeentepenningen reik 
ik niet dagelijks uit. Het is bij hoge 
uitzondering en alleen nadat is aan-
getoond dat de gedecoreerde grote 
verdiensten heeft. Gelukkig komen 
er steeds meer aanmeldingen bij 
ons binnen, want Uitgeesters met 
grote verdiensten zijn er zeker.
Vorige week had ik het geluk om 

drie mensen de gemeentepenning 
van Uitgeest uit te mogen reiken. 
Als eerste aan Cor Koedijk. Hij 
heeft zich vele jaren ingezet voor 
uitvaartvereniging Barbara. Van te 
voren had hij aan mensen om hem 
heen gemeld dat bij vertrek als 
voorzitter van deze vereniging niet 
teveel poespas wilde. Zeker niet in 
de ledenvergadering. Tja, en toen 
heb ik hem maar thuis opgezocht. 
Onverwacht, maar hij was zeer blij 
verrast.
Bij de speciale receptie ter ere 
van het zilveren jubileum van het 
Internationale Cor Groenewegen 
Toernooi, mocht ik zelfs twee ge-
meentepenningen uitreiken: aan 
Jan Doornenbal en Annie Dibbets. 
Beiden hebben zich, ieder met in-
breng van hun eigen talenten, al 
vijfentwintig jaar ingezet voor dit 
toernooi. Heerlijk om ook bij hen de 
verrassing op het gezicht te zien. 
Ook zij hadden de penning dik ver-
diend.

Maar afgelopen week, was ook op 
mijn gezicht verrassing te lezen. 
Dat was bij de opening van de ten-
toonstelling van Simon Kroon in 
ons gemeentehuis. Ik mocht een 
portret onthullen. En zonder dat ik 
dit wist, had de heer Kroon een por-
tret van mij gemaakt. Wat een eer! 
En wat leuk om ook eens te voelen 
hoe heerlijk het is om zo verrast te 
worden.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Expositie Simon Kroon geopend
Burgemeester Baltus heeft woensdagavond 19 mei een expositie 
geopend in het gemeentehuis met aquarelportretten van kunst-
schilder Simon Kroon. Onder grote belangstelling onthulde de 
burgemeester een schilderij dat Kroon tot haar complete verras-
sing naar een foto van haar had vervaardigd.

De portretten van Simon Kroon zijn 
nog tot en met 14 juli in het gemeen-
tehuis te bewonderen tijdens de ope-
ningsuren. Op Kroons website www.
simonsart.nl is een goede indruk te 

krijgen van zijn stijl en de toege-
paste techniek. Kroon valt op door 
de nauwkeurigheid waarmee hij zijn 
portretten maakt en de gelijkenis die 
hij bereikt aan de hand van foto’s.

Zomerschoon zonnig succes
Op een zonnige woensdagmorgen hebben ruim vierhonderd leer-
lingen van vijf basisscholen de actie Zomerschoon tot een succes 
gemaakt. Wethouder Klaas Boer, die een half jaar geleden een pu-
bliciteitsactie startte om Uitgeesters te bewegen Uitgeest schoner 
te houden, was ook van de partij.

Gewapend met handschoenen en 
vuilniszakken gingen de leerlingen 
van de Binnenmeerschool, De Wis-
sel, Molenhoekschool, Kornak en 
Vrijburgschool op 19 mei de straat 
op. Tot in de verre omtrek van de 
school raapten zij zwerfvuil van de 
straat en de stoep. Ook uit het plant-
soen werd heel wat afval gevist.
Wethouder Klaas Boer ging op stap 
met groep 5 van de Binnenmeer-
school. Zij maakten de Middelweg 
zwerfvuilvrij tot en met de Deka-
markt en namen op de terugweg de 
Prins Bernhardstraat en de Dokter 

Brugmanstraat mee. Tot de groot-
ste ‘vangsten’ behoorden stukken 
ijzerwerk en dozen die niet eens 
in een vuilniszak pasten. Bierfles-
jes met restjes bier waren vooral 
spannend voor sommige jongens. 
Voor alle leerlingen - ook van de 
overige scholen - was er na afloop 
een traktatie van de gemeente in 
de vorm van een krentenbol. De 
opbrengst bestond uit dertig volle 
vuilniszakken, die op de gemeente-
werf werden uitgesorteerd door de 
medewerkers van de gemeentelijke 
buitendienst.

Veilig Zwemmen 2010
De nieuwe folder ‘Veilig Zwemmen 
2010’ is gratis af te halen in de hal 
van het gemeentehuis van Uitgeest. 
De folder geeft informatie over de 
zwemlocaties in de provincie waar 
van 1 mei tot 1 oktober gezwom-
men mag worden.

De folder is ook digitaal beschikbaar 
op de website van de provincie: 
www.noord-holland.nl. Daar is ook 
actuele informatie te vinden over de 
waterkwaliteit en andere bijzonder-
heden.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
ONTVANGEN BOUWAANVRAAG
BL 2010-040 Kemphaanstraat 4

Het plaatsen van een dakkapel
BL 2010-041 De Terp 23

Het plaatsen van een dakkapel
BL 2010-042 Kemphaanstraat 2

Het plaatsen van een dakkapel
BL 2010-043 Tulpstraat 17

Het vergroten van een dakkapel
BL 2010-017 De Wilgen 2

Het wijzigen van de zijgevel
BR 2010-006 Anemonepad 2

Het uitbreiden van de woning
BR 2010-039 Oosterwerf 6

Het wijzigen van de showroom, de gevel en het kan-
toor

BR 2010-040 Molenwerf 20
Het veranderen van een bedrijfsgebouw

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt ver-
leend.

TER INZAGE LEGGING, VERZOEK OM ONTHEFFING
Met ingang van vrijdag 28 mei 2010 ligt in verband met een voorge-
nomen ontheffing van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afdeling
Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BR 2010-011 Molenstraat 1
Het oprichten van een bedrijfspand

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

VERLEENDE ONTHEFFING BESTEMMINGSPLAN
Ontheffing van het bestemmingsplan verleend voor het vestigen van
een ijs- en koffiehuis aan het Gladiolenpad 1.

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een beroep-
schrift tegen dit besluit zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publieksza-
ken. Een beroepschrift dient binnen zes weken na verzenddatum van
het besluit te worden ingediend en gericht te worden aan de Arron-
dissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR
Haarlem.

Mobiele terrassen
De Projectgroep sociaal contact 
wijk De Koog organiseert ook 
dit jaar weer mobiele terras-
sen in de vier buurten van de 
wijk onder het motto ‘bakkie in 
de buurt’. De eerste keer gaat 
plaatsvinden op zaterdag a.s. 
(29 mei). 

Op 29 mei is er gelegenheid voor
een kopje koffie en een praatje op
twee tijdstippen. Van 10.30 tot

12.30 uur in de Venstraten (locatie:
plantsoen Bergvenstraat) en van
14.30 tot 16.30 uur in Koog-Noord
(locatie: speelveld tussen De Pollen
en De Hollandse Tuin).
Op zaterdag 12 juni is er van 10.30
tot 12.30 uur een mobiel terras voor
de Vrijburglaan en omgeving (loca-
tie: plantsoen Super de Boer in de
Melis Stokelaan). Op zaterdag 19
juni van 10.30 tot 12.30 uur is er
een terras voor de buurt Koog-Mid-
den (locatie: wijkpark ter hoogte
van de Koperwiekstraat).

Einduitvoering Muziekschool
Vrijdag 28 mei om 19.00 uur vindt de jaarlijkse einduitvoering 
van de Muziekschool Uitgeest plaats in  Dorpshuis de Zwaan aan 
de Middelweg nr. 5. Het wordt een optreden van de AMV-groep (Al-
gemeen Muzikale Vorming) en van de leerlingen die instrumentaal 
onderwijs genieten. Aangezien de koren eigen optredens hebben 
wordt het eindconcert dit jaar een keer uitgevoerd. Het is niet no-
dig vooraf kaarten te bestellen.

Tijdens de uitvoering spelen de
leerlingen solo en in diverse com-
binaties op hun instrumenten zoals
dwarsfluit, gitaar, piano, keyboard,
viool, harp en accordeon. De kinde-
ren die de lessen Algemeen Muzi-
kale Vorming volgen zullen zingen,
bewegen en blokfluit bespelen. Rit-

me is hier erg belangrijk.
Voor allen is het een goede ervaring
om voor publiek op te treden. Het
belooft weer een mooie afsluiting
van het seizoen te worden.
Inlichtingen: Secretariaat Muziek-
school, mw. J. Rademaker, tel. 0251
- 36 11 52.

Vaarsnelheid matigen
Op 29 april heeft de gemeenteraad een nieuwe Algemene Plaatse-
lijke Verordening vastgesteld. De APV 2010 bevat onder meer een 
bepaling waarbij de snelheidslimiet voor vaartuigen op alle bin-
nenwateren van Uitgeest op 6 kilometer per uur wordt gesteld.

Vooral in het voorjaar is het van
belang dat bestuurders van vaartui-
gen zich aan de maximumsnelheid
van 6 kilometer per uur houden.
Bij sneller varen leidt de golfslag
tot het afkalven van de walkant en
tot onnodig lawaai op en langs het
water. Bovendien worden de nesten
van broedende watervogels door de

golfslag bedreigd. Het komt zelfs
voor dat motorbootjes zoveel golf-
slag veroorzaken dat de inhoud van
hele nesten, eieren en al, in het wa-
ter verdwijnt.
De politie is bevoegd om snelheids-
overtreders op het water, net zo
goed als op de weg, aan te houden
en te bekeuren.

van 1930

sinds 1888

ElkE wEEk gElEzEn door 550.000 lEzErs

AAlsmEEr  AAlsmEErdErbrug  AkErsloot  AmstElhoEk  bAkkum  bEnnEbroEk  bEvErwijk  bovEnkErk  CAstriCum  dE hoEf  
dE kwAkEl  dE rondE vEnEn  driEhuis  hAArlEm-noord  hAArlEm-zuid  hEEmskErk  hEEmstEdE  kudElstAArt  limmEn  
mijdrECht  oudE mEEr  rijsEnhout  rozEnburg  sAntpoort-noord  sAntpoort-zuid  spAArndAm  spAArnwoudE  
uitgEEst  uithoorn  vElsEn-noord  vElsEn-zuid  vElsErbroEk  vinkEvEEn  wAvErvEEn  wilnis  wijk AAn zEE  ijmuidEn

wEkElijks thuis in:


