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

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

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

INSTAL
®

Uitgeest - Op  woensdag 20 mei 
rond  6.20 uur is de brandweer 
uitgerukt naar een brand in een 
leegstaand fabriekspand aan de 
Provincialeweg. 
Nadat de brand geblust was, 
bleek er sprake te zijn van brand-
stichting. Door de politie wordt 

Getuigen brandstichting gezocht
daar een nader onderzoek naar 
gedaan. Getuigen worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900 - 8844.

Uitgeest - In Uitgeest wordt ge-
zocht naar mensen die hun tuin 
een weekend open willen stel-
len voor publiek. Groei en Bloei 
organiseert het weekend op 20 
en/of 21 juni van 11.00 tot 16.00 
uur. Aanmelden kan tot 1 juni via 
Bloemlust@hetnet.nl.   

Ook open tuin? 

Deze week
bijgaand

Bonhoeffer
Plus

Activiteiten
2009/2010
programma

Mee uit vissen gaan?
Uitgeest - Matthijs Versteeg 
was de meest succesvolle visser 
maandagavond. Hij had een to-
taal van 287 cm. Sten Houthuy-
zen werd tweede met 252 cm. 
De derde plek ging naar Mark 
Stessen met een totale lengte 
van 109 cm. Maar liefst 24 jon-
ge vissers wierpen maandag-
avond hun hengel uit in de Zui-
dervaart. Iedereen die ook wil 
vissen en niet ouder is dan 16 
jaar kan meedoen. De volgende 
wedstrijden zijn op 15 en 22 ju-
ni, aanvang 18.45 uur. Meedoen 
kost een euro.

Scherp toezicht politie 
tijdens de luilakviering
Uitgeest - In de nacht van vrij-
dag 29 op zaterdag 30 mei vindt  
de luilakviering plaats. Net zo-
als vorige jaren grijpt de politie 
dit moment aan om een handha-
vingsnacht in het kader van het 
project Wakkere Ouders te hou-
den. Overtreders krijgen een af-
spraak met Bureau Halt en ou-
ders van overtreders worden di-

rect. dus ook ‘s nachts. gebeld. 
Tijdens luilak is lawaai maken 
toegestaan, maar vernielingen, 
beschadigingen en baldadighe-
den zullen niet worden getole-
reerd. Ook het in bezit zijn van 
bijvoorbeeld kaarsen, boter, olie, 
zeep, meel en eieren is verbo-
den is. De politie zal hier dan ook 
streng op toezien. 

Uitgeest - Een getuige meld-
de zondag rond 12.20 uur dat er 
vanaf een terrein aan Molenwerf 
steigerplaten werden gestolen 
en op een vrachtauto werden 
geladen. De politie trof een 26-
jarige man uit Alkmaar aan die 

Man betrapt bij diefstal   

Uitgeest - Terre des Hommes 
collecteert van 2 tot en met 6 ju-
ni in Uitgeest. Terre des Hommes 
ondersteunt momenteel het St. 
Mary’s Lacor Ziekenhuis in Oe-
ganda. De gezondheidszorg is 
hier toegankelijker gemaakt door 
de meest kwetsbare bevolkings-
groepen, kinderen en zwangere 
vrouwen, gratis op te nemen en 
te behandelen.

Terre des Hommes

de steigerplaten in zijn vrachtau-
to had liggen. 
De man is aangehouden en de 
steigerplaten zijn teruggegeven 
aan de eigenaar. Tegen de Alk-
maarder wordt proces-verbaal 
opgemaakt. 

Een groene toekomst?
Uitgeest - Hoe ziet de toekomst 
van Uitgeest er uit? Groen! Ten-
minste, dat is de wens van de 
meeste aanwezigen op de bij-
eenkomsten die begin deze week 
werden gehouden in De Zwaan. 
Er mag wel gebouwd worden, 
maar in zeer beperkte mate. Dat 
de gemeente door een beperk-
te groei inkomsten misloopt en 

daardoor de voorzieningen en 
zelfstandigheid van de gemeen-
te wellicht gevaar lopen, leek het 
publiek minder te raken. Een ant-
woord op de vraag hoe Uitgeest 
dan het hoofd boven water moet 
houden bleef uit. De gemeente-
raad betrekt de uitkomsten van 
de inspraak bij de politieke be-
sluitvorming. 

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

Pinksterweekend !!
vrijdag & zaterdag

sloffenfestival
vers fruit
aardbeien
christoffel
peren
frambozen-
yoghurt
caramel
appelroom
chipolata

 
Alle smAken

€ 7,50
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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.

Inschrijfochtend avondvierdaagse
Limmen - De inschrijfochtend 
voor deelname aan de avondvier-
daagse vindt zaterdagochtend 
30 mei plaats van 10:00 tot 12:00 
uur. De inschrijfkosten bedragen 
5,00 euro bij voorinschrijving en 
6,00 euro op de startdag, 9 juni. 
Na het succes van vorig jaar or-
ganiseert jongerencentrum Con-
quista weer de avondvierdaagse 
in Limmen. Conquista heeft sa-
men met een groep enthousias-
te vrijwilligers hard gewerkt om 
het alombekende wandelfestijn 
ook in Limmen mogelijk te ma-
ken. Er kan dit jaar weer gekozen 
worden tussen twee loopafstan-

den, namelijk een 5 km en een 
7,5 km variant.
De start is op dinsdag 9 juni. Op 
vrijdag 12 juni worden er naast 
een feestelijk en muzikaal ont-
haal, ook medailles uitgereikt.
Elke dag wordt er tussen 18:30 
en 19:00 uur gestart bij Conquis-
ta aan de Kerkweg 50 te Lim-
men.
Kinderen tot 10 jaar mogen al-
leen meelopen onder begelei-
ding van een volwassene (18+), 
die zich apart dient in te schrij-
ven. Voor meer informatie: www.
conquista.nl of e-mail naar in-
fo@conquista.nl.

Van plaatwerker tot kunstenaar
Nieuwe tentoonstelling 
in het Gemaal 1879
Akersloot - Op 7 juni start de 
tentoonstelling van voorname-
lijk gelaste metalen constructies 
van Jan de Meester in het Ge-
maal 1879 aan de  Fielkerweg 4 
in Akersloot. 
Na de succesvolle expositie van 
schilderijen en beelden van Cor 
Spil neemt Jan de Meester het 
van hem over. De Meester, ruim 
vier en een half jaar wonend in 
een zelf ontworpen boerderij in 
Heemskerk, was van oorsprong 
autoplaatwerker. 
Uit het snijden, buigen, slijpen 
en lassen dat hij hierbij tot in de 
perfectie leerde beheersen, ont-
stond een nieuwe passie, na-
melijk het laswerk omzetten in 
kunstwerken. “Dit gaat”, zo ver-
telt hij, “heel breed: van dieren 
tot portretten, voertuigen en lo-
go’s. Alles is als maatwerk le-
verbaar.” Van deze metalen con-

structies zullen er diverse in het 
Gemaal te zien zijn. 
Daarnaast komen er enkele 
schilderijen van De Meester te 
hangen. Hij heeft zich namelijk in 
de laatste jaren ook bekwaamd 
in het maken van potloodteke-
ningen, aquarellen en olieverf-
schilderijen. Daarbij staat de na-
tuur voor hem centraal. Zijn on-
derwerpen zijn meestal  land-
schappen, vogels of andere die-
ren. Zijn goede vriend Kees van 
Slooten zal de expositie openen. 
Het Gemaal 1879, schuin tegen-
over Hotel Akersloot waar ook 
kan worden geparkeerd, is ge-
opend op alle zondagen van 
13.30 tot  17.00 uur. De entree-
kosten bedragen een euro, be-
stemd voor het onderhoud van 
het historische erfgoed. De en-
tree voor kinderen onder de  
twaalf jaar is overigens gratis.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 

Gevonden en
vermiste dieren

0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Kamvaren, Limmen: zwarte ge-
castreerde kater, witte bef en 
buik, vier witte sokjes, witte ring 
om rechter achterpoot, klein, ge-
chipt, 2 jaar, Tommy.

Expositie Els Klaasse Bos-Smit
Castricum - Vanaf 3 juni toont 
Els Klaasse Bos-Smit uit Cas-
tricum een 25-tal schilderij-
en (voornamelijk in acryl) in het 
Medisch Centrum Alkmaar (in-
gang Metiusgracht). Els heeft 
over de jaren een geheel eigen 
stijl ontwikkeld die te karakte-
riseren is als figuratief, met een 
abstraherende inslag. De schil-
derijen laten een diep emotio-

neel spel zien, uitdagend in ma-
terie en kleur. Veel onderwerpen 
hebben haar internationale rei-
zen (China, Mali, Egypte, Frank-
rijk) als inspiratiebron. Een aan-
tal werken zijn het product van 
druktechnieken.

De expositie is dagelijks te be-
zichtigen tijdens openingsuren 
van het ziekenhuis in Alkmaar.
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Programma 28 mei t/m 3 juni 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

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

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

“Angels & Demons” 
donderdag 20.00 uur 

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

woensdag 20.00 uur 

“Coco avant Chanel” 
vrijdag & zaterdag 19.00 uur 

maandag 15.00 uur 
woensdag 14.00 uur 

“Coraline 3D” (OV)
zaterdag 14.00 uur 

zondag & maandag 15.00 uur 
woensdag 14.00 uur 

“Hondenhotel (NL)” 

Coco Avant Chanel
Weinig mensen kennen de oor-
sprong van Chanel, het belang-
rijkste mode-imperium ter we-
reld. De wieg van Gabrielle ‘Co-
co’ Chanel stond in een verval-
len armenhuis in Zuid-Frank-
rijk, waar haar veelbewogen car-
rière begon. Deze meeslepende 
film volgt het latere stijlicoon van 
haar start in een klein accessoi-
rewinkeltje tot de oogverblinden-

De twee weeskinderen Andi en 
Bruce moeten naar een streng 
pleeggezin, maar bouwen een 
oud hotel om voor hun hond en 
de zwerfhonden uit de buurt. 
Wanneer de energieke broer en 

Hondenhotel 

zus Andi en Bruce terechtko-
men in een pleeggezin waar een 
streng ‘geen huisdieren’-beleid 

wordt gevoerd, moet de bijde-
hante Andi snel een nieuw thuis 
voor hun hond Vrijdag zoeken. 
Ondanks waarschuwingen van 
de sympathieke maatschappelijk 
werkster Bernie om uit de pro-
blemen te blijven, gaan de kin-
deren op zoek en ontdekken een 
vervallen hotel. Vervolgens ma-
ken ze er een een perfect thuis 
van voor Friday en nog een aan-
tal zwerfhonden, waarbij ze het 
risico lopen gescheiden te wor-
den als ze gesnapt worden. In 
een mum van tijd hebben de 
kinderen het oude hotel omge-
toverd tot iets magisch: een thuis 
voor de honden en voor henzelf. 

Cursus vaarbewijs in Heemskerk
Zaterdag 6 juni geeft Toplicht Opleidingen een dagcur-
sus Vaarbewijs 1. Alle hoofdzaken en knelpunten van het 
vaarbewijsexamen worden uitgelegd en getraind.
Tevens wordt uitgelegd hoe je je snel en degelijk voorbe-
reidt op het examen. Snel na deze opleiding kan je exa-
men doen in Hoofddorp. De kosten voor deze training be-
dragen 110,- voor de hele dag van 9.30 tot 16.00 uur. 
Cursusmateriaal en lunch zijn ter plekke verkrijgbaar. Voor 
IJsselmeer en Waddenzee is het Vaarbewijs 2 verplicht.
Daartoe moet tevens de cusus Vaarbewijs 2 gedaan wor-
den. Deze wordt zaterdag op 13 juni gegeven op de zelfde 
locatie. Bij boeking van beide cursussen ontvang je 20% 
korting.
Wie vaker op het water zit doet er verstandig aan Mari-
foon aan boord te hebben. Via de marifoon overleg je met 
andere schepen en brug- en sluiswachters. Via de Mari-
foon ontvang je waarschuwingen bij weerverslechtering. 
Een cursus Marifonie wordt op vrijdagavond 12 juni a.s. 
te Alkmaar gegeven. De Marifoon is je eerste veiligheid 
aan boord. 

Voor meer informatie en aanmelden 
www.toplicht.nl of bel 0251-239832
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GroenLinks op weg naar Eu-
ropa via de Stad van de Zon
Castricum - Op 1 juni orga-
niseren de plaatselijke Groen-
Links afdelingen in Noord-Hol-
land Noord een fiets- en wan-
deltocht naar en in de Stad van 
de Zon in Heerhugowaard. Deze 
tocht wordt gehouden in het ka-
der van de Europese verkiezin-
gen op 4 juni. 
GroenLinks wil laten zien dat in 
de eigen regio ‘duurzaamheid’ 
niet alleen een woord is, maar 
ook daadwerkelijk toegepast 
wordt en kan worden. 

De fietstocht begint om 10.00 
uur bij het station van Castricum 
en gaat via Bakkum (Hotel Borst 
10.10 uur), Heiloo (spoorweg-
overgang Zeeweg 10.35 uur), 
Alkmaar (NS station 11.00 uur) 

en station Alkmaar Noord (11.15 
uur) naar het Park van Luna in 
Heerhugowaard. 
De fietskaravaan en de mensen 
die andere vormen van vervoer 
gebruiken worden om 12.00 uur 
verwacht op het strand van Luna 
voor de Waerdse Tempel. Rond 
17.00 uur komt men dan weer in 
Castricum aan.
Aanmelden voor deze op het e-
mailadres: beensjan@xs4all.nl. 
Men dient zich ook aan te mel-
den als men per openbaar ver-
voer of auto komt. Bij slecht 
weer gaat het programma ge-
woon door, maar dan in plaats 
van op de fiets met de trein en 
de bus naar het Park van Luna in 
Heerhugowaard. Informatie: Ria 
Beens, tel 0251- 650356.

Boek en lezing Jo Liese
Castricum - Jo Liese, veel ge-
meenteleden van de voormalig 
hervormde kerk zullen zich haar 
herinneren. Ze overleed in 1999. 
Over deze Jo Liese en haar veel-
bewogen leven is nu een boek 
verschenen onder de titel ‘Leer 
mij je liefhebben’. Het is ge-
schreven door een kleindochter, 
Kristine Groenhart. 
Jo huwde in 1934 met Wolter 
Smit en het echtpaar vertrok di-
rect daarna voor de zending in 
Nederlands Indië. Zij begon aan 
een dagboek en hield dat vrijwel 
haar leven lang vol. Ook stuur-
de zij veel brieven vanuit het 
zendingsgebied in de Batak-
landen van Sumatra naar fami-
lie in Nederland in de vooroor-
logse jaren. In 1942 belandde 
Jo met vier kleine kinderen in 
een Jappenkamp; ook van daar-
uit stuurde ze voor zover moge-
lijk berichten. Kristine Groenhart 
bewerkte deze en nog andere 
unieke documenten tot een fas-

Spiegel speelt Geestgrond
Egmond-Binnen - Wat hebben 
Sint Adelbertus en de president 
van Gambia gemeen? Wat heeft 
bouwbedrijf Apeldoorn te ma-
ken met de stank van de Forbo?  
De Egmondse toneelgroep Spie-
gel speelt haar monoloog Geest-
grond op de Adelbertusakker: 
een unieke plek en pelgrimsoord 
in Egmond-Binnen. Geestgrond 
is een indrukwekkende mono-
loog van een vrouw die, in haar 

droom, terugkeert naar haar ge-
boortegrond. De Adelbertusak-
ker is gelegen aan de Sint Adel-
bertusweg in Egmond-Binnen. 

Om Geestgrond te bezoe-
ken is het noodzakelijk voor-
af te reserveren. Kaarten kos-
ten 3,00 euro. Reserveren: 072-
5063377/5062683. De voorstel-
lingen zijn zondag 14 en 21 ju-
ni om 19.30 en 21.00 uur.cinerend tijdsbeeld van het voor-

oorlogse Indië, de oorlogsjaren, 
de naoorlogse periode zowel in 
Nederland als weer terug in In-
dië, de jaren vijftig in Dordrecht, 
waar Wolter Smit predikant werd 
van de Grote Kerk en vervolgens 
de roerige jaren zestig en zeven-
tig in Amsterdam. Aldaar werd 
ds. Smit een bekende predikant 
in de Oude Kerk met opmerkelij-
ke initiatieven.
De jongste twee zonen van Jo 
groeiden daar op en sloten zich 
aan bij de provobeweging. In het 
gezin Smit deden zich spannin-
gen voor die uiteindelijk leid-
den tot een scheiding. Jo Liese 
moest de kar verder alleen trek-
ken en haar werden tegensla-
gen en dood van de jongens niet 
bespaard. Het is bij Boekhan-
del Laan verkrijgbaar. Kristine 
Groenhart zal een lezing geven 
bij Boekhandel Laan op woens-
dagavond 17 juni, 19.30 uur. Toe-
gangskaarten 4,00 euro. 

de glamour van de Parijse haute 
couture. Ze ontwerpt een stijl die 
niet alleen alle andere trends in 
de schaduw zet, maar die hon-
derd jaar later nog steeds mo-
dieus is. Zo creëerde ze de gar-
çonne-look, bedacht het mini-
malistische zwarte avondjurkje 
en bracht Chanel No. 5 uit, nog 
steeds een van de meest ver-
kochte parfums ter wereld.
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Extra excursie eendenkooi
Uitgeest - Vanwege de grote belangstelling worden nog twee excursies gehouden in eendenkooi Van der 
Eng op woensdag 3 juni en donderdag 4 juni van 19.00 tot 20.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk: tel.: 088-
0064455. De kosten bedragen 5,50/3,50/ 2,50 euro.  Er wordt verzameld om 19.00 uur op het parkeerter-
rein bij het uitvaartcentrum en het sportterrein MHCU, Niesvenstraat in Uitgeest. Gertruud van der Eng ver-
telt alles over de werking van de kooi. (Foto: Jos Teeuwisse).

Snelheidscontrole
Uitgeest - De politie heeft vori-
ge week dinsdag bij snelheids-
controles 22 hardrijders betrapt 
op de Provinciale weg. De hoog-
ste snelheid bedroeg 107 km per 
uur waar 80 km per uur is toe-
gestaan. Alle betrokken be-
stuurders krijgen een acceptgi-
ro thuisgestuurd. 

Uitgeest - Plaatsgenoot  Leo-
nie Verwer is de afgelopen week 
geslaagd als bachelor voor haar 
studie bedrijfskunde aan de RUG  
te Groningen. 

Geslaagd!

Deel kerk gerenoveerd
Uitgeest - De afgelopen weken 
zijn de hal en de toegang van de 
protestantse kerk aan de Cas-
tricummerweg ingrijpend ge-
renoveerd en gemoderniseerd.  
Zo zijn er onder andere nieuwe 
toiletten ingericht en werd een 
nieuw keukenblok geïnstalleerd.  
Ook de toegang werd gemoder-
niseerd. Hierdoor is het fraaie 
historische gebouw prettiger en 
veiliger in het gebruik gewor-
den. Voor de kerkgangers, maar 

ook voor andere gebruikers, bij-
voorbeeld voor concerten, ten-
toonstellingen et cetera. De re-
novatie werd geheel mogelijk 
gemaakt door enkele grote gif-
ten, waaronder een van de ‘Post-
ma–Stichting’ die wekelijks oud 
papier verzameld bij de sport-
hal. Op zondag 31 mei wordt, na 
de kerkdienst van 10.00 uur,  de 
nieuwe hal feestelijk in gebruik 
genomen. Alle belangstellenden 
zijn hierbij welkom.  

Fc Uitgeest boekt grote zege
Uitgeest - Fc Uitgeest heeft in 
het circus dat nacompetitie heet, 
de volgende ronde bereikt door 
een duidelijke 0-5 overwinning 
op het zwakke Andijk. Zoals de 
uitslag doet vermoeden was daar 
niets op aan te merken. FC Uit-
geest speelde één van zijn bete-
re wedstrijden van het seizoen.

Vooraf was er slecht nieuws rond 
spits Ramon den Nijs die vertrekt 
naar ADO’20. Mike Brantjes ver-
trekt naar diezelfde club. Het zal 
voor Fc Uitgeest een hele klus 
worden om het verlies van deze 
spelers op te vangen, maar dat is 
een probleem voor het volgende 
seizoen. Brantjes kon overigens 
kon als gevolg van een dijbeen-
blessure nog niet meedoen te-
gen Andijk. Daarnaast had trai-
ner Bosman om tactische re-
denen Bart Janssen in het hart 
van de verdediging vervangen 
door Juan Viedma. Hij hoopte 
op deze wijze wat meer naar vo-
ren toe te verdedigen. Een goe-
de vondst want FC Uitgeest was 
vanaf het eerste fluitsignaal van 
de scheidsrechter de bovenlig-
gende partij. Al in de 13e minuut 
leidde het overwicht tot de ver-
diende 0-1. Een fraaie combina-

tie met de uitblinkende Pim Mo-
lenaar werd bekroond door wie 
anders dan Ramon den Nijs.
Toch was tien minuten later Uit-
geest in last. Een combinatie van 
Andijk door het midden liep ei-
genlijk uit op een foute pass in 
een niemandsland achter de ver-
dediging van de FC. Voor keeper 
Alders zou je zeggen. Maar deze 
had niet gerekend op de harde 
wind waardoor de bal bleef han-
gen en hij te laat arriveerde, al-
thans later dan spits Graaf van 
Andijk, waardoor hij genood-
zaakt was een overtreding te 
maken buiten het zestienmeter-
gebied. De scheidsrechter was 
onverbiddelijk en trok direct een 
rode kaart. Voor wie was nog 
even onduidelijk omdat, tot stom-
me verbazing van alles en ieder-
een, hij per ongeluk de kaart aan 
de spits van Andijk toonde. Een 
vergissing natuurlijk, omdat Al-
ders de overtreding had begaan. 
Coach Bosman reageerde direct 
door spits Gabe van Wijk naar de 
kant te halen en reservekeeper 
Verduin in te brengen.
Het povere Andijk wist zich ech-
ter totaal geen raad met de man 
meer situatie. Fc Uitgeest bleef 
beter voetballen en was ook ge-

vaarlijker. Vooral het duo Ramon 
den Nijs en Molenaar bleef de 
verdediging van Andijk handen-
vol werk bezorgen. In de 36e mi-
nuut was het weer Ramon den 
Nijs die, ook nu na aangeven van 
Molenaar, de 0-2 op het score-
bord bracht. 
Aan het begin van de tweede 
helft probeerde Andijk wel aan 
te zetten, maar dat bleef voor-
al steken in goede bedoelin-
gen. Toen ook nog eens het nu-
merieke evenwicht in het veld 
werd hersteld als gevolg van een 
tweede gele gaart voor midden-
velder Hilverda, was de wedstrijd 
zo goed als gespeeld. Fc Uit-
geest legde in die fase de ene 
na de andere fraaie combinatie 
op de grasmat. Zo ook in de 70e 
minuut toen Molenaar voor de 
derde keer een combinatie met 
Ramon den Nijs fraai afgerond 
zag worden door de toekomsti-
ge ADO’20 speler. 0-3. Twee mi-
nuten later tekende de ingeval-
len Maarten Tromp voor 0-4. De 
mooiste treffer van de dag kwam 
op naam van Ramon den Nijs die 
in de 79e minuut keeper Ligthart 
met een fraaie lob verraste: 0-5. 
Duidelijke cijfers en een puike 
wedstrijd. 

Drukte voor Fc Uitgeest
Uitgeest - De competitie zit er 
op voor de vrouwen van Fc Uit-
geest. Maar er wachten nog 
twee toernooien. Aanvoerder 
Shari Breetveld: “We hebben 
aanstaande weekend onze laat-
ste wedstrijden. 
Bij Fc Uitgeest wordt elk jaar een 
icgt toernooi gehouden en dat is 
altijd met Pinksteren. Ook is er 
voor de 24e keer het internatio-
nale Cor Groenewegen toernooi 
en het 21ste Arie Bonkenburg 
toernooi.” 

De vrouwen van Fc Uitgeest 
moeten dan vrijdagavond voet-
ballen tegen ADO en zondag-
ochtend een toernooitje. Het 
tweede team van Fc Uitgeest is 
ook van de partij. Breetveld: “We 
hebben Limmen, ADO en Assen-
delft in onze poule en dames 2 
moeten het opnemen tegen Sae-
nden, Fc Castricum en HSV. Het 
is erg leuk om dit mee te maken, 
en we sluiten het seizoen onge-
twijfeld op een hele leuke ma-
nier af.” 

Lezing in Fort Veldhuis
Regio - Op zondag 31 mei is er 
in het luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, gelegen aan de Genie-
weg 1 op de grens van Heems-
kerk en Assendelft, een lezing 
over de  bom aanvallen van 
de Geallieerden, op de Duitse 
Schnellbootbunkers in IJmuiden. 
De lezing wordt gegeven door  
Hans Nauta die zeer deskundig 
is. Tijdens de lezing worden ori-
ginele film beelden en foto’s van 
de aanvallen getoond. De lezing 
begint om 14.00 uur in de pre-
sentatieruimte van het museum.
Het museum is tussen 10.00 uur 
en 17.00 uur te bezoeken.

Toegang: Volwassenen 2,50 euro, 
kinderen van 8 tot 12 jaar, 1,50 
euro en kinderen jonger dan 8 
jaar gratis. Ook houders van 
een Veteranenpas kunnen gratis 
naar binnen. Luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis is te vinden op 
de Genieweg 1 in Heemskerk.Jaarmarkt in aantocht

Heemskerk - Zaterdag 20 en 
zondag 21 juni organiseert Star 
Promotions in samenwerking met 
winkeliersvereniging Heems-
kerkse Centrum Winkeliers de 
jaarmarkt met boekenmarkt in 
het centrum van Heemskerk. 
De markttijden zijn op zaterdag 

van 10.00 tot 17.00 uur en op 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 

Naast de ruim 150 kramen zijn 
er diverse leuke kinderattracties 
waaronder draaimolen, pony’s, 
draaimolen, zweefmolen en mi-
nicars.

Vrijdag en zaterdag:

Fietspakket 
(2 witte + 2 bruine + 

2 krentenbollen + heuptasje)

2,30 1,95

Aardbei Bavaroise Snit
(met verse Aardbeien)

5,95

Bakkerij P. van Baar

Kerklaan 14, 1921 BL Akersloot
tel. 0251-312253
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Heemskerk - Inge Elsingh is al 
meer dan 17 jaar met haar stijl-
volle instituut Revebel in het 
centrum van Heemskerk geves-
tigd. Persoonlijke aandacht en 
attentie voor de klant staan bij 
haar hoog in het vaandel. Inge 
werkt alleen met de meest ge-
avanceerde apparatuur op po-

dologisch gebied en is daarnaast 
professioneel behandelaar van 
de diabetische voet. 
Anderhalf jaar geleden werd Re-
vebel uitgebreid en versterkt in 
haar service met hairstylist ‘pur 
sang’, Marian Handgraaf. 
Als derde generatie uit een Wijk 
aan Zeese kappersfamilie is het 

Huidtherapeute opent deuren van 100% Huid
Totaalbeleving bij Instituut Revebel

V.l.n.r.: Inge Elsingh, Marian Handgraaf, Kim van der Linden Vooren.

vak hairstyling haar op het lijf 
geschreven. 
Sinds kort is er een nieuw ge-
zicht bij gekomen in Instituut Re-
vebel. Huidtherapeute Kim van 
der Linden Vooren heeft de deu-
ren van haar praktijk 100% Huid 
geopend. Deze huidtherapeu-
te behandelt mensen die, breed 
gezegd, last hebben van hun 
huid. Dit kan op allerlei gebied 
zijn. Kim kan deskundig advies 
geven bij verschillende huidpro-
blemen (bijv. acne, couperose, 
vlekken, littekens). Voordat zij in 
2005 haar studie tot huidthera-
peute afrondde, werkte zij jaren 
als schoonheidsspecialiste. 
Of men komt voor ontspanning, 
huidverbetering of een huid-
klacht; neem contact op met 
100% Huid. Kim is te bereiken 
op 06-30917132. Maak een af-
spraak voor een gratis vrijblij-
vend gesprek. Wie meer wil we-
ten over wat er bij Instituut Reve-
bel allemaal mogelijk is, kan een 
kijkje nemen op de nieuwe web-
site: www.instituutrevebel.nl. 
Instituut Revebel is te vinden  
aan de Maerten v. Heemskerck-
straat 27 in Heemskerk 0251-
245138. 

Creatief vakmanschap bij 
M-Line Reclame Uitgeest
Uitgeest - Creatief vakman-
schap, zo kun je de werkzaam-
heden van de medewerkers van 
M-Line Reclame het beste om-
schrijven. Of het nu gaat om de 
aankleding van een beursstand, 
de naamsvermelding op een ge-
vel of de belettering van een au-
to; elke opdracht wordt op een 
persoonlijke en originele wijze 
benaderd.  
Het zijn eigenlijk allen een beetje 
kunstenaars bij M-Line Reclame. 
Bijna 25 jaar geleden, in 1985, 
begonnen Cor en Ans Molenaar 
een veelzijdig reclamebedrijf 
op de Westergeest in Uitgeest. 
Dankzij het steeds maar toene-
mende succes was een verhui-
zing al snel noodzakelijk. Een 
nieuw en groter onderkomen 
werd gevonden op de Sluisbuurt 
en daarna volgde een verhuizing 
naar het nog grotere pand op de 
Westerwerf 5b in Uitgeest. 
Vanaf de bovenverdieping, waar 
het kantoor zich bevindt, zijn de 
verschillende professionele ap-
paraten te zien waarmee wordt 
gewerkt. Cor: “We hebben hier 
bijvoorbeeld een groot formaat 
printer staan die geschikt is om 
XL fullcolour prints te maken, 
voor zowel binnen- als buiten-
gebruik.” XL-printing. De naam 
zegt genoeg. M-Line Reclame 
verzorgt groot formaat print-
werk van hoge kwaliteit op di-
verse materialen. Van spandoek 

tot 2.60 breed en 50 meter lang 
of zelfs groter, canvas prints tot 
prachtige reclameborden, kant 
en klaar geleverd. Heel bijzon-
der is de mogelijkheid om foto’s, 
motieven of teksten op behang 
te laten plaatsen!
Ook worden hier allerlei recla-
meborden gemaakt. “Die heb-
ben een brede toepasbaarheid 
en zijn niet meer weg te denken 
uit het straat- en reclamebeeld”, 
vervolgt Cor. “Deze borden zijn 
zowel onverlicht als aangelicht 
leverbaar.” 
Voor een onderneming is de auto 
een rijdende reclame. “Het is dus 
belangrijk dat op een stijlvolle 
wijze het imago van het bedrijf 
wordt vertaald naar de juiste be-
lettering. Een logo, de vergroting 

van een foto, in principe is vrijwel 
alles mogelijk om de gewenste 
boodschap en het juiste imago 
uit te dragen.” Eigenlijk kan M-
line Reclame alles op het gebied 
van reclame verzorgen. Denk 
aan gevelreclame, raambelette-
ring, bewegwijzering reclamezui-
len, het ontwerpen van logo’s en 
standbouw M-Line Reclame ver-
zorgt al sinds de oprichting de 
reclame voor grote supermark-
ten en andere bekende winkel-
concerns. M-Line Reclame heeft 
bovendien al vele jaren ervaring 
in het op verschillende wijze toe-
passen van raamfolies. Kijk voor 
voorbeelden van wat allemaal 
mogelijk is in dit bedrijf op www.
m-line.nl. Het telefoonnummer is 
0251-314365. 

Woningbouw Klimop 
weer stapje naderbij 
Castricum - Op de locatie van 
de voormalige basisschool De 
Klimop komt een woongebouw 
met 48 driekamerappartemen-
ten. De gemeente en Kenne-
mer Wonen, voorheen De Wone-
rij, hebben hiertoe op 25 mei een 
samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten. 
Het project Klimop gaat uit van 
de bouw van 48 starterswonin-
gen door Kennemer Wonen, 
op de hoek H. Dunantsingel/ 
Rooseveltlaan/ Martin Luther 
Kinglaan. De woningen zullen 
worden opgeleverd als ‘maat-
schappelijk eigendom’, ook wel 
bekend als de Koopgarant-rege-
ling. Dat wil zeggen dat de wo-
ningen met  een fikse korting op 
de marktprijs worden verkocht. 
Deze korting kan oplopen tot 

30%. De starterswoningen val-
len binnen wat heet prijscatego-
rie 1 van de regionale woonvisie 
(de goedkoopste categorie, prijs 
maximaal 158.850 euro).   

Bijzonder aan de nieuwbouw is 
behalve de fraaie vormgeving en 
het ondergronds parkeren ook 
de energiezuinigheid. Zo komt 
er een systeem van koude- en 
warmteopslag voor koelen en 
verwarmen van de woningen. 
Na het tekenen van de samen-
werkingsovereenkomst kunnen 
de benodigde procedures voor 
vrijstelling en bouwvergunning 
van start.
De planning is dat dit najaar de 
eerste paal geslagen wordt en 
dat de woningen medio 2010 
kunnen worden opgeleverd.

Directeur van Kennemer Wonen D. Tromp en wethouder C. Portegies 
van de gemeente Castricum tekenen de samenwerkingsovereenkomst 
voor een complex starterswoningen.

Hoe smaakt het water uit 
de bron van Dijk en Duin? 
Bakkum - Op dinsdag 27 mei 
is tegenover het Oude Thee-
huys een bron onthuld en zijn 
de eerste flesjes water getapt. 
De eer viel ten deel aan de voor-
zitter van de cliëntenraad, Peter 
Hes. De vers getapte flesjes wa-
ter werden uitgedeeld. Duin en 
Bosch heeft lange tijd een eigen 

watervoorziening gehad. Een 
van de belangrijkste monumen-
ten die daar nog van getuigt is 
de watertoren op het terrein. Het 
opgepompte water werd destijds 
door liefhebbers als bijzonder 
smakelijk en zuiver omschreven. 
Of dat nu nog zo is? De pomp is 
vrij te gebruiken.  



pagina 8 27 mei 2009

MHCC MD2 kampioen
Castricum - Zaterdag 16 mei 
zijn de meisjes D2 van de Castri-
cumse hockeyvereniging MHCC 
kampioen geworden. De kampi-
oenswedstrijd werd gespeeld in 
Purmerend. De D2-meiden wis-
ten dat ze de wedstrijd tegen 
Purmerend moesten winnen om 
hun enige rivaal Strawberries 
op afstand te houden. Dit lukte 
het team op een geweldige wij-
ze. Met een monsterzege van 11-
0 lieten ze zien de onbetwistbare 
nummer 1 te zijn. 
Het succesvolle team bestaat 

uit Anniek Bakker, Daniel-
le Blaas, Dieke Beentjes, Door-
tje van Doggenaar, Femke Pen-
nink, Femke Hielema, Lotte van 
Schaik, Naomi Schermer, Phi-
lie Broekmeijer, Rosanne Molen-
dijk, Perle Oosterveer, Ruby Ver-
straete en Sif de Visser. 
Het team en de coaches Mar-
jan Meijrink en Eveline van 
Schaik werden  in Purmerend 
in de bloemen gezet. Vervolgens 
werd het team ook op het eigen 
MHCC terrein nog eens feeste-
lijk ontvangen.

Castricumse volleybalreünie
Castricum - Over een klein 
maandje is het zover: De fusie 
van de twee Castricumse vol-
leybalverenigingen The Smash 
en Dynamo in v.v. Croonenburg 
werd tien jaar geleden een feit. 
Dat moet gevierd worden! 
Al met al wordt er al meer dan 50 
jaar gevolleybald in Castricum. 
Hoog tijd voor een reünie en wel 
op 6 juni. Iedereen die ooit ge-
speeld heeft bij deze verenigin-
gen wordt uitgenodigd zich aan 
te melden. Dat kan uitsluitend 
via de site van Croonenburg. Op 
de homepage van www.croo-
nenburg.nl staan de buttons en 
links naar de reünie. Hier treffen 
bezoekers nadere informatie aan 
over het programma en het aan-
meldingsformulier. Het is in ver-
band met de organisatie van de 
reünie van belang, dat iedereen 

die van plan is om te komen, zich 
via dit digitale aanmeldformulier 
aanmeldt! Het programma bevat 
onder andere: ‘s morgens een 
zeskamp voor de jeugdspelers, 
‘s middags gelegenheid om zelf 
nog een potje te spelen en on-
der voorbehoud enkele demon-
stratie-partijtjes van oude kam-
pioenen met de huidige teams. 
Aan het eind van de middag be-
gint een barbecue. Voor de jeugd 
loopt het programma hierna af. 
Voor de reünisten gaat de reünie 
dan definitief van start voor een 
lange avond van ontmoeten, bij-
kletsen, muziek (jaren ‘60, ‘70 tot 
heden) en dansen. 
Als locatie zijn het terrein en ge-
bouwen van voetbalvereniging 
Vitesse gekozen. Uiteraard zijn 
partners en ouders van de jeugd 
ook welkom.

V.d. Berg kampioen Onder Ons
Castricum - Jan Hans v.d. Berg 
is met overmacht kampioen ge-
worden van biljartvereniging On-
der Ons. Met een moyenne van 
4.34 en 112 punten is de opko-
mende Jan Hans de ware kam-
pioen. Op de tweede plaats is 

met 87 punten en een moyenne 
van 4.90 Ab Schuit geplaatst. Jan 
Hemmer nam de derde plaats 
in zijn bezit met 84 punten. De 
meeste caramboles zijn gemaakt 
door Frans Peperkamp en de 
hoogste serie van 220 libre.

Limmen - Volgende week wordt 
op de Sint Maarten school in 
Limmen het ‘Judo op school 
project’ afgerond. Het ‘Judo op 
school project’ wordt verzorgd 
door Judoclub Groefsema en 
ondersteund door de Judo Bond 

Leerlingen 
krijgen judoles

Nederland en maakt onderdeel 
uit van het Nationaal Actieplan 
Sport en Bewegen (www.nasb.
nl). De leerlingen van de Sint 
Maarten hebben de afgelopen 
weken een aantal lessen judo 
gevolgd onder schooltijd. Tijdens 
het project hebben de kinderen 
de beginselen geleerd. Het pro-
ject wordt volgende week af-
gesloten met een klein examen 
voor elke groep.

Vitesse’22 D2 winnaar van 
het Zilveren Hert Toernooi
Castricum – Afgelopen week-
end was het weer reuze span-
nend op de Puikman. Het veel-
bekeken Zilveren Hert Toernooi 
was de reden. 

Dit jaar is het de D2 van Vites-
se’22, en hiermee FC Castri-
cum achter zich latend, de trot-
se kampioen en winnaar van het 
toernooi. 

Akersloot - Afgelopen zater-
dagavond speelden de heren 
van Meervogels thuis hun laatste 
competitiewedstrijd tegen laag-
vlieger VOS uit Lijnden. De uit-
wedstrijd in oktober was nog een 
wedstrijd, deze keer werd het dat 
niet. Na een wat aarzelend begin 
waar de tegenstander op gelijke 
hoogte kon blijven, grepen voor-
al Jim Krom en Jelle Putter iedere 
kans aan en scoorden veelvuldig. 
Veel balverlies aan de kant van 
Vos zorgde voor veel doelpunten 
van de Akersloters uit breaks. In 
het doel kreeg Cees Wevers grip 
op de afstandschoten en kwam 
in vorm. Bij rust leidden de geel-
zwarten reeds met 20-9. 

Na rust viel Meervogels dit keer 
niet terug, maar bleef zeer ge-
concentreerd aanvallen en de ge-
trainde aanvalspatronen werden 
ingezet. Dat leverde veel doel-
punten op van Marco Buur, Willi-
am Kerssens en Duncan Burger. 
Het spel bleef gevarieerd en de 
inzet tot het einde optimaal. De 
tegenstander kon slechts toekij-
ken. Met het oog op de komen-
de halve finale voor de districts-
beker tegen Lacom 91 was het 
goed dat Meervogels doordrukte 
naar uiteindelijk een grote over-
winning van 41-18.
De kampioen uit Akersloot be-
eindigde de reguliere competitie 
met slechts twee verliespunten 
en hoopt het afscheid van coa-
ches Wijnand Krom, Jeroen Duin 
en trainers Hans Bol en Erwin 
Tiebie te vieren met het behalen 
van de beker in juni.

Monsteroverwinning 
Meervogels heren 1

Castricum/Uitgeest - Richard 
Bloedjes van Univé Verzekerin-
gen en Hypotheken brengt de le-
zers iedere maand op de hoog-
te van interessante weetjes en 
bruikbare tips op financieel en 
verzekeringsgebied. “Als er le-
zers zijn die onderwerpen heb-
ben waarvan zij meer willen we-
ten, kunnen zij mij dat gerust la-
ten weten”, zegt hij.

De kredietcrisis en de financië-
le onzekerheid zorgen ervoor dat 
het traditionele sparen weer een 
hot item is. Mensen zijn zich in 
onzekere tijden heel bewust van 
de noodzaak van het sparen en 
het hebben van een financië-
le buffer. Vooral nu de zekerheid 
van het hebben van werk en dus 
vast inkomen veel minder groot is 
geworden. Daarom zal ik u deze 
keer meer vertellen over verstan-
dig sparen en rekeningen met 
hogere rentes. 

Periodieke check
Laten we voorop stellen dat het 
altijd goed is om te sparen. Het 
beste is om maandelijks direct 
een bedrag opzij te zetten zodat 

u simpelweg minder geld over-
houdt om uit te geven. Veel men-
sen kijken vervolgens niet meer 
om naar hun spaarrekening.  
Dat is jammer want er komen re-
gelmatig nieuwe producten op de 
markt die beter aansluiten bij het 
behalen van bepaalde spaardoe-
len. Daarnaast zijn er producten 
die inspelen op fiscale mogelijk-
heden en extra vrijstellingen. Bo-
vendien loont het de moeite om 
na te gaan of de rentevergoeding 
die u ontvangt nog steeds aan-
trekkelijk is. Banken weten dat 
de meeste mensen alleen naar de 
rente kijken op het moment van 
afsluiten. Zij trekken veel spaar-
ders met een speciale actie waar-
bij zij een hoge rente aanbieden. 
Vervolgens verlagen zij de ren-
te. Er zijn nu zelfs spaarrekenin-
gen waarop de rente slechts een 
0,5% is zoals de Plusrekening van 
de ING/Postbank, maar ook bij 
de Rabobank zijn dit soort lage 
rente niet ongebruikelijk. Op de 
Rendementsrekening is de ren-
te standaard 1% en deze kan op-
lopen tot maximaal 2% bij een  
saldo van € 10.000,-. Maar ook 
telesparen levert maar 2,1% op. 

Waarvoor spaart u?
De beste spaarrekening bestaat 
niet. Voor heel veel toepassingen  
is een speciale spaarrekening het 
beste. Wilt u uw geld lang vast-
zetten of er juist over kunnen be-
schikken? Heeft u nu een groot 
bedrag of wilt u juist een groot 
bedrag hebben na een bepaalde 
periode? Spaart u voor de studie 
van de kinderen? Dan wilt u juist 
niet dat u in de verleiding komt 
om het geld op te nemen. Spaart 
u voor een eigen huis? Dan wilt 
u het geld direct kunnen opne-
men zonder boete als u tot aan-
koop overgaat.

Spaarrekeningen
Als intermediair van de SNS Re-
gio Bank hebben wij diverse vor-
men van spaarrekeningen. Nieuw 
in ons spaarassortiment is Bo-
nus Sparen. Deze spaarreke-
ning, met rente-uitkering per 
kwartaal, is opgebouwd uit 2%** 
basis- en 2,25%** bonusren-
te. U ontvangt dus 4,25%** rente  
over geld dat een kwartaal op uw 
rekening staat. Voor mensen die 
hun geld voor langere tijd kunnen 
missen, is Groeirente een mooi al-
ternatief. De rente groeit naarmate 
het spaargeld langer vast staat en 
kan oplopen tot 7%** in het tiende 

jaar. Voor mensen die liever maan-
delijks automatisch een bedrag 
willen sparen, biedt SNS Regio  
Bank Maxisparen met op dit mo-
ment een rente van 3,75%**. Tij-
dens de actieperiode kunt u 
bovendien eenmalig een be-
drag tot € 10.000 storten op uw 
Maxispaarrekening. Onze advi-
seurs nemen graag de tijd om 
u te adviseren over de rekening 
die het beste bij uw spaarwen-
sen past.

Leuke zomerspaaractie
Heeft u al plannen met uw va-
kantiegeld? Als u vóór 30 juni  
‘09 een spaarrekening bij onze 
winkel in Limmen opent en mi-
nimaal € 500,- stort, ontvangt u 
niet alleen een hoge rente, maar 
ook een gratis luchtbed cadeau. 
Daarnaast maakt u kans op 
een cadeaubon ter waarde van  
€ 500,- van weekendjeweg.nl én  
€ 250,- zakgeld. Zo kunt u met 
uw vakantiegeld extra veel leuke 
dingen doen. 

Tal van spaaroplossingen
We zien in de markt een duidelij-
ke voorkeur voor het ‘veilig’ spa-
ren via een bankspaarrekening. 
Een vaste rentevergoeding uit 
een spaardeposito of de flexibili-
teit van een hoge rente op een in-
ternetspaarrekening. Maar u kunt 
zich natuurlijk afvragen of deze 

zekerheid de beste oplossing is. 
Er zijn nog tal van andere moge-
lijkheden waar u aan kunt den-
ken; uw hypotheek aflossen, geld 
fiscaal vriendelijk wegzetten voor 
uw pensioen of voor inkomenste-
rugval bij arbeidsongeschiktheid, 
studieplan inrichten voor de kin-
deren. 

Wilt u weten wat uiteindelijk de 
beste oplossing voor u is? Stap 
dan gerust bij ons binnen voor 
een vrijblijvend adviesgesprek. 
Wij helpen u graag verder. Sparen 
is mijn inziens altijd goed maar 
doe het wel verstandig en stem 
de zaken goed op elkaar af.

Univé is te vinden in Heemskerk op 
de Maerelaan 6, tel. 0251-657075 
en in Limmen, De Drie Linden 1, 
tel. 072-5053581.

Spaart u verstandig?

* Bij storting vanaf  e 500, gratis luchtbed. Actie loopt van 25 mei tot en met 30 juni 2009. Vraag naar de 
voorwaarden. ** Rente per 14 mei 2009. Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.
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Limmen 2 zondag kampioen!
Limmen - Bij de Tennisvereniging Limmen is afgelopen zondag dames 
2 kampioen geworden. In de thuiswedstrijd tegen Gieteling 1 was één 
punt nodig om het kampioenschap veilig te stellen. Uiteindelijk werd 
Gieteling 1 met 5-0 verslagen en kon er onder het genot van cham-
pagne feest worden gevierd. Op de foto staan de speelsters die ver-
antwoordelijk zijn voor het kampioenschap (v.l.n.r.) Mieke van Veen, 
Bianca van Berkel, Suzan Beers, Miriam Duijkersloot en Lia van Won-
deren.

Regio - De Kennemer Toer Club 
organiseert twee achtereenvol-
gende weekeinden fietsevene-
menten. Op 7 juni is de ANWB 
fietsdag. Dit fietsfestijn bestaat 
uit een drietal fietsroutes en af-
standen: 20, 30 en 45 km. 
Tussen 10.00 en 13.00 uur kan 
men starten voor de afstan-
den van de ANWB fietsdag. In-
schrijven kan als men lid van de 
ANWB is via anwb.nl/fietsdag. 
Voor ANWB leden zal dit ge-
heel gratis zijn. De afstanden die 
de Kennemer Toer Club uitgezet 
heeft wijken af van datgene wat 
op de ANWB posters en website 
staat vermeld. De leden van de 
overkoepelende fietsbond NT-
FU zullen ook geheel gratis deel 
mogen nemen. 
De deelnemers aan deze tocht 
worden door de ANWB extra 
in de watten gelegd met een 
tas met inhoud. De start vindt 
plaats vanaf het terrein van IJs-
club Kees Jongert, Adelaertlaan 
5 in Heemskerk. Op 14 juni,  van-
af dezelfde locatie kan men op-
stappen voor de Kennemer Clas-
sic. Een gezinstocht van 30 kilo-
meter is uitgezet en voor de wat 
sportievere fietsers over afstan-
den van 65 en een tweetal uitda-
gingen van 105 of 135 kilometer. 
Voor meer informatie zie www.
kennemertc.nl.

Succesvolle hockeydag 
voor de MHCC-teams
Castricum - Afgelopen donder-
dag hebben twee E jeugdteams 
van MHCC succesvol deelgeno-
men aan het Puppiestoernooi in 
Heiloo. Het toernooi, georgani-
seerd door HV de Terriërs is een 
geslaagde, sportieve dag gewor-
den. Met zo’n 20 deelnemende 
teams verdeeld over vier poules 
werd er hard gestreden om de 
beker. Mede door de goede or-

ganisatie, het goede weer en het 
enthousiasme van de jongens is 
het een geweldig toernooi ge-
weest.

De Castricumse jongens uit de 
E6-2 en E6-3 hebben het uitste-
kend gedaan en zijn respectie-
velijk tweede en derde gewor-
den van hun poule. (Foto Bert 
van Kessel).

Castricum - De dames van Fo-
resters, die dit seizoen samen 
met CSV-handbal een team vor-
men, hebben in stijl afscheid ge-
nomen van de handbaltak van 
SV Foresters. 
Na in het zaalseizoen net naast 
de titel te hebben gegrepen was 
het team in het veldseizoen wel 
de sterkste. Nadat twee weken 
terug concurrent Graftdijk was 
geklopt, had het team afgelo-
pen zondag tegen het onderaan-
staande Meervogels’60 2 aan 
een punt genoeg om de titel te 
pakken. Na een gelijkopgaande 
eerste helft, die met een 12-10 
voorsprong voor Foresters-CSV 
was afgesloten, lieten de dames 
in de beginfase van de tweede 
helft zien dat zij echt de verdien-
de kampioen zijn van de eerste 
klasse B. 

Nadat beide teams elkaar had-
den bedankt was het de beurt 
aan de voorzitter René Groot van 
Foresters-handbal die de dames 
de bloemen en de felicitaties 
overhandigde en met weemoed 
afscheid nam van de handbaltak 
van SV Foresters. De speelsters 
die wel door willen gaan heb-
ben hun plek bij CSV-handbal 
in middels gevonden en voelen, 
zich, ondanks dat het toch wel 
zeer doet dat Foresters handbal 
ophoudt te bestaan, al helemaal 
thuis bij CSV-handbal. 

Dames van 
Forester nemen 
in stijl afscheid

Kennemer Toer- 
club fietsfestijn

Limmen E-1 winnaar van 
‘Zilveren Hert Toernooi’
Limmen - Zondag 24 mei namen de voetballers van Limmen E-
1 deel aan het 35e ‘Zilveren Hert Toernooi’ van Vitesse´22 in Castri-
cum. Met drie overwinningen was Limmen E-1 de winnaar bij de E-
1 teams. Staand van links naar rechts: Okko Tabois (leider/trainer), 
Kent Bakkum, Vince Nijssen, Sohrab Sheykzhada, Max Couwenberg 
en Siem Valkering (leider/trainer). Zittend van links naar rechts: Tos 
Duijkersloot, Jan Menick, Lasse Karels en Sem Winter.

Handbalmeiden Meer-
vogels D3 gehuldigd
Akersloot - Zondag 24 mei zijn de meiden van de Meervogels D3 ge-
huldigd. Zij hebben het afgelopen seizoen zowel op het veld als in de 
zaal bijna alles gewonnen (slechts een keer verloren en een keer ge-
lijk). Op de foto v.l.n.r. boven assistent coaches Diana, Monique, Caro-
lien, Carla en hoofdcoach Caroline Beentjes, midden Bente Smit, An-
nick Lute, Kirsten van der Wijk, Demi Sprenkeling, Isabel de Bruijn en 
zittend Lobke Verduijn, Megan Bakker en Matilde Dekker. Op de foto 
ontbreekt Demi van Wees.

Van Amsterdam Garantiemake-
laars biedt zekerheid

Garantie tegen 
dubbele woonlasten
Castricum - Stel dat iemand 
vandaag de woning van z’n dro-
men tegenkomt. Dan grijpt een 
koper die kans toch met beide 
handen aan, van een droomwo-
ning heeft men immers een le-
ven lang plezier! Wanneer men 
plannen heeft om een woning te 
kopen of te verkopen, biedt Van 
Amsterdam Garantiemakelaars 
nu een oplossing voor mogelijke 
dubbele woonlasten.

Een stukje zekerheid
In vergelijking tot voorgaan-
de jaren worden er momen-
teel minder woningen verkocht 
en staan de woningen langer te 
koop. Daardoor kan twijfel ont-
staan of juist nu de stap gezet 
moet worden om uw eigen wo-
ning te verkopen en een ande-
re woning te kopen. Mensen wil-
len immers niet met dubbele las-
ten komen te zitten. Garantiema-
kelaars biedt in dat geval zeker-
heid middels de Dubbele Lasten 
Deler, dé garantie tegen dubbe-
le woonlasten.

Voordelig voor koper én ver-
koper
De Dubbele Lasten Deler is zo-
wel bedoeld voor een koper als 
voor een verkoper. De naam 
Dubbele Lasten Deler zegt het 
al; de mogelijke dubbele woon-
lasten van de koper worden ge-

deeld door de koper en de ver-
koper. Hiermee heeft de ver-
koper het voordeel dat zijn wo-
ning mogelijk eerder wordt ver-
kocht en zit de koper niet met 
de angst voor dubbele woonlas-
ten. Er wordt een afspraak ge-
maakt tussen de koper en verko-
per over het garantiebedrag, de 
looptijd en de maandelijkse uit-
kering. Op deze manier verdelen 
de verkoper en de koper het risi-
co van dubbele woonlasten waar 
de koper mee te maken kan krij-
gen zolang de eigen woning nog 
niet is verkocht.

Gegarandeerde dienstverle-
ning
Voor meer informatie over de 
Dubbele Lasten Deler en de 
dienstverlening van Van Am-
sterdam Garantiemakelaars kan 
vrijblijvend contact opgenomen 
worden met het kantoor, tele-
foonnummer 0251-650850. Ga-
rantiemakelaars geeft als eni-
ge makelaar in Nederland ga-
rantie op de dienstverlening. Al-
le Garantiemakelaars zijn lid van 
de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars (NVM). 
Door jarenlange ervaring en uit-
gebreide kennis garandeert Ga-
rantiemakelaars een uitsteken-
de dienstverlening met een zo 
hoog mogelijk rendement voor 
de klant.
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Castricum - Op dinsdagavond 9 
juni is er een ontmoetingsavond 
voor alleenstaande levensgenie-
ters van 55 jaar of ouder bij res-
taurant KooKKunst. KooKKunst 
is een leer/werkrestaurant dat 
gevestigd is in activiteitencen-
trum ‘de Wissel’ aan de Gasstraat 
3. Op deze avond organiseren zij 
in samenwerking met de Stich-
ting Welzijn Castricum een koud 
buffet met allerlei hapjes en een 
drankje. De avond wordt muzi-
kaal ingevuld door een accorde-
onist.
Opgeven bij de Stichting Welzijn 
Castricum tel. 0251-656562, de 
kosten zijn 15,00 euro inclusief 
een drankje.

Ontmoetingsavond 
voor alleenstaande 
levensgenieters

Egmond-Binnen – Op zaterdag 
30 en zondag 31 mei van 10.00 
tot 16.00 uur organiseert Stich-
ting De Wielenmaker haar jaar-
lijkse open dagen.
Ook dit jaar leiden IVN-natuur-
gidsen bezoekers door de negen 
jaar geleden aangelegde heem-
tuin rond en vertellen alles over 
het eiken hakbos, de duinbeek, 
het bloemrijke grasland met di-
verse soorten orchideeën, de 
paddenpoel en de groentetuin. 
Ook zijn er producten uit de Na-
tuurwinkel in Castricum te koop 
en kan men de herdruk van het 
boek Monnikenwerk aanschaf-
fen, een studie van de ontwikke-
ling van het landschap en de in-
vloed daarop van de monniken 
van de abdij van Egmond. 
In het educatieve gedeelte kun-
nen bezoekers een drankje ge-
bruiken en staan de vrijwilligers 
klaar om vragen te beantwoor-
den. Ook vindt men hier alle mo-
gelijke boeken over flora en fau-
na en over het inrichten van een 
heemtuin.
Heemtuin De Wielenmaker, Sint 
Adelbertusweg 38 in Egmond-
Binnen. De entree is gratis, een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Meer informatie op 
www.wielenmaker.nl.

Open Dagen bij 
De Wielenmaker
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KortWeg Castricum - Veel mensen heb-
ben de afgelopen jaren kennis 
gemaakt met de computer en het 
internet. De praktijk is de beste 
leerschool, maar zal ook vragen 
opleveren. Daarom organiseren 
Stichting Welzijn Castricum en 
de Bibliotheek een computerin-
loop beneden in de bibliotheek. 
Mensen die ondersteuning no-
dig hebben, kunnen hier op 
woensdagochtend tussen 11.00 
en 12.00 uur terecht met vragen 
over of problemen met de com-
puter. De ervaren Gildebegelei-
ders zullen proberen antwoord 
te geven op alle computervra-
gen. Kan de vraag niet direct be-
antwoord worden, dan kan even-
tueel een afspraak gemaakt wor-
den om de vraag thuis, achter 
de computer, te beantwoorden. 
In de maanden juli en augus-
tus gaan de vrijwilligers op va-
kantie en is er geen computerin-
loop. Mensen die deze maanden 
toch wat ondersteuning kunnen 
gebruiken kunnen zich dan di-
rect wenden tot het Gilde van de 
Stichting Welzijn Castricum, tel. 
0251-656562, vcc@welzijncas-
tricum.nl. 

Computerinloop

Castricum - Vlak voor Pinkste-
ren vindt  de laatste vesper van 
dit jaar in de serie over heiligen 
plaats. Deze vesper is gewijd aan 
Henri Nouwen, katholiek priester 
en schrijver van wereldwijd be-
kende boeken over christelijke 
spiritualiteit.
Deze vesper vindt plaats op za-
terdag 30 mei om 17.00 uur in 
de Dorpskerk. Medewerking 
wordt verleend door het liturgie-
koor onder leiding van Jelle Jan 
Klinkert. Het thema is: ‘Vuur in 
het hart’. Angelique Rijlaarsdam 
houdt een korte overweging.
Meer informatie over Henri Nou-
wen is te vinden op www.nou-
wen.org.

Pinkstervesper met 
Henri Nouwen

Egmond aan Zee - Op maan-
dag is het Museum van Egmond 
in de regel gesloten, maar op 1 
juni (2e pinksterdag) is het open 
voor een speciale rondleiding. 
Om 14.00 uur is de rondleiding in 
het Duits en om 15.00 uur in het 
Nederlands. Bij deze rondleiding 
gaat het in de eerste plaats om 
datgene wat het museum kan 
laten zien over de geschiedenis 
van de drie Egmonden. De op-
komst en teloorgang van het Slot 
op den Hoef, de Abdij en het ou-
de vissersdorp Egmond aan Zee 
dat met kerk en al in de zee ver-
dween. Het is niet nodig van te 
voren af te spreken. 
Een kwartier tevoren aanmelden 
is voldoende. De kosten voor de-
ze rondleiding zijn 5,00 euro in-
clusief entree en voor kinderen 
de helft. 
Op deze dag kan men ook als 
eerste de nieuwe zomerten-
toonstelling zien: ‘De Wondere 
Wereld van Schelpen’. Museum 
van Egmond, Zuiderstraat 7 Eg-
mond aan Zee, www.museumva-
negmond.nl.

Rondleiding in Mu-
seum van Egmond

Castricum - Op 6 juni wordt er 
bij Toonbeeld een introductieles 
gitaar gegeven. Een les voor vol-
wassenen waarin in groepsver-
band een vooruitblik wordt ge-
geven op de inhoud van de ba-
siscursus gitaar die in september 
start. De inhoud van deze cursus 
bestaat uit liedbegeleiding met 
akkoorden, akkoordaanslag en 
ritme in popsongs, tokkeltech-
niek en een voorproefje van het 
noten lezen. Er is geen muzika-
le voorkennis of instrumentale 
vaardigheid vereist. 
De les vindt plaats van 10.00 
tot 11.00 uur onder leiding van 
Lex van Amsterdam en de kos-
ten bedragen 29,00 euro. Toon-
beeld heeft enkele huurgitaren 
beschikbaar.
Aanmelden kan via www.toon-
beeld.tv of door het invullen 
van een aanmeldingskaartje bij 
Toonbeeld, Jan van Nassaustraat 
6 te Castricum. 

Introductieles gi-
taar bij Toonbeeld

Castricum - Plantjes in de tuin 
zetten, in een noodgeval een 
paar boodschappen doen, gras 
maaien, hond uitlaten voor zie-
ke eigenaar of uitleggen hoe een 
mobieltje of de dvd-speler werkt. 
Dit zijn een paar voorbeelden 
van kleine klusjes die de jonge 
(meestal) dames van de Jonge-
renklussenbank verrichten. De 
klant betaalt hen daar een kleine 
vergoeding voor, maar de inten-
tie van de jongeren is om men-
sen die ergens mee zitten, te 
kunnen helpen. In overleg met 
de medewerkster van de Jonge-
renklussenbank ‘Doe ik toch ff’ 
wordt bepaald of een klusje aan-
genomen kan worden. Wie een 
klusje heeft voor hen, wordt ge-
vraagd speciaal te vragen naar 
een jongere. De kosten zijn 3,00 
euro per uur/klus.
Meer weten, bel naar Stichting 
Welzijn Castricum, Jongeren-
klussenbank ‘Doe ik toch ff’, tel. 
0251–656562 of mailen kan ook 
naar vcc@welzijncastricum.nl.

Jongerenklussenbank
Castricum - Woensdag 27 mei 
organiseert Toonbeeld een con-
cert onder de naam ZdeToon in 
de Hervormde kerk te Castri-
cum. Een concert van circa een 
uur waar leerlingen laten horen 
wat zij zoal hebben geleerd in 
het afgelopen jaar. Het program-
ma bestaat uit klassieke werken 
maar ook het lichte genre komt 
aan bod. Dwarsfluit, piano, zang, 
hobo, viool, gitaar en keyboard, 
alles is te horen tijdens dit ge-
varieerde concert. De toegang is 
gratis en het concert begint om 
19.30 uur.  

Toonbeeld Z de Toon

Egmond aan Zee - Komende 
zondagmiddag is er een wande-
ling door Egmond aan Zee. Een 
gids van ‘Historisch Egmond’ 
neemt belangstellenden mee 
door de smalle straatjes en ver-
telt over het voormalige vissers-
dorp en haar illustere bewoners. 
Hij staat onder meer stil op de 
boulevard bij het bronzen beeld 
van de roeireddingboot, gemaakt 
door Louk van Meurs. De wan-
deling duurt ruim anderhalf uur 
en kost 3,50 euro. Kinderen tot 
12 jaar gratis, Aanmelden is niet 
nodig. Verzamelpunt om 13.45 
uur is hotel Golfzang, Boulevard 
Ir. De Vassy 19, vlak bij de vuur-
toren. Meer informatie: www.his-
torischegmond.nl.

Wandeling door 
Egmond aan Zee

Castricum - De bijeenkomst  
van het mantelzorgcafé vindt 
plaats op woensdag 3 juni in de 
tuin van Kapitein Rommel tegen-
over het station te Castricum. In 
de tuin zal men uitleg krijgen 
over de vele soorten kruiden en 
niet alleen de mantelzorger, maar 
ook diegene, die verzorgd wordt 
is uitgenodigd. Aanvang 19.30 
uur. Dit is de laatste bijeenkomst 
voor de zomer, de eerstvolgende 
is weer op 2 september.   
De bijeenkomsten van het café z

ijn bedoeld voor deze regio, dus 
ook voor mensen uit Limmen, 
Akersloot, Uitgeest, et cetera. 
Er zijn geen kosten aan deze bij-
eenkomst verbonden. Wie deze 
avond wil bijwonen en daarvoor 
hulp nodig heeft voor een thuis-
blijver, kan bellen naar Tandem, 
telefoon 023-8910610. Ook voor 
vervoer kan gezorgd worden.

Bijeenkomst van 
het mantelzorgcafé

Regio - De Rijksuniversiteit Gro-
ningen zoekt voor niet-com-
mercieel onderzoek mensen die 
zelf de afgelopen zes maanden 
hun behandelingen voor kan-
ker hebben afgerond. Dit on-
derzoek wordt gefinancierd door 
KWF Kankerbestrijding. Zij vra-
gen een interview over de bete-
kenis van en omgang met kan-

Aandacht 
voor kanker

ker te beluisteren en te beoor-
delen. Daarnaast vult de deelne-
mer driemaal een vragenlijst in 
(via internet of per post thuisge-
stuurd). Er zijn geen kosten aan 
verbonden.
Aanmelden kan op de website 
www.rug.nl/psy/aandachtvoor-
kanker of bij mevrouw T.M. Bra-
kel, telefoon 050-3636757. 
Wie niet zeker weet of hij of zij 
tot de doelgroep behoort of an-
dere vragen heeft, kan mailen 
naar onderzoekkwf@rug.nl.

Afrikaanse show in 
Kennemer Theater

De kinderen van Aba Taano zul-
len het publiek trakteren op Afri-
kaanse muziek en dans. Mis-
schien maken ze ook wel een 
uitstapje naar de Westerse mu-
ziek, een goede rap is ook nooit 
weg. De totale opbrengst van de 
voorstelling komt ten goede van 
het kindertehuis in Harare. 
Kinderen die voorbestemd wa-
ren voor de onderkant van de 
Oegandeese samenleving krij-
gen in het kindertehuis een kans 
die normaliter ondenkbaar ge-
weest was.
Ze leren natuurlijk het gebruike-
lijke zoals lezen, schrijven en re-
kenen, maar ook zingen, dansen 
en performen. Er wordt elke dag 
gerepeteerd met één van de ko-
ren, de kinderen krijgen zangles 
en er wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan de Afrikaanse dans. 
Het decor wordt gesponsord 
door Wereldwinkel Beverwijk!
Kaarten à k 18,00 voor volwas-
senen en h 15,00 voor kinderen 
voor donderdag 4 juni om 20.30 
uur zijn te verkrijgen via www.
kennemertheater.nl of 0251-
221453. 

Beverwijk - Donderdag 4 juni 
gaat er wat bijzonders gebeuren 
in het Kennemer Theater! Een 
Afrikaanse voorstelling waarin 
jongelui uit de derde wereld de 
hoofdrol spelen. Aba Taano, een 
vijftal Oegandeese zangers/dan-
sers doen het Kennemer Thea-
ter aan om gelden bij elkaar te 
sprokkelen voor hun kinderte-
huis in Kireka, één van de slop-
penwijken van Kampala. Wees-
kinderen uit deze sloppenwijk 
vinden hier een thuis waar ze 
liefde, veiligheid én een oplei-
ding krijgen. 
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Help Tom in strijd tegen kanker

Zes keer fietsend Alpe d’Huez op!

Castricum - Volgende week 
donderdag fietst Tom Oosterwe-
gel zes keer de Alpe d’Huez op 
om de strijd tegen kanker aan te 
gaan. Hij is live te volgen via ht-
tp://live.opgevenisgeenoptie.nl. 
“Een belangrijke reden om mee 
te doen is dat mijn moeder een 
chronische vorm  van leukemie 
heeft “, vertelt hij. “Bovendien is 

een aantal familieleden overle-
den aan kanker en ik ken men-
sen, onder andere van mijn ei-
gen leeftijd, die deze verschrik-
kelijke ziekte hebben.” Samen 
met meer dan 1.300 anderen 
fietst Tom naar boven. “Sommi-
ge fietsen al jaren, maar er zijn 
ook mensen bij die een half jaar 
geleden nog nooit op een race-
fiets hadden gezeten. Het is niet 
de sport die de mensen naar bo-
ven brengt, maar het zijn de ver-
halen achter deze mensen.” 
Rond 5.00 uur gaan de fietsers 
van start om zes, zeven, acht of 
negen keer de berg op te fietsen. 
De fietsers worden begeleid. 
Tom: “Ze staan allemaal vrijwil-
lig op de berg. De bedoeling is 
dat er meer dan zes miljoen eu-
ro opgehaald wordt; het dubbele 
van vorig jaar en dat in tijden van 

financiële crisis. Maar het woord 
financiële crisis kennen wij bin-
nen Alpe d’HuZes niet. Crisis of 
niet, mensen met kanker zijn er 
nog steeds en gaan er ook nog 
steeds aan dood. Om die reden 
moeten bedrijven juist blijven 
sponsoren. Het hoeft niet per 
se een groot bedrag te zijn; al-
le kleintjes helpen.” 

Tom heeft als doelstelling om  
minimaal 5.000 euro in te za-
melen. “Dat is voor mij de mini-
mumgrens en ik wil daar graag 
overheen. Ik heb nog minstens 
500 euro nodig.” Tom sponso-
ren kan via zijn website: http://
deelnemers.alpe-dhuzes.nl/ac-
ties/TomOosterwegel/Team-SM-
O. Tom is telefonisch bereikbaar 
op 06-42509199 of mail tomoos-
terwegel@live.nl 

Reis langs de renaissance
Castricum - De Volksuniversi-
teit Castricum organiseert van 
1-5 september een culture-
le reis langs de Weser in Duits-
land. Doel is om vaak onbeken-
de voorbeelden uit de renaissan-
ce te bewonderen. Deze busreis   
vertrekt en komt weer aan in 
Castricum en er gaat een eigen 
reisbegeleiding mee. Tijdens de 
reis worden verschillende vak-

werkstadjes bezocht zoals Ein-
beck en Höxter, het klooster Cor-
vey, de residentie Schaumburg  
en uiteraard Hameln, het hoog-
tepunt van de Weserrenaissan-
ce. Het reisprogramma is te vin-
den op www.vucas.nl. Inschrijven 
kan via de website of op kantoor 
Kooiplein 24a in Castricum, tel.: 
670048; open op vrijdagmorgen 
9.30–12.30 uur. 

Castricum - De straten van het 
uitbreidingsplan bij de Pagelaan, 
hoek Hogeweg in Limmen krij-
gen historische namen, zo is het 
voorstel van het college aan de 
gemeenteraad. 
De namen zijn aangedragen 
door de heer Druijven, die eer-
der het boek ‘De boerderijen in 
Limmen’ heeft geschreven. De 
gemeenteraad krijgt het voorstel 
de volgende straatnamen vast te 
stellen: Geerkens, Breedjes, Ter-
wiel en Lange Akker. Al deze na-
men komen voort uit  de naam-
geving die de akkers destijds in 

Historie herleeft in straatnamen

Optreden Nina June met bestsellerauteur 
Castricum - Donderdag 28 mei 
brengt zangeres Nina June uit 
Castricum samen met Patrick 
van Rhijn een unieke combina-
tie van muziek en literatuur in de 
SugarFactory in Amsterdam. 
Eerder schreef Nina June het 
liedje Wonderwater speciaal 
voor het tweede boek van Pa-
trick van Rhijn: Vaderstad. De re-
lease van dit boek werd een pri-
meur; het eerste boek met een 
eigen soundtrack én een eigen 
videoclip. 
De combinatie van teksten, de 
muziek en de gezamenlijke voor-
dracht tijdens optredens van Ni-
na June en Patrick bleken el-
kaar zo te versterken, dat beslo-

ten werd het beste van hun dis-
ciplines te combineren in een 
avondvullende theatershow. Ni-
na is één van de 15.000 vrouwen 
die via een ludieke actie door Pa-
trick persoonlijk werd benaderd 
via Hyves met de bedoeling zijn 
autobiografische debuutroman 
Weg van Lila te promoten. Ge-
raakt door zijn boek, zocht Ni-
na contact wat resulteerde in de 
samenwerking. Op 28 mei zul-
len ze een voorproefje bieden 
op de theatertour waarmee ze 
vanaf september door het land  
trekken. De support zal verzorgd 
worden door Jess, een zange-
res die bekend staat om haar 
pop met blues, soul en jazz in-

vloeden. Deuren open om 21.00 
uur, aanvang: 21.30 uur. Kaarten 
zijn te koop via www.sugarfacto-
ry.nl, bij alle Primera winkels en 
aan de deur. 

dit gebiedje hadden. In het uit-
breidingsplan wordt de Eikepa-
ge verlengd. De naam Eikepage 
blijft gehandhaafd. Deze straat-
naam sluit aan bij de aansluiten-
de weg Pagelaan en de naast-
gelegen Pageveld. Het is ook de 
naam van een vlinder. Het aan-
vankelijke plan van de gemeen-
te om ook de andere straten van 
vlindernamen te voorzien is voor-
gelegd aan omwonenden en de 
Stichting Oud Limmen. Dit leid-
de tot het voorstel van de histo-
rische namen van de heer Druij-
ven. 

Peter Cammaert (rechts) tijdens een CDA-campagnebijeenkomst in Alkmaar, vorige week maandag. Links 
minister-president Balkenende.

Cammaert kandidaat voor CDA
Een brug tussen Europa
en Noord-Holland
Velsen-Zuid - Peter Cammaert 
hoopt op donderdag 4 juni ge-
kozen te worden in het Europees 
Parlement. De huidige burge-
meester van Velsen wil een brug 
vormen tussen Noord-Holland 
en Europa.
,,Kijk, in dit kantoor ga ik spreek-
uur houden.’’ Zittend in zijn tot 
kantoor omgebouwde garage 
achter zijn huis in Velsen-Zuid 
loopt Cammaert, optimistisch als 
altijd, alvast op de zaken vooruit. 
,,Ik wil een volksvertegenwoordi-
ger zijn die de belangen van de 
mensen en bedrijven in Noord-
Holland behartigt. Ik wil de kan-
sen die onze provincie biedt naar 
Europa brengen en tegelijker-
tijd kijken wat elders in Euro-
pa speelt en voor ons van be-
lang kan zijn. Geen grote verha-
len ophangen, maar realistisch 
en praktisch bezig zijn.

De afstand tussen burger en Eu-
ropa is de afgelopen jaren te 
groot geweest. Dat kan alleen 
doorbroken worden door een 
actieve houding van de Europar-
lementariërs. Zij moeten achter-
halen wat er leeft bij burgers en 
bedrijven en daar actief verant-
woording over afleggen. Ik wil 
die rol graag spelen.’’
Peter Cammaert (58) heeft de 
afgelopen jaren veel bestuurlij-
ke ervaring opgedaan. Voor hij 
naar Velsen kwam was hij zes 
jaar burgemeester van Olden-
zaal, maar het echte werk begon 
toen hij naar het westen kwam. 
Veel onderwerpen waar Cam-
maert als burgemeester van Vel-
sen mee te maken heeft, heb-
ben raakvlakken met Europa. 
Denk maar aan de fijnstofpro-
blematiek, de natuur- en milieu-
wetgeving, veiligheid in de ha-

vens, Europese aanbestedingen 
en Europese subsidies. Over de-
ze onderwerpen kan Cammaert 
dus meepraten. Ook de twee-
de zeesluis bij IJmuiden heeft 
zijn aandacht. ,,Vanuit Europees 
oogpunt is het pure noodzaak 
dat de sluizen verbeterd wor-
den. Vervoer over water wordt 
steeds populairder en daar moe-
ten we dus op inspelen. Niet af-
wachten, maar doen.’’ Cammaert 
wil zich ook inzetten voor de be-
langen van ouderen, want daar 
leest hij in de campagnefolders 
van andere kandidaten veel te 

weinig over. ,,Het herstellen van 
de financiële stabiliteit in Euro-
pa is heel belangrijk. Daar wil ik 
aan bijdragen. We moeten er met 
z’n allen voor zorgen dat pensi-
oenen hun waarde behouden. 
Daarnaast kan het vrij verkeer 
van mensen veel beter. Ouderen 
moeten ook na hun 65ste over-
al in Europa kunnen blijven wer-
ken. Nu is dat nog te lastig.’’ De 
kandidatuur van Cammaert is ei-
genlijk puur toeval. ,,Het kwam 
op mijn weg’’, lacht hij. ,,Het CDA 
wilde heel graag een kandidaat 
uit Noord-Holland. Op dit mo-

ment is onze provincie niet ver-
tegenwoordigd in de fractie (de 
laatste CDA-Europarlementariër 
was Joop Post uit Driehuis, FH). 
Het lijkt me ontzettend leuk om 
mijn werk aan de andere kant 
voort te zetten. Als ik het haal, 
dan word ik een echte volks-
vertegenwoordiger. Dat vooruit-
zicht spreekt mij enorm aan.’’ Pe-
ter Cammaert staat namens het 
CDA op nummer 10 van lijst 1. 
Stemmen voor de Europese ver-
kiezingen kan volgende week 
donderdag van 07.30 tot 21.00 
uur. (Friso Huizinga)
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Plastic geschei-
den ingezameld
Castricum - De gemeente start 
in juni met de gescheiden inza-
meling van plastic verpakkings-
afval. Alle inwoners ontvan-
gen  hier een informatiepakket 
met afvalzakken over per post. 
Het afval kan in speciale zak-
ken worden verzameld en wordt 
eenmaal per maand door de ge-
meente huis-aan-huis opge-

Bestuurswisseling
Castricum - De plaatselijke af-
deling van het Rode Kruis heeft 
in haar jaarlijkse ledenvergade-
ring afscheid genomen van twee 
bestuursleden; voorzitter Jan 
Groot en penningmeester Rob 
de Graef. Hun taken zijn overge-
nomen door Gosse Zoet en Jan 
Noordzij.
Zoet is als manager binnen de 

Een babyclub van 25 jaar
Castricum - De Babyclub be-
staat 25 jaar. De club is ontstaan 
tijdens de zwangerschapsgym 
bij Ineke de Gee aan de Mient. 
Tussen de acht moeders is het 
contact gebleven; ze zien elkaar 

een avond in de twee maanden. 
Daarnaast worden er uitstap-
jes georganiseerd samen met de 
kinderen. 

Om het jubileum te vieren zijn de 

moeders een dagje op stap ge-
weest naar ‘s Hertogenbosch. 
Samen met de partners en de 
kinderen, die nu dus allen 25 
jaar zijn, werd daarna genoten 
van een gezellige barbecue. 

haald. Castricum is de eerste ge-
meente in de provincie die het 
plastic van huis ophaalt. De re-
cycling van plastic verpakkings-
materiaal levert grondstof op 
voor nieuwe plastic verpakkin-
gen, vloerbedekking, tennisbal-
len, automaterialen, golfballen 
en fleecekleding. Daarnaast be-
tekent het gescheiden aanbie-
den van plastic verpakkingsafval 
een afname van het volume van 
het overige afval. 

gezondheidszorg werkzaam ge-
weest, niet alleen in Nederland, 
maar ook daarbuiten. Hij heeft 
op diverse terreinen van de zorg 
gewerkt: onder andere in alge-
mene ziekenhuizen en psychia-
trische instellingen. 

De nieuwe penningmeester is 
altijd actief geweest als accoun-
tant, voornamelijk bij KPMG in 
binnen- en buitenland. 

Brandweer redt stokoude, 
dove kat na balkonbrand
Akersloot - Op donderdag 21 
mei werd om 18.11 uur brand-
weer Akersloot opgeroepen voor 
een binnenbrand aan het Chur-
chillplein. Tijdens het aanrijden 
werd het brandadres veranderd 
in Akerhof 13 en dit is een wo-
ning op de eerste etage van het 
appartementengebouw. Bij aan-
komst vertelden omstanders dat 
alleen het balkon in brand stond 
en dat er niemand thuis was. 
Na het plaatsen van de ladder 
kon de brand snel worden ge-
blust. De oorzaak van de korte 

felle brand kon niet meer wor-
den achterhaald. Twee thermo-
pane ramen begaven het vanwe-
ge de hitte.
Maar tijdens het blussen za-
gen de brandweerlieden ach-
ter het raam een kat liggen die 
bijna niet bewoog. De dieren-
ambulance, die snel ter plaat-
se was, ontfermde zich over het 
beest. De eigenaresse die even 
later thuiskwam, vertelde dat de 
kat al 21 jaar oud was en stok-
doof en daarom meestal stil bij 
het raam lag.

Brandweerman Jan Kaandorp 
met de kat.

Expositie Brigitte Duin 
in Het Oude Theehuys
Bakkum - Tot 28 juni exposeert 
de Castricumse schilderes Bri-
gitte Duin haar serie schilderij-
en ‘Tuin en Bosch’ in Het Oude 
Theehuys in Bakkum. Zij schil-
dert voornamelijk abstracte 
landschappen en heeft zich de-

ze keer laten inspireren door de 
bomen op het terrein van Dijk en 
Duin. Het Oude Theehuys is te 
vinden op het terrein van Dijk en 
Duin in Bakkum en is open van 
woensdag tot zondag van 11.00 
tot 17.00 uur. 

Limmen - Dinsdag begon om 
8.30 uur op basisschool Pax 
Christi het verkeerseducatie-
programma ANWB Streetwise.
Streetwise is een initiatief van de 
ANWB. Het doel is de veiligheid 
van kinderen in het verkeer - op 
de fiets of ter voet - te vergroten. 
De leerlingen kregen tijdens de-
ze dag op een speelse en prak-
tische manier de verkeersre-
gels uitgelegd. Bovendien was er 
aandacht voor gordels, remweg 
en reactiesnelheid.

Streetwise op 
Pax Christi

Clusius voert drie dagen actie
Castricum - Het Clusius Colle-
ge Castricum voert van 22 tot en 
met 25 juni drie dagen actie voor 
de stichting ‘Brooke Hospital for 
Animals, Gezonde dieren voor de 
allerarmsten’. Leerlingen uit de 
3e basisklassen en veel docen-
ten zetten  zich op allerlei manie-
ren in geld om in te zamelen voor 
deze stichting .
Het Clusius College Castricum 
is een VMBO voor agrarisch on-
derwijs. Op de school wordt het 

vak dierverzorging gegeven en 
er is een paardenklas. De stich-
ting zet zich int voor een goed 
leven voor paarden en ezels in 
de allerarmste landen. Leerlin-
gen verkopen tijdens de actieda-
gen een boekje met zelfgeschre-
ven fabels. Er kunnen boeketten 
besteld worden die door de leer-
lingen bij het vak bloemschikken 
op bestelling worden gemaakt. 
Bij het vak plantenteelt maken 
leerlingen bakjes met planten uit 

eigen kas en deze worden ver-
kocht voor het goede doel. Bij 
het vak voeding worden koek-
jes gebakken en deze worden 
in zakjes bij een kraampje ver-
kocht. Stichting Brooks zal aan-
wezig zijn met een stand  waar 
T-shirts verkocht worden. 

Op donderdag 25 juni ’s middags 
wordt het opgehaalde geld aan 
een vertegenwoordigster van de 
stichting Brooks overhandigd. 

Derde leesgroep ANBO
van start in bibliotheek 
Castricum - De ANBO heeft 
initiatief genomen een nieu-
we leesgroep voor senioren 
op te richten. Iedereen is wel-
kom op dinsdagochtend 9 juni 
in de bibliotheek van Castricum 
om 10.00 uur. Dat wordt de der-
de groep ‘ANBO gaat Literair’ in 
Castricum. 
Een leesgroep bestaat uit zes tot 
acht leden. De deelnemers kie-
zen boeken uit de lijst van Se-

nia waarop 65 Nederlandstali-
ge, moderne titels staan.  Kosten 
zijn ongeveer 27,- euro per jaar.  
Deelnemers zorgen zelf voor de 
boeken; die kunnen aangeschaft 
worden of bij de bibliotheek ge-
leend. 
Op 9 juni wordt na de start met-
een het hele leesprogramma 
voor seizoen 2009-2010 geko-
zen. Lidmaatschap van de AN-
BO is niet verplicht.

Digitale aangifte uitgebreid
Regio - Sinds een maand kun-
nen burgers via www.politie.nl 
ook aangifte doen van het de-
lict verlaten plaats ongeval. Zo-
als bij alle aangiftes die via inter-
net binnenkomen gaat het hier 
om zaken zonder daderindicatie. 
De Politie Noord-Holland Noord 
neemt maandelijks 300 gevallen 
van doorrijden na een aanrijding 
op. In de meeste gevallen gaat 

het om parkeerschades en scha-
des aan wegmeubilair en is er 
geen zicht op een dader. Meest-
al meldt de burger de schade om 
een claim bij de verzekeraar of 
het Waarbordfonds Motorver-
keer neer te leggen. In alle an-
dere gevallen, bijvoorbeeld door 
daderindicatie, moet een gewo-
ne aangifte op het politiebureau 
worden gedaan. 

Regio - Bliksem, regen en storm 
hielden in de nacht van maan-
dag op dinsdag heel wat men-
sen uit hun slaap. 

Er was sprake van blikseminslag, 
wateroverlast, omgewaaide bo-
men op het fietspad, de rijweg 

en de treinrails. Hierdoor ont-
stond fikse vertragingen in het 
treinverkeer. Ramen waaiden uit 
hun kozijn en verder waren er 
overal afgewaaide takken en had 
de brandweer er de handen vol 
aan om alle meldingen af te han-
delen. (Foto: Giel de Reus). 

Storm raast over de regio
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Tennisteam TC Bakkum 1 
met overmacht kampioen
Castricum - Met grote over-
macht is het tennisteam TC Bak-
kum 1 gemengd tot en met 17 

kampioen geworden van de 
voorjaarscompetitie tweede klas-
se op zaterdag. Met 33 winst-

partijen en slechts drie verloren 
werden zij vorige week zaterdag 
met grote overtuiging eerste en 
lieten de andere clubs ver ach-
ter zich. 
Zaterdag 16 mei moest het team 
uit tegen naaste concurrent Lan-
gedijk. Met zes punten voor-
sprong had TC Bakkum 1 aan 
een gewonnen wedstrijd genoeg 
om het kampioenschap veilig te 
stellen. 

Langedijk werd uiteindelijk met 
5-1 verslagen en het team van 
Bakkum bestaande uit Anabel 
Toledo, Jessemijne Berg, Nic-
ky Nooij, Arsen Cobelens, Auke 
Pauzenga en Marc Kemner kon-
den met het kampioenschap te-
rug naar huis, waar ze bij het 
clubhuis TC Bakkum opgewacht 
werden door ouders en familie 
met gebak om het kampioen-
schap te vieren.

Stephan Castricum wordt 
clubkampioen bij ‘t Stetje
Castricum - Vorige week vrijdag 
zijn bij Biljartvereniging ‘t Stetje 
de winnaars gehuldigd voor hun 
behaalde prestaties van het af-
gelopen jaar 2008/2009. 
Clubkampioen van ’t Stetje, met 
een punt verschil, werd Stephan 
Castricum met 370 punten. Op 
de tweede plaats eindigde Kees 
Rörik met 369 punten en der-

de werd Jos Hes die 362 pun-
ten scoorde. Drie terechte win-
naars want nummer vier had op 
Jos een achterstand van 26 pun-
ten. Stephan ontving de felbe-
geerde wisselbeker van ’t Stetje 
en kreeg ook nog een beker net 
als Kees en Jos als herinnering 
voor hun geleverde prestatie van 
het afgelopen seizoen. 

Buikdansen voor prima conditie
Castricum - Vanaf dinsdag-
avond 26 mei is er tot de grote 
vakantie gelegenheid om bij Stu-
dio Fruns op de Verlegde Over-
toom 9 te Castricum buikdans-
lessen te volgen. 
Na de zomervakantie gaat de 
cursus weer verder. De begin-
nerslessen zijn dan van 19.00 tot 

20.00 uur en de half-gevorder-
den van 20.00 tot 21.00 uur. 

Opgeven voor het buikdansen 
kan bij Studio Fruns: info@fruns.
nl, via telefoonnummer 0251-
315970 of 06-51046044. Of bel 
naar Nezjma – Karin Dekker-
Commandeur, via 0226-341188.

Kampioenen bij SV Vredeburg
Castricum - De laatste ron-
de bij Schaakvereniging Vrede-
burg was tot het einde bijzon-
der spannend. Koploper Admi-
raal mocht niet verliezen en ont-
week herhaling van zetten tegen 
de sterke Kramer. Met een pion 
voor werd zijn paardzet echter 
met een mooie combinatie afge-
straft en won Kramer.
Kanshebber Stolp had het moei-
lijk tegen Ebels, die in een goe-

de stand de winnende loperzet 
overzag en vervolgens zijn ko-
ning in een fatale penning zet-
te, waardoor Stolp won en op de 
valreep het kampioenschap in de 
wacht sleepte.
Verder ontsnapte de Graaf na to-
renverlies via eeuwig schaak van 
de dit seizoen sterk spelende 
Ebels jr. Borst verzuchtte dat hij 
fysiek gesloopt was na zijn ver-
lies tegen Dinkla. Voorwalt en 

Misha en Mats naar finale NK
Castricum - De Castricummers Misha Schram en Mats van Burgel 
die beiden uitkomen voor Pax Haarlemmermeer, zijn beiden door naar 
de finale van het NK heren turnen. De finale vindt op 6 en 7 juni plaats 

Pepping hadden de messen ge-
slepen, maar konden elkaar geen 
pootje lichten waarna tot remise 
werd besloten. 
In groep B werd Allard de Vries 
kampioen door mooi te winnen 
van Loek Wellink. Thomas Komin 
had nog kampioenskansen voor 
maar werd koelbloedig van het 
bord geschoven door reuzen-
doodster Sandra Hollander.
Hiermee is het schaakseizoen tot 
een einde gekomen, de schaak-
examens zijn op zaterdag 30 mei, 
om 16.00 uur.

Grootheden in zwem- 
bad De Witte Brug!
Castricum - In de afgelopen 
meivakantie is er heel wat ge-
beurd in zwembad De Witte 
Brug. Tijdens de officiële lance-
ring van Jip’s WaterWereld wer-
den zwemfanaten uitgedaagd 
door niemand minder dan top-
zwemster en meervoudig Euro-
pees medaille-winnaar Chan-
tal Groot. Zij maakte vorig jaar 
deel uit van het Olympisch team 
in Bejijng en kwam in haar fel 
oranje NOC-autootje naar Cas-
tricum om tijdens een speciale 
training allerlei waardevolle tips 
te geven. Hoe krijg ik voorsprong 
bij de start? Hoe haal je de juiste 
snelheid uit je zwemslagen? Wat 
is de beste stroomlijning in het 
water? De deelnemers aan de-
ze eenmalige ‘workshop’, kon-

den de antwoorden in het wa-
ter uit proberen. De goedlachse 
Chantal deelde handtekeningen 
uit en ging met zwemliefhebbers 
op de foto. 

Ook Jip ging met Chantal op de 
foto. Het nijlpaard Jip staat sym-
bool voor zwemplezier en is in-
middels al aardig gewend in het 
zwembad. Tijdens het afzwem-
feest van diploma B kregen de 
kinderen hun diploma uitgereikt 
door Jip zelf. Met het opsteken 
van zijn duimen en applaus liet 
Jip merken hoe trots hij was op 
alle diplomazwemmers. Voor in-
formatie over het  lesprogramma 
met Jip of andere zwemactivitei-
ten in De Witte Brug kan men te-
recht op www.dewittebrug.com.

Castricum - De voetbalvereni-
ging Vitesse’22 had vorig week-
end hun E-pupillen ter overnach-
ting op de Puikman. 

Tenten werden op het terrein op-

Zeer geslaagd kampeer-
weekend Vitesse jeugd

gezet en het plezier is hiermee al 
begonnen. Het weekendje be-
staat verder uit allemaal leu-
ke activiteiten als een fietstocht, 
spelletjesmiddag, puzzeltocht in 
het donker en een bingo. 

Akersloot - Meervogels zater-
dag 1 is er niet in geslaagd de fi-
nalewedstrijd voor promotie naar 
de derde klasse te veroveren. De 
eerste (uit)wedstrijd werd met 5-
1 van SV Kadoelen (Amsterdam) 
verloren en afgelopen zaterdag 
werd in een spannende wed-
strijd een 2-2 gelijkspel behaald. 
Meervogels kwam door Helder 
op voorsprong en zou met deze 
1-0 gaan rusten. 
Terluin kon na de pauze al snel 
2-0 scoren, maar de Mokum-
mers kwamen sterk terug. Door 
deze resultaten is Kadoelen door 
naar de volgende ronde. Meer-
vogels kan terugkijken op een 
sterk seizoen. 

Geen promotie 
voor Meervogels

Limmen - Vrijdag 29 mei speelt 
Jong Limmen op de finale dag 
van de Jong Senioren Compe-
titie een wedstrijd om de der-
de en vierde plaats tegen Jong 
ADO`20.
Het zal een wedstrijd zijn van 
twee keer 25 minuten en de 
nummer drie heeft nog recht op 
een prijs. De wedstrijd wordt ge-
speeld bij FC Uitgeest en begint 
om 19.00 uur. 
Omdat de A-junioren een week-
end weggaan zal de selectie ge-
heel bestaan uit senioren. 

Jong VV Limmen 
speelt in Uitgeest
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Band tussen Vitesse ’22 en 
de Triangel Groep versterkt
Castricum - De hoofdsponsor 
van sportvereniging Vitesse ’22 
heeft met genoegen weer voor 
vier jaar bijgetekend. Met de 
verlenging tot 2013 is de Trian-
gel Groep vijftien jaar als hoofd-
sponsor aan de Castricumse 
club verbonden. De twee par-
tijen hebben elkaar afgelopen 
woensdag de hand geschud op 
het voortbestaan van de goede 
verhouding tussen elkaar en de 
succesvolle continuïteit.
René Kuijs, directeur van de Tri-
angel Groep, vatte het zelf tref-
fend samen nadat hij zijn hand-
tekening weer heeft geplaatst: 

“Met veel plezier op naar de vijf-
tien jaar.”

Het ontstaan van de band be-
gon al in 1998. René zelf speelde 
vanaf zijn achtste tot zijn 32ste 
bij Vitesse onder andere in het 
eerste elftal van Vitesse. Inmid-
dels speelt zijn eigen zoon bij de 
F pupillen. Altijd is de sportieve 
band er geweest naast de finan-
ciële kant van het sponsorschap. 
Betrokkenheid is dan ook één 
van de voornaamste redenen om 
een club te steunen, vindt Kuijs. 
“Het zorgen voor financiële ge-
zondheid stimuleert de fysieke 

V.l.n.r. een tevreden René Lute, René Kuijs en Gerard Boeters achter 
het bord op het hoofdveld op de Puikman. 

gezondheid. Iedereen moet kun-
nen spelen en het is mooi dat wij 
als bedrijf daar aan kunnen bij-
dragen”, aldus Kuijs. Dit is dan 
ook de reden waarom naast het 
hoofdsponsorschap de Triangel 
Groep ook jeugdsponsor is sa-
men met Johanna’s Hof en Dek-
kersport. 
René Lute, voorzitter van de 
sponsorcommissie van Vites-
se onderstreept dit: “Sponsor en 
club hebben altijd begrip voor 
elkaars doelen getoond en heb-
ben een sterke vertrouwensband 
opgebouwd die in onze ogen 
uniek is.”
Het bedrijf, gevestigd in Alkmaar, 
geeft financieel inzicht door het 
creëren van overzicht. De klant, 
particulier en bedrijf, staat al-
tijd centraal in de brede dienst-
verlening. Het is apart te noe-
men maar de Triangel Groep 
geeft geen geld uit aan reclame 
en advertenties maar wint haar 
naamsbekendheid enkel en al-
leen via sportsponsoring. 
René Kuijs: “Binnen ons bedrijf 
en klantenkring streven wij naar 
continuïteit en tevredenheid. In 
de sport zijn dit twee belangrij-
ke factoren en het geeft voldoe-
ning om dat te kunnen doen.” 
Voorzitter Gerard Boeters is het 
klinkend eens met Kuijs. “Het is 
prettig om als vereniging con-
tinuïteit na te streven met een 
hoofdsponsor. Hierdoor maak je 
zaken op langere termijn moge-
lijk en dat helpt een club als de 
onze om vooruit te blijven gaan.”

Gratis voetballen bij Vitesse’22 
Arena’s en de mini pupillen
Castricum – Vanaf het nieuwe 
voetbalseizoen, wat start in au-
gustus, kunnen jongens en meis-
jes vanaf vijf jaar gratis voetbal-
len. Het contributiegeld is komen 
te vervallen en alleen de eenma-
lige inschrijfkosten van 10,00 eu-
ro worden in rekening gebracht. 
Zodra het kind doorstroomt naar 
de mini-pupillen wordt er een 
jaarlijkse contributie van 45,00 
euro gevraagd.
Naast deze contributieverande-
ringen, zijn er meerdere aanpas-
singen doorgevoerd bij de zoge-
heten Arena-leden (5-6 jaar). De 
wedstrijden op de zaterdagoch-
tend zijn verhuisd van de Are-
na naar het hoofdveld van Vi-
tesse’22. Tijdens de open trai-
ningen wordt de trainster bijge-
staan door spelers van het eer-
ste en tweede selectie-elftal. De-
ze trainingen worden eenmaal 
per maand aangeboden. Tevens 

is de betrokkenheid met de ou-
ders vergroot. Dat heeft geleid 
tot spontane en leuke initiatie-
ven, zoals het voetballen bij H.H. 
Surpisestables en de sporthal 
‘De Bloemen’. 
Onlangs is er een onderzoek on-
der de ouders gehouden waaruit 
bleek dat 99% aangaf zeer tevre-
den te zijn met de huidige gang 
van zaken. Wel zijn er enkele 
suggesties gedaan die meege-
nomen zijn in een plan van aan-
pak voor komend seizoen. Eén 
onderdeel is al uitgevoerd, na-
melijk: de afdeling Vitesse’22 mi-
ni-pupillen is opgericht. Deze af-
deling draagt zorg voor de bege-
leiding van de Arena naar de F-
pupillen.
Geïnteresseerd? Meer nieuws is 
te vinden op www.vitesse22.nl. 
Voor aanmelding en informatie: 
arena@vitesse22.nl of tel. 0251-
659737.

Trainers Vitesse’22 klaar 
voor het nieuwe seizoen
Castricum – Nu de trainers van 
Vitesse’22 hun contract officieel 
getekend hebben, is de sportver-
eniging meer dan klaar voor het 
aankomende voetbalseizoen.
Al eerder is in de krant vermeld 
dat Vitesse al diverse trainers 
vervangen had, zoals de nieu-
we hoofdtrainer Jort Vermeulen. 
Hans Touber zal hem in het trai-
nen van de seniorenselectie on-
dersteunen. Het doel is een kam-
pioenschap voor het eerste elftal 
en een plaats in de eerste klasse 
voor het tweede elftal. 

De groeiende damesafdeling 
van Vitesse blijft onder de bezie-
lende leiding van Ruben Jacobs, 
die zelf een selectiespeler is. Ook 
Jeroen van Hoesel zal op zijn 

plek blijven als technisch trainer 
voor de D-, E-, en F-jeugd. Dit 
jaar zijn een aantal jeugdteams 
dankzij hem kampioen gewor-
den of bijzonder hoog geëindigd, 
namelijk de F1, E1, E2, Meisjes 
E1. Hij wordt daarbij geholpen 
door voetbalenthousiaste A- en 
B-junioren die bij de KNVB de 
juniorencursus hebben gevolgd 
of gaan volgen. Het leuke is dat 
deze jeugdige jeugdtrainers een 
eigen team gaan trainen en coa-
chen om zo een goed beeld te 
krijgen van hoe de jongens en 
meisjes zich continu verbeteren 
tijdens de wedstrijden. 
Voor meer informatie of aan-
melding van een (gratis) trai-
ning: mevrouw Hanck, tel. 0251-
655480.

Honkballers Red Stars 
tonen weer veerkracht
Castricum - Red Stars Vites-
se heeft zondag wederom een 
achterstand ongedaan gemaakt 
en daarmee nummer 2 Flying 
Petrels een veeg uit de pan ge-
geven: 18-9. De uitslag staat in 
flink contrast met de uitwedstrijd 
eerder dit seizoen, die met 16-4 
verloren ging.
De ploeg van coach Daan Kuij-
per slaagde er tot tweemaal toe 
in een achterstand (2-5 en 6-8) 
ongedaan te maken. In de zes-
de inning waren het Jasper van 
Schoor en Maarten de Ruijter 
die met belangrijke honkslagen 
hun ploeg naast de gasten uit 
Purmerend brachten: 8-8. In de 

twee innings die volgden ging 
Red Stars aan slag helemaal los, 
met als hoogtepunt een home-
run van Niek Kuijs en tweehonk-
slagen van Koen Glorie en De 
Ruijter.
De overwinning was uiteinde-
lijk een reële afspiegeling van 
de krachtverhouding. Red Stars 
sloeg zestien honkslagen, tegen 
elf voor Flying Petrels. Opvallend 
genoeg hadden de Castricum-
mers, net als de laatste wedstrijd 
tegen Alcmaria Victrix (7-6 na 
een 0-6 achterstand), wel weer 
de laatste paar innings nodig om 
de tegenstander te breken.
Kuijper: “Dat lijkt dit seizoen on-

ze kracht te zijn. Aan het einde 
van de wedstrijd staan er altijd 
jongens op die belangrijke tik-
ken geven. Misschien wel door-
dat we sinds dit seizoen weke-
lijks een extra slagtraining heb-
ben ingelast. Maar ik zou het ook 
eens prettig vinden als we in een 
eerder stadium de wedstrijd naar 
ons toe kunnen trekken.”
Daar heeft Red Stars komende 
zondag de mogelijkheid toe, als 
het op bezoek gaat bij nummer-
laatst DVH. De overige vijf ploe-
gen in de vierde klasse, waar-
onder dus Red Stars, staan alle-
maal niet meer dan drie punten 
van elkaar verwijderd, waardoor 
het ongekend spannend is in de 
strijd om de bovenste plekken.
De eerstvolgende thuiswedstrijd 
is zondag 7 juni, om 14.00 uur te-
gen Sparks uit Haarlem.

Korfballers Helios delen 
punten met de kampioen
Castricum - In een zeer span-
nende thuiswedstrijd hebben de 
korfballers van Helios met 9-9 
gelijkgespeeld tegen de kampi-
oen van de veldcompetitie: Swift 
uit Amsterdam. De vele toe-
schouwers kregen een strijdbaar 
Helios te zien dat er alles aan 
deed om eindelijk eens van een 
goede tegenstander te winnen.  
De opening van de wedstrijd was 
voor Swift. De Amsterdammers 
namen een 1-3 voorsprong en 
Helios moest alle zeilen bijzetten 

om niet op een grotere achter-
stand te komen. Dankzij fanatiek 
aanvalsspel wisten de Castri-
cummers terug te komen tot 3-3. 
Over en weer werd er gescoord, 
de teams hielden elkaar in even-
wicht en gingen rusten met een 
6-6 stand. 
Na de rust nam Helios het heft 
in handen en nam een voor-
sprong van twee punten: 8-6. In 
een rommelige fase kwam Swift 
terug tot 8-8.  Helios kwam nog 
een maal op voorsprong maar 

wist in de slotfase deze voor-
sprong niet vast te houden en 
moesten beide teams genoegen 
nemen met een puntendeling. 

Coach Michiel van Halderen was 
tevreden met het gelijkspel te-
gen de koploper. Er werden vol-
gens de coach echter teveel 
plaatsingfouten gemaakt. Dit le-
vert teveel balverlies op en dat is 
jammer. Wedstrijden tegen Swift 
zijn altijd spannend en leveren 
veel kijkplezier op, deze editie 
was niet anders.
Op zondag 7 juni speelt Helios 
haar laatste wedstrijd tegen de 
Kievieten uit Krommenie. De uit-
wedstrijd begint om 14.30 uur. 

Vitesse’22 D2 winnaar van 
het Zilveren Hert Toernooi
Castricum – Afgelopen week-
end was het weer reuze span-
nend op de Puikman. 
Het veelbekeken Zilveren Hert 
Toernooi was de reden. 

Dit jaar is het de D2 van Vites-
se’22, en hiermee FC Castri-
cum achter zich latend, de trot-
se kampioen en winnaar van het 
toernooi. 
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Castricum - Op zaterdag 7 ju-
ni organiseert fietsclub Castri-
cum een fietstocht. Deze is 60 ki-
lometer lang en vernoemd naar 
de overleden penningmeester en 
mede oprichter van de fietsclub 
Castricum. De tocht heet dan 
ook de Jan Koeman tocht en de-
ze wordt als herinnering elk jaar 
gefietst.De start is in Castricum 
vanuit sportcentrum De Bloe-
men, de Bloemen 71 in Castri-
cum. De kosten zijn 1,00 euro.
De routes zijn te verkrijgen in 
De Bloemen tussen 9.00-9.30 
uur. Voor meer inlichtingen: W. 
Minneboo, tel. 0251-213269, T. 
Doorn, tel. 0251-670145.

De Jan Koeman fietstocht

Biljartvereniging WIK
Martens in grootse vorm!
Castricum - Een start van vijf 
caramboles was de opening van 
Jan Martens zijn partij van in to-
taal 34 driebanders. Zelfs nog 
een serie van zes bracht Jan op 
een moyenne van 0.850. 
Tegenstander Piet Liefting kreeg 
geen vat op de ballen die Jan voor 
hem achterliet en kon slechts vijf 
caramboles bij elkaar schrapen. 
Jan pakte dertien punten.
Peter Vos overtrof zijn basisaan-
tal van dertien met vijf extra ca-
ramboles dat gehonoreerd werd 
met veertien punten. Succesvol 
was ook Jan van der Zon. Een bo-
nus van drie extra punten kreeg 
Jan voor de zestien caramboles 
die hij er tegen Piet van Leur uit-
haalde. Piet boekte met zijn ne-
gen caramboles zijn basisaantal 
van tien punten.
Wim Baltus hield opnieuw zijn 

tweede plaats stevig in handen 
door een overwinning op Hein 
Kitsz die twee caramboles tekort 
kwam. 
Met 24 caramboles pakte Wim er 
weer vijf extra dat dertien punten 
opleverde. Met slechts één punt 
verschil staat Wim onder Cees 
Burgmeijer die net zijn tien ba-
sispunten pakte. Wim lacht in zijn 
vuistje, want hij heeft een partij 
minder gespeeld dan Cees.
Jörgen Bolten was verder nog 
de enige die met tien punten 
over de streep kwam. Met negen 
punten zat Ferry van Gennip er 
heel dicht tegenaan.

De drie best geplaatste drieban-
ders uit de tweede poule van het 
‘Open WIK-toernooi’ zijn gewor-
den: Cor Kuijs, Henk Revers en 
Peter Vos.

Allemaal wereldkampioenen
Castricum - Na de onvergetelijke kampioenswedstrijd van het eerste elftal van FC Castricum, dat promo-
veerde naar de tweede klasse, was afgelopen weekeinde de jongste jeugd aan de beurt om voetbalge-
schiedenis te schrijven. Maar liefst veertien landen schitterden het afgelopen seizoen op het wereldkampi-
oenschap voor de mini’s van FC Castricum. Onder een stralende zon werd het WK afgesloten en na de fi-
nale vroeg iedereen zich af wie nu uiteindelijk wereldkampioen was geworden. Dat was een hele klus, maar 
toen de balans werd opgemaakt waren de mini’s van FC Castricum allemaal wereldkampioen. Dat moest 
gevierd worden. Met een film waarop de jongste jeugd schitterde, een full-colour poster met alle wereld-
kampioenen erop en een ijsje kwam er een einde aan het WK, dat nooit meer vergeten zal worden. (Fo-
to: Han de Swart).

Tennissuccessen bij TC Bakkum
Triangel/Bakkum 1 pakt 
de titel en promoveert
Bakkum - Op de laatste compe-
titiedagen, die vorige week wer-
den gespeeld, wisten maar liefst 
dertien teams van Tennisclub 
Bakkum het kampioenschap in 
hun poule in de wacht te slepen.
Verreweg de meest aanspreken-
de titel was weggelegd voor het 
eerste gemengde team, dat uit-
komt in de landelijke zondag-
competitie van de KNLTB. Tri-
angel/Bakkum 1 bevestigde in 
de laatste competitiewedstrijd 
zijn superioriteit door met 8-0 te 
winnen van Juliana 2 uit Hoorn. 
Daarmee eindige het team met 
vijftien punten voorsprong op de 
nummer twee, Soestdijk 1. Top-
per was Ruud Vis, die deze com-
petitie ongeslagen bleef.
Van de Triangel/Bakkumselec-
tie werd ook het vierde team met 
overmacht kampioen en promo-
veerde naar de derde klasse. Het 

team won de laatste wedstrijd 
van Bloemendaal 1 met 8-0 en 
claimde de eerste plaats in de 
poule met veertien punten ver-
schil op de runner up Merlen-
hove 3.
De jeugdselectie bleef niet ach-
ter. Het eerste jeugdteam, dat 
uitkomt in de eerste klasse, werd 
knap eerste in zijn poule en mag 
meedingen in de strijd om de 
districtstitel.
Ook in de andere competities 
was er succes voor TC Bakkum-
teams. 
In de landelijke zondagcompe-
titie legde het damesteam Bak-
kum 2 beslag op de titel en pro-
moveerde naar de tweede klas-
se. Ook Heren 1 werd kampioen 
en gaat volgend jaar in de vier-
de klasse de clubkleuren verde-
digen.
Vier kampioenen werden geno-

teerd in de districtscompetities. 
Heren 4 en 9, die uitkomen in de 
zaterdagcompetitie, promoveer-
den naar respectievelijk de vier-
de en vijfde klasse.
Bij de dames is het team Dames 
3/donderdag de gelukkige kam-
pioen en promoveert naar de 
tweede klasse. Dames 2/vrijdag 
gaat het volgend jaar ervaren 
hoe het is om in de eerste klasse 
uit te komen.
In deze competitie liet ook de 
jeugd zich niet onbetuigd. Naast 
het al eerder genoemde eerste 
team van de jeugdselectie, zijn er 
maar liefst vier jeugdteams in de 
districtscompetitie die het zoet 
van de kampioenstitel mochten 
smaken. Het gemengde team za-
terdag tot en met 17 jaar promo-
veert naar de eerste klasse. Drie 
meisjesteams, die op woensdag-
middag uitkomen in de eerste 
klasse, waren duidelijk de sterk-
sten in hun poules. Het waren de 
teams meisjes 3/4 (de jongsten), 
meisjes 1 tot en met 10 jaar en 
meisjes 1 tot en met 12 jaar.
Al met al een prachtig resultaat, 
waarop behalve de kampioenen 
ook de club en het trainersteam 
bestaande uit Geert Koeman, 
Marieke Klijn en Stefan de Goe-
de trots mogen zijn. 
De kampioenen worden gehul-
digd tijdens de feestelijke af-
sluiting van de competitie. Voor 
de jeugd is dit op vrijdag, 5 ju-
ni. De kampioenen bij de seni-
orenteams worden op zaterdag, 
6 juni, in het zonnetje gezet tij-
dens de traditionele barbecue. 
Alle competitiespelers en andere 
belangstellende TC Bakkummers 
zijn hierbij welkom. Op de fo-
to: Het succesvolle kampioens-
team Triangel/Bakkum 1. Ach-
ter v.l.n.r.: trainer/coach Geert 
Koeman, Ralph Knol, Bart Jan de 
Kreuk en Ruud Vis. Voor v.l.n.r.: 
Kim van der Horst en Michelle 
Broersen.

TV Castricum deelt 
tweemaal de punten
Castricum - Het slot van de ten-
niscompetitie landelijk gemengd 
heeft afgelopen week nog acht 
punten opgeleverd voor TV Cas-
tricum gemengd 1. 
Op Hemelvaartsdag moest de 
uitwedstrijd tegen Alkmaar 5 ge-
speeld worden die de zondag er-
voor wegens overvloedig hemel-
water geen doorgang kon vin-
den. TVC kende een tweetal bles-
sures bij de dames. Die zorgen 
ervoor dat Caroline Terstal niet 
kon spelen en Ingeborg Struij-
kenkamp licht gehinderd aan de 
strijd begon. Ondanks deze hin-
der speelde ze een erg strak-
ke partij waarbij ze twee match-
points aan haar voorbij zag gaan 
en uiteindelijk de wedstrijd. 
Roy Boontje en Jean-Jacques 
Ziedses des Plantes pakten de 
mannenpartijen en de gemengd 
dubbels werden gedeeld. Roy 
Boontje won aan de zijde van 
Cynthia Lustig en Ingeborg en 
Jean-Jacques verloren van broer 
en zus Van der Gaag die goed 
op elkaar waren ingespeeld. 4-

4 uiteindelijk en afgelopen zon-
dag werd de laatste ontmoeting 
afgewerkt op het eigen sport-
park aan de Bloemen. Santa-
na uit Hoogkarspel was voor de 
derde keer in vier jaar tijd te gast 
en het gravel is niet de favoriete 
ondergrond van deze spelers die 
zelf kunstgras hebben thuis. De 
dames Lustig en Struijkenkamp 
moesten wederom de singles en 
dubbel aan de tegenpartij laten 
hoewel Ingeborg daar wel set-
winst aan overhield. Boontje was 
weer ongenaakbaar en gunde de 
tegenpartij slechts een game in 
twee partijen. De dubbel samen 
met Ziedses des Plantes. 

De gemengd dubbels wer-
den wederom gedeeld en dit-
maal trokken Ingeborg en Jean-
Jacques aan het langste eind en 
moesten Cynthia en Roy in de 
supertiebreak capituleren. We-
derom 4-4 en TVC eindigt daar-
mee op de vierde plaats dit jaar 
met 29 punten, negen punten 
achter kampioen Juliana.
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Eerste ‘drive-in’ BuitenBazaar van start

Iedere vrijdagavond 
Vrijmarkt in Beverwijk
Regio - Vrijdagavond 29 mei 
start De Bazaar in Beverwijk 
met haar nieuwste attractie: de 
‘drive-in’ BuitenBazaar. Elke vrij-
dagavond vanaf 19.00 tot 23.00 
uur kan iedereen vanuit zijn kof-
ferbak, aanhangwagen, bak-
fiets of zelf ingerichte kraam 
op straat zijn spullen verkopen. 
Een ouderwetse openluchtmarkt 
waar je kunt struinen naar leu-
ke koopjes, afdingen als je iets 
van je gading gevonden hebt, of 
gewoon je ‘rommel’ van de zol-
der of schuur van de hand kunt 
doen.

De avondmarkt vindt plaats in de 
open lucht, op het buitenterrein 
van De Bazaar. De kosten van de 
straatplek van 9 x 3 meter be-
dragen f 15,00. Plaatsbewijzen 
zijn te koop bij het Markkantoor. 

Vanaf 16.30 uur kan de straat-
plek worden ingericht. Gebrui-
kers mogen hun eigen kraam, 
tafel, kleed of versiering meene-
men.
Het wordt weer een echte ou-
derwetse markt zoals De Ba-
zaar ooit is begonnen. De aan-
trekkingskracht van een straat-
markt is nog steeds zeer groot. 
Het spel van loven en bieden op 
straat blijft dus niet alleen be-
perkt tot Koninginnedag maar 
kan nu het hele jaar door op de 
‘drive-in’ BuitenBazaar. Voor vijf-
tien euro krijgt de handelaar een 
grondplaats  en kan hij aan de 
slag. Alles mag verkocht worden, 
zowel oud als nieuw.

De toegangsprijs tot de Buiten-
Bazaar is g 2 en parkeren kost 
d 3.

Oeral-films in strandbios
Regio - Twee weken voordat de 
cineasten Andras Hamelberg en 
Heinricht Kaegi naar Terschel-
ling afreizen voor alweer hun 
vijfde Oerol documentaire, komt 
het duo naar Wijk aan Zee. In ‘De 
Week van Andras Hamelberg’ 
worden in de Strandbios (naast 
Strandpaviljoen De KUSt) gedu-
rende vier avonden documen-
taire films vertoond die Hamel-
berg samen met Kaegi voor Oe-
rol heeft gemaakt.

Hamelberg en Kaegi noemen 
hun kunstvorm ‘landschapsthe-
ater’. Wat zij tonen is hoe kunst-
vormen het landschap kunnen 
beïnvloeden, vervormen en van 

betekenis kunnen voorzien. Dat 
levert verbluffende beelden op 
van de Nederlandse kust.

In ‘De Week van Andras Ha-
melberg’ vertoont de Strandbi-
os achtereenvolgens van 1 tot 
en met 4 juni, dagelijks van 19.00 
tot 22.00 uur: ‘Dansend Woud’ 
(2005, maandag 1 juni); Jaarrin-
gen’ (2006, dinsdag 2 juni), ‘Zo-
mersprookjes’ (2007, woensdag 
3 juni) en ‘Op Drift’ (2008, don-
derdag 4 juni). De makers zijn 
zelf bij de filmavond aanwezig 
op tweede pinksterdag.

Een kaartje kost 4 euro. Reserve-
ringen op telefoon 06-28230380.

Fragment uit Jaarringen

48 uur acute zorg voor meest kwetsbare patiënt

Opening Acute Opname 
Afdeling (AOA) in RKZ

Op de AOA komen alle onge-
plande ziekenhuisopnames te-
recht. Dat zijn patiënten die bin-
nen komen via de spoedeisende 
hulp, poliklinieken of de huisarts 
met uitzondering van patiënten 
voor de Stroke-unit, de hartbe-
waking, kindergeneeskunde en 
verloskunde. Deze meest kwets-
bare patiëntengroep wordt tij-
dens verblijf op de AOA ver-
pleegd door gespecialiseerde 
AOA-verpleegkundigen. Na het 
stellen van de diagnose en star-
ten van de behandeling volgt 
binnen 48 uur ontslag, of kan de 
patiënt worden opgenomen op 
een reguliere verpleegafdeling.

Ongeveer de helft van alle opna-
mes in het ziekenhuis is acuut en 
ongepland. Deze spoedopnames 
vinden vooral in de avond, nacht 
en het weekend plaats. Op de 
spoedeisende hulp (SEH) komt 
het grootste gedeelte van alle 
ongeplande patiënten in eerste 

instantie binnen. Dit blijft het-
zelfde. Daar wordt de eerste di-
agnose gesteld, een aanzet ge-
maakt voor het behandelplan en 
eventueel de eerste behandeling 
direct gestart. Zo nodig stroomt 
de patiënt daarna door naar de 
AOA. Het door plaatsgebrek 
moeten weigeren van een pa-
tiënt die acuut moet worden op-
genomen gaat in principe tot het 
verleden behoren.

De komst van de AOA zal de ver-
pleegafdelingen flink ontlasten. 
De reguliere verpleegafdelingen 
krijgen niet meer te maken met 
spoedopnames, wat de rust en 
de kwaliteit van de zorg ten goe-
de zal komen. 
Voor de patiënt is met name de 
snellere diagnostiek gunstig. Ook 
krijgen patiënten op de AOA zo-
veel mogelijk te maken met één 
verpleegkundige, aan wie ze bij-
voorbeeld vragen kunnen stel-
len. Het verpleegkundig dossier 

Beverwijk - Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft maandag een 
gloednieuwe afdeling geopend: de Acute Opname Afdeling 
(AOA). Op de afdeling kunnen mensen terecht die met spoed 
moeten worden opgenomen.  Patiënten verblijven hier maxi-
maal 48 uur. In die periode worden de benodigde diagnoses 
gesteld. Door het bundelen van medische specialistische en 
verpleegkundige kennis op één afdeling wordt de kwaliteit van 
zorg rond een acute opname naar een nog hoger niveau ge-
tild. 

hangt aan het bed, zodat patiën-
ten het zelf kunnen inzien.

In eerste instantie zijn er 15 bed-
den beschikbaar. Binnen een 
aantal maanden groeit dat uit 
naar 28. De afdeling ligt op de 
tweede verdieping van het zie-
kenhuis. Patiënten kunnen vanaf 
maandag worden opgenomen. 

Zaterdag 6 juni
Boeken- en kunstmarkt 
op het Nielenplein

Zo worden o.a. meegenomen 
plaatjesalbums van bijv. Verka-
de, Hille, Flipje Tiel en Judaïca. 

Ook zullen de strips ruim aan-
wezig zijn: Kuifje, Kapitein Rob, 
Suske en Wiske, Dick Bos, Do-
nald Duck en vele anderen. Ro-
mans, detectives, kookboeken, li-
teratuur, tuinboeken, kinderboe-
ken en misschien wel dat boekje 
wat u uitgeleend heeft en nooit 
teruggekregen heeft kunt u vin-
den op de boekenmarkt. 
Kunstmarkt 
Wat kunt u zoal verwachten op 
de kunstmarkt? Schilderijen in 

alle kleuren en maten. Abstract, 
modern, traditioneel, maar ook 
zwart/wit, pentekeningen, siera-
den van goud, zilver en titanium. 
Ook komt er dit jaar een kunste-
nares met prachtige rubberen 
kunst. Ook keramiek in alle vor-
men en maten, textiele werkvor-
ming en marmeren en bronzen 
beelden zullen niet ontbreken op 
deze internationale kunstmarkt.
De kunstenaars staan zelf bij 
hun kraam om uitleg te geven 
waarom en hoe ze het kunstwerk 
hebben gemaakt.
De kunst- en boekenmarkt is 
gratis te bezoeken.

Regio - Op het Nielenplein in Heemskerk voor de winkels en 
rond de kerk zal zaterdag 6 juni van alles te zien en te koop 
zijn van 10.00 tot 17.00 uur. Uit heel Nederland komen anti-
quairs naar Heemskerk om hun mooiste boeken en kunst ten-
toon te stellen en eventueel te verkopen.

Priesterwijding 
van diaken 
Ignas Tilma
Regio - Een absoluut hoogte-
punt dit jaar voor de parochie St. 
Eloy in Beverwijk vormt de Pries-
terwijding en de officiële eer-
ste heilige mis van de diaken Ig-
nas Tilma. Een gebeurtenis die 
niet vaak voorkomt. De 25-jari-
ge Tilma werkt al een jaar mee 
als pastor in de wijklocaties van 
de parochie St. Eloy: (de Goede 
Raad, de Agatha en de Regina 
Caeli in Beverwijk en de Odulp-
hus in Wijk aan Zee.)
Op 6 juni, de zaterdag na Pink-
steren, zal hij samen met diaken 
Dariusz Karwowski in de kathe-
draal van Haarlem de priester-
wijding ontvangen; de voltooiing 
van zeven jaar studie. 
Net zoals bij de diakenwijding is 
iedereen van harte uitgenodigd 
om op zaterdag 6 juni in de ka-
thedraal in Haarlem de priester-
wijding bij te wonen. De viering 
begint om 10.30 uur. 
De dag erna, zondag 7 juni, zal 
pastor Tilma voorgaan in zijn eer-
ste feestelijke eucharistieviering 
in de Agathakerk Deze viering 
begint om 10.00 uur en wordt 
muzikaal ondersteund door alle 
koren van de parochie St. Eloy. 
Na de viering zal er gelegenheid 
zijn om de nieuwe priester te fe-
liciteren. Iedereen is van harte 
welkom, evenals bij het aanslui-
tend gezellig samenzijn met een 
hapje en een drankje.

Regio - Tot 12 juli exposeert de 
van oorsprong IJmuidense kun-
stenares José Maria van Schoor 
met schilderijen in de Agatha-
kerk. Door veel te reisen naar 
exotische landen zoals Thailand, 
Indonesië, maar ook naar Ame-
rikaanse en Europese landen, 
fotografeerde zij veel en kwam 
op het idee om te gaan tekenen 
en in latere jaren te gaan schil-
deren. Acryl kreeg daarbij haar 
voorkeure. Haar werk bestaat 
veel uit portretten, de thema’s 
zijn verschillend. 

Zowel monniken in feloranje 
gewaden, als Cubaanse musi-
ci, exotische danseressen, kin-
deren, dieren, strand en zeege-
zichten en prachtige landschap-
pen worden vertaald naar het 
canvas. 

Tentoonstelling 
José Maria 
van Schoor
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Volop drukte bij MHCU
Uitgeest - De hockeycompeti-
tie mag dan ten einde zijn, voor 
de teams van MHCU, er valt de 
komende weken geenszins rust 
te bespeuren op het veld aan 
de Niesvenstraat. Op 27 mei na-
melijk start namelijk de tweede 
ronde van het Jeugd Sport Pas-
poort. De jeugd uit Heemskerk 
komt vier woensdagmiddagen 
snuffelen aan de hockeysport. 
Op speelse wijze maken zij ken-
nis met hockey. Waren het eni-
ge weken geleden vooral de jon-
gere kinderen die te gast waren, 
dit keer zijn het kinderen uit de 
bovenbouw van de basisschool. 
Ongeveer 40 kinderen zullen 
door enthousiaste trainers wor-
den begeleid bij hun eerste stap-
pen op het hockeyveld.
De jeugdteams van MHCU zul-
len in juni nog deelnemen aan 
de diverse toernooien.
Komend weekend zal een selec-
tie van jongens met de D-leef-
tijd deelnemen aan een meer-

daags Pinkstertoernooi in Duits-
land. Vrijdag reizen zij af. Zater-
dagmorgen om klokslag 9 uur 
moeten zij hun eerste wedstrijd 
spelen. Het enthousiasme van 
de jongens is enorm. Het is voor 
het eerst in de geschiedenis van 
MHCU dat een jeugdteam deel-
neemt aan een internationaal 
toernooi. Hoe de uitslag ook mo-
ge zijn, de jongens kunnen in ie-
der geval zeggen dat zij deze pri-
meur hebben. 

Op 6 juni is de jaarlijkse Jong-
ste Jeugddag waaraan ook MH-
CU een steentje zal bijdragen. 
Op die dag strijden maar liefst 16 
teams die samen meer dan 120 
kinderen hebben om de eer. Tel 
daarbij op een heleboel coaches, 
begeleiders en enthousiaste ou-
ders en je kunt rustig zeggen dat 
er dan meer dan 150 mensen 
zullen rondlopen bij MHCU. Het 
belooft weer een gezellige dag te 
worden. 

Flirten in het wit en de 
beste dj’s in Uitgeest
Uitgeest - Flirten in het wit; 
op zaterdag 30 mei zal ieder-
een zich in het wit hullen in dis-
cotheek Bobs Uitgeest. Bij bin-
nenkomst krijgen alle bezoekers 
een fluorescerende armband in 
een  kleur naar keuze. De flirt-
nacht duurt tot 5.00 uur. De deu-
ren gaan om 23.00 uur open en 
de entree is 12,50 euro. 
Op eerste pinksterdag presen-
teren Bobs en Club Planet een 
megaparty waar vele grote dj’s 
aanwezig zijn. Dj Jean bijvoor-
beeld, Eric van Kleef, Carlos Bar-
bosa, Jeroen Post en dj José. De 
deuren van Bobs gaan om 23.00 
uur open. Tickets á 10,- euro in 

Voorinschrijving Marquetteloop
Heemskerk - Er wordt op ver-
schillende niveaus al flink ge-
traind om zondag 21 juni goed 
voorbereid aan de start te ver-
schijnen van de 28e Corus Mar-
quetteloop. De organisatie is nog 
in onderhandeling met enkele 
toplopers en hoopt daarover bin-
nenkort duidelijkheid te geven.
De halve marathon is weer de 
wedstrijdafstand bij de Corus 
Marquetteloop. Daarnaast kun-
nen recreanten zich inschrijven 
voor lopen van 7, 14 of 21.1 kilo-
meter. Om 12.15 uur klinkt op de 
Jonkheer Geverslaan het start-
schot voor de halve marathon. 
Tegelijkertijd gaan ook de trim-
mers voor de langste twee af-
standen van start. En half uur 
eerder start de loop over zeven 

kilometer. Naast de mogelijkheid 
om individueel te lopen is het 
ook mogelijk om als team aan 
de Corus Marquetteloop deel te 
nemen. Voor elke afstand (7, 14 
en 21.1 kilometer) kan als team, 
bestaande uit minimaal vier en 
maximaal acht lopers, worden 
ingeschreven. De totale netto 
tijd van de eerste vier finishende 
atleten per team tellen mee voor 
het klassement. Voor de jeugd 
zijn er traditiegetrouw weer en-
kele kortere afstanden. Om 10.15 
uur kan jeugd tot en met 7 jaar 
van start voor een loop over 1300 
meter. Dezelfde afstand, maar 
dan voor kinderen tot en met 12 
jaar, gaat om 10.45 uur van start, 
terwijl om 11.05 het startschot 
klinkt voor jeugd tot en met 15 

Polsstokverspringen
Heemskerk - Een van de groot-
ste en mooiste evenementen 
van de IJmond is wel het kam-
pioenschap polsstokverspringen 
over de Neksloot, bij buurtcen-
trum de Schuilhoek in Heems-
kerk. Maandag 1 juni, tweede 
Pinksterdag, om 11.00 uur is het 
weer zover 
Ieder jaar vinden duizenden be-
zoekers hun weg naar het eve-
nement waar maximaal hon-
derd deelnemers meedoen aan 
het polsstokverspringen, sloot-
slingeren aan een 75 meter ho-
ge hijskraan. 
Een sensationeel schouwspel 
voor de vele bezoekers en een 
grote uitdaging voor de deelne-
mers, die vóór de grote sprong 
maar één gedachte hebben: ‘hoe 
hou ik het droog’. De leden van 
de polsstokbond Holland zullen 
het polsstokverspringen begelei-
den en ook zullen zij een demon-
stratie verzorgen. Hoe dan ook: 

véél spanning voor de deelne-
mers en grote hilariteit voor het 
publiek.
Naast dit evenement zijn er ook 
dit jaar weer tal van andere aan-
trekkelijke activiteiten met in 
de pauze een live optreden van 
Jacques Kloes (Dizzy Man’s 
Band) en Sylvia Brandse op de 
springschans en verder muziek 
van de Wico’s. Natuurlijk zijn er 
voor de kinderen ook veel leu-
ke activiteiten zoals twintig Oud-
Hollandse spelen, springkus-
sens, schminken en een draai-
molen. Ook dit jaar wordt een 
speciale Park Braderie gehou-
den, een braderie met ruim 80 
kramen op een aantrekkelijke 
locatie aan weerszijden van de 
voetpaden in het park tussen de 
Schuilhoek en de Baandert. 
Alle activiteiten spelen zich af in 
en bij buurtcentrum de Schuil-
hoek, Van Bronckhorststraat 1 in 
Heemskerk. 

jaar. Zij hebben een parkoers 
van 3300 meter.
Voorinschrijven voor alle afstan-
den kan nog tot 7 juni via de 
website: www.avdem.nl/mar-
quetteloop. Het is natuurlijk ook 
mogelijk om op de wedstrijd-
dag zelf in te schrijven. Dat kan 
tot een kwartier voor de start 
van de gewenste loop in sport-
centrum De Waterakkers aan de 
Kerkweg 217 in Heemskerk. De 
inschrijfgelden zijn dan wel iets 
hoger dan bij de voorinschrij-
ving. Alle atleten, met uitzonde-
ring van de deelnemers aan de 
lopen over 1300 meter dienen 
van start te gaan met een zoge-
naamde Champion Chip. . Op de 
website staat alle informatie over 
deze chip.

de voorverkoop verkrijgbaar bij 
Primera, de receptie van Bobs of 
via bobs.nl. Kaarten aan de deur 
kosten 15,- euro. 

Regio - Onweer, bliksem, regen, 
storm en brand hielden in de 
nacht van maandag op dinsdag 
heel wat mensen uit hun slaap. 
Er was sprake van blikseminslag, 

Storm raast over de regio 

wateroverlast, omgewaaide bo-
men op het fietspad, de rijweg 
en de treinrails. Hierdoor ont-
stond fikse vertragingen in het 
treinverkeer. Ramen waaiden uit 

hun kozijn en verder waren er 
overal afgewaaide takken en had 
de brandweer er de handen vol 
aan om alle meldingen af te han-
delen. (Foto: Leo Tillmans). 

	 	
Op pad met putter’s pinksterpakket...!
Pinksteren wordt dit jaar wel héél lekker én gezellig, want nu is er 
‘n heerlijk assorti pakket met maar liefst...6 zachte luxe kadetten!!

Zachte luxe kadetten
van woensdag tot woensdag 6 stuks ass. 2, 50 !!
WEEKENDAANBIEDING:
ZOmersnit
voor ‘n zonnige prijs..... van  8,50 nu  7, 50 !!
BrooDjE vAN DE mAAND:
het Zuiderlicht proef Afrika.... 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 !*
Wij wensen u gezellige Pinksterdagen!! 

** www.bakkerijputter.nl ** 
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

Burgerlijke stand
HUWELIJK
B.C.P. van Diemen en E. de Beer

PARTNERSCHAPSREGISTRATIE
R.F. Disselkoen en O. Clerkx

Kijk op Uitgeest
Bootje
Nadat ik u regelmatig rond de 
verhuizing naar onze nieuwe wo-
ning op de hoogte hield van het 
wel en wee, merk ik dat mensen 
soms toch benieuwd zijn hoe het 
na enkele maanden bevalt in ons 
nieuwe huis.
Wij wonen nu alweer ruim drie 
maanden aan Aan de Kromme 
Sloot. En we voelen ons er ook 
al helemaal thuis. Eerlijk gezegd 
moest ik wel even wennen. Je 
moet echt je route vinden in een 
nieuw huis en het je weer een 
beetje eigen maken. Maar al met al 
ging het snel, want vooral doordat 
we al zo veel mooi voorjaarsweer 
hebben gehad, konden we snel 
genieten van de tuin. Op de open 
watersportdag hebben we boven-
dien een bootje gekocht bij Vro-
lijk. Inmiddels hebben we al een 
paar tochtjes gemaakt. Ons eerste 
tochtje met het hele gezin was 
meteen een succes. Helemaal van 
Aan de Kromme Sloot naar het Uit-
geestermeer. Wat is het toch leuk 

om Uitgeest een keer van de ande-
re kant te zien. Vanaf de waterkant 
wel te verstaan. We kwamen ook 
heel wat mensen tegen die ook 
een stukje gingen varen. En het is 
natuurlijk uniek dat je van Waldijk 
uiteindelijk tot het Uitgeestermeer 
kunt komen. Maar dat gaat niet 
helemaal vanzelf en is enigszins 
een avontuur. Want tja, dan kom 
je natuurlijk bij het sluisje terecht. 
Maar een zeer behulpzame Jan van 
den Kommer heeft ons erdoor ge-
loodst en meteen uitgelegd hoe 
het werkt. Wat heerlijk dat dat al-
lemaal kan in Uitgeest. 

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Samenwerking ‘
positief opvoeden’
Op 13 mei vond in het Thalia Theater in IJmuiden de startbijeen-
komst plaats van ‘Triple P.: positief opvoeden’. De gemeenten 
Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest werken samen met de 
organisaties voor jeugdzorg in Midden-Kennemerland aan de in-
voering van dit programma. 

Triple P. is een van origine Australisch 
programma voor opvoedingsonder-
steuning aan ouders met kinderen tot 
zestien jaar. De drie P’s staan voor: 
Positive Parenting Program of voor 
Positief Pedagogisch Programma. Het 
programma is gericht op het bevor-
deren van de competenties en het 
zelfvertrouwen van ouders in de op-
voeding.
Onder leiding van Annette Baerveldt, 
wethouder Jeugd en Onderwijs van de 
gemeente Velsen, werden de aanwe-
zigen in het Thalia Theater uitgebreid 
geïnformeerd over het programma. 
Veel instellingen die met jeugd te 
maken hebben zoals jeugdgezond-
heidszorg, maatschappelijk werk, 
onderwijs, jeugdzorg en welzijns-
werk zijn betrokken bij de invoering 
van Triple P. De samenwerking werd 
bekrachtigd door de ondertekening 
van een convenant.  Het Nederlands 
Jeugdinstituut (NJI), expertisecentrum 
voor jeugd en opvoeding, gaf aan ver-

heugd te zijn over de grote deelname 
in Midden-Kennemerland. 

Burgerraadpleging:
geen derde avond
De als reserve-avond geplande 
burgerraadpleging vindt van-
avond (woensdag 27 mei) géén 
doorgang. De avonden van 25 en 
26 mei in dorpshuis De Zwaan 
werden druk bezocht, maar het 
bleek niet nodig om nog voor 
een derde avond toegangskaar-
ten uit te geven.
Een overzicht van de stellingen, 
meningen en argumenten is bin-
nenkort te lezen op de gemeen-
telijke website www.uitgeest.nl.

Maatregelen 
in de 
Luilaknacht
Tijdens de komende Luilaknacht 
is de politie in Uitgeest extra 
alert op het voorkomen van 
overlast. Twee jaar geleden is 
de Algemene Plaatselijke Veror-
dening (APV) zodanig gewijzigd 
dat het in de nacht van vrijdag 
29 op zaterdag 30 mei verboden 
is om tussen middernacht en 
acht uur ‘s morgens spullen te 
vervoeren of bij zich te dragen 
die kunnen worden gebruikt 
voor het besmeuren of bescha-
digen van andermans eigen-
dommen. De politie zal daarop 
controles uitvoeren.
Tot de spullen die men in de Lui-
laknacht niet op straat of in de 
openbare ruimte (over water) mag 
vervoeren, horen zaken die kunnen 
worden gebruikt om te bekladden 
of vernielen. Daarbij valt te denken 
aan: meel, eieren, boter, olie, zeep 
en kaarsen. Overtreders kunnen re-
kenen op een bekeuring. De politie 
hoopt op een gezellige viering van 
de Luilaknacht door de Uitgeester 
jeugd.

HMS verboden 
gebied
Vorige week woensdag woedde 
kort een binnenbrandje in het 
leegstaande fabrieksgebouw 
van de Hollandse Melksuiker 
(HMS). De brand is waarschijn-
lijk het gevolg van kinderspel.
De gemeente wijst er ten over-
vloede op dat het niet is toege-
staan het terrein van de HMS te 
betreden. Het gebied is afgezet 
met hekken en verbodsborden 
maken duidelijk dat de toegang 
verboden is. Betreden van het 
gebied is strafbaar en dat geldt 
uiteraard ook voor het vernielen 
van andermans eigendommen.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
RAADsvERGADERING (KwARtAAlRAPPORtAGE wAlDIjK)

Voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 28 mei behan-
delt de gemeenteraad vanaf 19.00 uur in het openbaar de Kwartaal-
rapportage Waldijk. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van 
het gemeentehuis, Middelweg 28. Aansluitend begint om 20.00 uur 
de reguliere raadsvergadering. 

RAADsvERGADERING (tOEKOMstvIsIE)

De gemeenteraad houdt een openbare opiniërende vergadering op 
maandagavond 8 juni in de raadzaal van het gemeentehuis. De ver-
gadering begint om 19.00 uur en op de agenda staat het onderwerp 
Toekomstvisie Uitgeest 2020.

vERGADERING wElstANDscOMMIssIE

De Welstandscommissie behandelt op dinsdag 2 juni een aantal bouw-
plannen voor de gemeenten Heemskerk, Bergen, Castricum en Uit-
geest. De vergadering begint om 14.00 uur. Belangstellenden kunnen 
de vergadering bijwonen in het tijdelijke onderkomen van de gemeen-
te Castricum aan de Duinenbosch 3, ingang Zeeweg, 1901 NT Castri-
cum. De agenda van de bouwplannen van de gemeente Uitgeest kan 
vanaf donderdag 28 mei worden ingezien bij de balie van Publieks-
zaken in het gemeentehuis van Uitgeest. Telefonisch kan informatie 
worden ingewonnen bij mevr. K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

ONthEffING vOOR BuItENBAR

De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat de heer J.J.M. Vree-
burg, Langebuurt 7 te Uitgeest, op grond van artikel 35 van de Drank- 
en Horecawet ontheffing is verleend om tijdens de te houden Wieler-
ronde, door middel van een buitenbar aan respectievelijk de Prinses 
Beatrixlaan en op de hoek Prinses Irenelaan / Dokter Brugmanstraat, 
zwakalcoholhoudende dranken te schenken.

De ontheffing geldt voor zondag 14 juni 2009 van 12.00 uur tot uiter-
lijk 20.00 uur. Tevens is het de heer Vreeburg toegestaan ter plaatse 
een terras te hebben.

Aan deze ontheffing 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 verzenddatum onthef-
fing te worden ingediend en gericht te worden aan de burgemeester.

ONtvANGEN BOuwAANvRAGEN
Bl 2009-034 De cnollenbijter 48 
  Bouw dakkapel
Bl 2009-035 Pinksterbloem 4 
  Uitbreiden woning
BR 2009-036 Molenstraat 28 
  Uitbreiden bedrijfspand

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

tERINZAGElEGGING, vERZOEK OM vRIjstEllING
Met ingang van vrijdag 29 mei ligt in verband met een voorgenomen 
vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.22 van de 
Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afdeling Pu-
bliekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BR 2009-027 Gorskamplaan
  Tijdelijk plaatsen reclamebord 

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.

Thijme Termaat exposeert 
in gemeentehuis
je bent jong en denkt dat je vormgever wilt worden. je gaat naar 
de Design Academy in Eindhoven, huurt een kamer, verveelt je op 
een avond en schildert als tijdverdrijf een portret. Als de zon op-
komt pak je je koffers en besluit kunstschilder te worden.

Thuis in Ursem schilder je in een half 
jaar zo’n vijftig schilderijen, hangt 
die in de Grote Kerk in Schermerhorn 
en merkt tot je stomme verbazing 
dat de helft ervan de volgende dag 
al is verkocht. Zo ongeveer verging 
het de Thijme Termaat (22), die nu 
ruim twee jaar schildert. Intussen 
heeft hij in de finale gestaan van de 
kunstprijs ‘Het Vierkante Ei’, georga-
niseerd door 
de Volkskrant in samenwerking met 
de NPS, waaraan ruim 3.200 men-
sen deelnamen. In 2008 bereikte  hij 
ook de finale van de Alkmaarse Ra-
bobank Cultuurprijs.
Thijme is autodidact, een realist 
die tot nu toe vooral landschappen 
heeft geschilderd, portretten, stil-
levens en combinaties daarvan. Af-

gelopen december betrok de jonge 
schilder een atelier in De Artfarm. 
Dit voormalige melkveebedrijf in 
Heerhugowaard werd twee jaar ge-
leden verbouwd en biedt nu ruimte 
aan maar liefst dertien kunstenaars.
Momenteel bereidt Termaat zich 
voor op een experiment waarbij hij 
zichzelf een maand isoleert met niet 
meer dan een bed, een ezel en zijn 
schilderspullen. Zo wil hij in één 
lange sessie zonder afleiding kun-
nen schilderen. Termaat is razend 
benieuwd naar het resultaat en 
waarschijnlijk hij niet alleen.
Het werk van Thijme Termaat hangt 
van 3 juni t/m 30 juni in het ge-
meentehuis van Uitgeest en is ook 
te zien tijdens de Uitgeester Kunst-
route op zondag 28 juni.

Einduitvoering Muziekschool
vrijdag 29 mei om 19.00 uur vindt de jaarlijkse einduitvoering 
van de muziekschool uitgeest plaats in het dorpshuis De Zwaan 
aan de Middelweg 5. Aangezien een deel van de koren een eigen 
optreden heeft verzorgd, wordt het eindconcert dit jaar maar 
één keer uitgevoerd. De verdeling van toegangskaarten ver-
loopt via de leerlingen. Zij krijgen een aantal kaarten te verde-
len onder familie en belangstellenden.

De leerlingen spelen solo en in diverse combinaties op hun instrumen-
ten. Daarbij zijn dwarsfluit, gitaar, piano, keyboard, viool, harp en ac-
cordeon. Ook de kinderen die de lessen Algemeen Muzikale Vorming 
volgen, zullen zingen, bewegen en spelen op hun blokfluiten. Twee ko-
ren, de Piraatjes en de Valkjes, treden ook op. 

Voor allen is het een goede ervaring om voor publiek op te treden. Al 
met al belooft het weer een mooie afsluiting van het seizoen te wor-
den. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij: Secretariaat Muziekschool, mw. 
J. Zwitser-Rademaker, tel. 0251 - 36 11 52.

Gemeentehuis en -werf gesloten
het gemeentehuis van uitgeest en de gemeentewerf zijn gesloten 
op maandag 1 juni (tweede Pinksterdag). 
De gemeentewerf is op zaterdagochtend 30 mei zoals gebruikelijk open-
gesteld van 09.00 tot 12.00 uur.

Raads- en commissievergaderingen beluisteren?
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