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Australië wint het 24e 
ICGT in zinderend slot

Uitgeest – Australië mag zich de 
trotse winnaar noemen van het 
24e ICGT. FC Utrecht leidde vrij-
wel de volle zestig minuten de fi-
nalewedstrijd, maar in de slotfa-
se pakte Australië heel verdiend 
de toernooizege (1-2). Het was 
Luke Devere die Australië in een 
zinderende slotfase de toernooi-
winst gaf. 
Mooi was de 24e editie vanaf het 
begin. Het moment toen ter na-
gedachtenis aan de vorig jaar 
overleden Cor Groenewegen een 
moment stilte in acht werd geno-
men bijvoorbeeld. Vlak daarvoor 
waren de teams van FC Uitgeest 
en Celtic onder de tonen van een 
heuse doedelzakband en on-
der begeleiding van F-junioren 
van FC Uitgeest het veld opge-
komen. Het was uiteindelijk Zoë, 
de kleindochter van Cor Groene-
wegen, die door middel van het 
verrichten van de aftrap het ICGT 
opende. 
In de openingswedstrijd won Uit-
geest heel verrassend met 2-1 
van Celtic. Ramon den Nijs was 

verantwoordelijk voor beide tref-
fers. FC Uitgeest heeft haar twee-
de wedstrijd verloren van een 
sterk PSV. Met lef, inzet en een 
hoop geluk bleef de nederlaag 
echter beperkt tot 2-0. De derde 
wedstrijd tegen Vitesse/AGOVV 
werd verloren: 1-3. Bart van Ype-
ren scoorde het doelpunt. 
Australië behaalde de fina-
le na een 2-0 overwinning op 
FC Twente/Heracles. FC Utrecht 
heeft PSV op weg naar de fina-
le uitgeschakeld. De club uit de 
Domstad won met het minieme 
verschil van 1-0. FC Uitgeest ein-
digde op een achtste plaats. 
Het was een bijzonder mooi 
weekend. Er waren prachtige 
wedstrijden die gespeeld werden 
onder massale publieke belang-
stelling. De feesttent werd op 
alle dagen druk bezocht en de 
sfeer was heel gezellig. Volgend 
jaar, wanneer het ICGT voor de 
25e keer plaatsvindt, wordt het 
allemaal misschien nóg mooier, 
maar dat is bijna niet mogelijk. 
(Foto: Ron Hazendonk).
 

Uitgeest - Zondag 7 juni wordt 
vanaf 12.30 uur op het par-
keerterrein van Bob’s  de lang-
ste rij Yamaha R-series circuit-
motoren neergezet. Uitsluitend 
Yamaha’s mogen meedoen van 
het type R1, R6 of R7 en deze 
zijn allen alleen geschikt voor 
circuitgebruik. Dus uitdrukke-
lijk géén Yamaha’s met kente-
ken, standaard kuip, spiegels, 
verlichting, et cetera. 
Initiatiefnemer is Edwin Ott Mo-
toren die zo het 25-jarige ju-

bileum viert. Met dit spektakel 
hoopt de organisatie het Guin-
ness World Record te halen. 
Naast de Yamaha racetrai-
lers zijn er allerlei kraampjes 
met artikelen die met de race-
sport te maken hebben. Dit al-
les wordt opgeluisterd door de 
band Highwaytraveller. 
Een van de Yamaha’s van 
WSS600 team van Wilco Zee-
lenberg is aanwezig en één 
van de R1’s van het Yamaha 
WorldSBK team. Daarbij is de 

kans zeer groot dat ook de M1 
van Valentino Rossi te bezich-
tigen is. Uiteraard is deze dag 
niet compleet zonder de aan-
wezigheid van Bob Withag, Ray-
mond Schouten én racelegende 
Wilco Zeelenberg.

Rond 16.00 uur is de rij com-
pleet en komt burgemeester 
Mieke Baltus de opgestelde 
Yamaha’s tellen. Wie ook mee 
wil doen kan een mail sturen 
aan edwin@ott-motoren.nl. Ie-
dereen is welkom dit spektakel 
mee te maken. 

Langste rij Yamaha circuitbikes ooit

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

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.

Burgerlijke Stand
Geboren:
Wonende te Castricum:
14-05-2009: Jasmine Alena, 
dochter van G. Vassallo en N. 
Varga,
geboren te Beverwijk.
15-05-2009: Qwin, dochter van T. 
van Wittmarschen en P. Schats,
geboren te Beverwijk.
19-05-2009: Evi Elisabeth Noëlle, 
dochter van P.N.P. Drommel en
J.E.A. Jongsma, geboren te Be-
verwijk.
23-05-2009: Julie Cecile, dochter 
van S.P.M. Knippen en P.J.
Meenink, geboren te Alkmaar.
25-05-2009: Mats Dj, zoon van 
D.J. Bruggeling en M.D. Boeters,
geboren te Beverwijk.
Wonende te Limmen:
05-05-2009: Jacky Joan-
na, dochter van T.A. Esser en 
S.J.M.Hollander,
geboren te Alkmaar.
22-05-2009: Lesley, zoon van 
M.J.B. Meijer en P. Spée, gebo-
ren te
Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
01-05-2009: Jaden Keoni, zoon 
van H. Kadic´en M.M. Visser,
geboren te Beverwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
29-04-2009: van Teeckelen-
burgh, Alexander en Holshuij-
sen, Angela Y.,
beiden wonende te Castricum.
20-05-2009 Louwe, Petrus C.W. 
en Kaandorp, Sylvia W., beiden
wonende te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
15-05-2009: Mulders, Laurens 
F.V. en Neelen, Dorrien, beiden
wonende te Castricum.
15-05-2009: Peters, Erik F. en 
J.R.J. van Son, beiden wonende
te Beverwijk.
15-05-2009 van Assema, Corne-
lis en Jongejans, Brenda, beiden
wonende te Zaanstad.
15-05-2009: Visser, Tim en Ble-
kemolen, Jessi, beiden wonen-
de te
Castricum.
20-05-2009: van der Pouw, Se-
bastiaan IJ. En Jonges, Esther
M.M., beiden wonende te Cas-

tricum.
20-05-2009: Arts, Raymond en 
Koppes, Maria G.C., beiden wo-
nende
te Alkmaar.
22-05-2009: de Vries, Marco en 
Waal, Esther M., beiden wonen-
de
te Castricum.
22-05-2009: Mittelhaëuser, Pas-
cal en Hanraads, Linda J.J., bei-
den
wonende te Purmerend.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
19-05-2009: Rabe, Hendrika J., 
oud 78 jaar, overleden te Castri-
cum,
gehuwd met A.R. van der Meer.
20-05-2009: van Eijken, Johnny, 
oud 71 jaar, overleden te Castri-
cum,
gehuwd met I. van Dijk.
21-05-2009: Slijkhuis, Gerrit J., 
oud 84 jaar, overleden te
Castricum, gehuwd met M.E. van 
der Harst.
21-05-2009: Middelink, Anton J., 
oud 57 jaar, overleden te
Amsterdam, gehuwd met M.M.G. 
Wulp.
22-05-2009: Bosselaar, Melia W., 
oud 82 jaar, overleden te Alk-
maar,
gehuwd met A. Govers.
26-05-2009: Najih, Amal, oud 47 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd
met M.J.P. Admiraal.
Wonende te Limmen:
28-05-2009: Teunissen, Christina 
H., oud 78 jaar, overleden te
Limmen, gehuwd geweest met 
S.A.J. van Kleunen.
Wonende te Akersloot:
13-05-2009: Kerssens, Martinus, 
oud 88 jaar, overleden te Alk-
maar,
gehuwd met L.C.H. Lingerak.
14-05-2009: Zonjee, Margaretha 
M.F., oud 84 jaar, overleden te
Heemskerk.
18-05-2009: van Honk, Neeltje 
C.J., oud 92 jaar, overleden te
Akersloot, gehuwd geweest met  
W. Schol.
Wonende te Bakkum:
18-05-2009: Dubel, François G., 
oud 56 jaar, overleden te Am-
sterdam.Tekenen in de natuur

Castricum - Ook eens proberen 
hoe het is om buiten te schet-
sen en te tekenen? Op een mooi 
plekje in de natuur te oefenen 
met tekenmaterialen? Dat kan 
op zaterdag 6 juni vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep in Castri-
cum. Van 13.00 tot 16.00 werkt 

men onder begeleiding van een 
bevoegd tekendocent in de dui-
nen. 
Aanmelden via www.pwn.nl/ac-
tiviteiten Deelnemen aan deze 
workshop kost 15,00 euro, in-
clusief materiaal. Zelf een klein 
stoeltje of kussentje meenemen. 

Modeltekenvierdaagse
Bakkum - De modeltekenvier-
daagse van Perspectief wordt dit 
jaar gehouden van maandag 24 
tot en met donderdag 27 augus-
tus. De kunstenares Maria Hei-
develd begeleidt deze workshop. 

De kosten bedragen 75 euro, ex-
clusief materiaal. Deelnemers 
kunnen zich nu al opgeven, tel.: 
0251-821543. Perspectief is te 
vinden op de Van Oldenbarne-
veldtweg 37 in Bakkum.
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Programma 4 juni t/m 10 juni 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur

woensdag 14.00 uur 

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

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

“Angels & Demons” 
donderdag 20.00 uur 

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

“Coco avant Chanel” 
vrijdag & zaterdag 19.00 uur 

“Coraline 3D” (OV)
zaterdag 14.00 uur 
zondag 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 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.

Monsters vs Aliens in 3D
Nederlands gesproken anima-
tieparodie in 3D waarin een 
groep monsters wordt gevraagd 
om de aarde te beschermen te-
gen buitenaardse robots. Wan-
neer Susan Murphy uit Califor-
nië geraakt wordt door een me-

teoor, groeit ze vijftien meter en 
wordt ze meteen bestempeld als 
‘monster’, genaamd Ginormica. 
Het leger neemt haar gevangen 
in een geheim kamp. Hier blijken 
door de jaren heen meer mon-
sters vastgehouden te worden. 

Heiloo - Donderdag 11 juni or-
ganiseert de Gezelschapsbank 
van  Stichting Ouderenwerk Hei-
loo een zomerbeurs van 13.30 
tot 16.30 uur. De opening zal 
verricht worden door de weer-
man van RTV-NH Jan Visser, die 
aansluitend vertelt over het weer 
van deze zomer. Niet alleen wor-
den er diverse workshops gege-
ven men kan ook genieten van 
een korte Quantum Touch be-
handeling en stoelmassage. Ver-
der staan er een aantal kraam-
pjes over diverse onderwerpen. 
De entree bedraagt twee euro. 
De markt vindt plaats in het Tref-
punt, Abraham du Bois-hof 2 in 
Heiloo.

Jan Visser op 
zomerbeurs

Heemskerk - Op zaterdag 13 
juni zijn er weer huifkartochten 
in het Noordhollands Duinreser-
vaat om 10.30 uur of 12.45 uur. 
Vertrek is vanaf parkeerterrein 
Geversduin, Heemskerk. Per rit is 
er slechts plaats voor 23 perso-
nen. Aanmelden is verplicht via 
0900-7966288 of www.pwn.nl/
activiteiten.

Huifkartocht

Rondstruinen in botanisch 
reservaat De Hooge Weide
Bakkum - Ook altijd eens rond 
willen lopen in een nostalgisch 
bloemrijk weiland, waar honder-
den orchideeën staan? Dat kan 
met een excursie door het bota-
nisch reservaat De Hooge Weide 
in Bakkum. Een groep van onge-
veer tien personen kan een ex-
cursie aanvragen bij Frans Zaal 
tel 0251-651235 of men sluit zich 
aan op zaterdag 6 juni om 10.30 
of 13.30 uur, zondag 7 juni om 

10.30 of 13.30 uur. Aanmelding 
dan uitsluitend per e-mail met 
naam, gewenste tijd en het aan-
tal personen bij info@Stichting-
DeHoogeWeide.nl. Alle excursies 
beginnen bij het damhek aan het 
einde van het Karhok (na de ro-
tonde aan de Zeeweg richting 
Egmond, de eerste weg rechts, 
de Achterlaan, en aan het eind 
begint rechts het Karhok). Er is 
weinig parkeerruimte. . 

Zangfestival in de 
Dansende Duinen
Bakkum - Zaterdag 13 juni tre-
den maar liefst zeventien voka-
le zanggroepen op tijdens het 
Totaal Vokaal West festival. Het 
evenement start om 10.45 en ge-
durende de dag treden de groe-
pen op in theater Dansende Dui-
nen en het Witte kerkje op GGZ-
terrein Dijk en Duin. Publiek kan 
de concerten gratis bijwonen. 
Natuurlijk is het Castricum-
se ‘Brothers-4-tune’ ook van de 
partij. Maar bijvoorbeeld ook 
‘Leeuwenhart’ uit Utrecht, een 
koor dat doordrong tot de hal-
ve finale van Korenslag, en koor 
van het jaar 2004: ‘Close Up’ uit 
Alkmaar.
Peter en Herman Klut, beiden 
zingend in ‘Brothers-4-Tune’, zit-
ten ook in het organisatieco-
mité. “Vorig jaar vond het festi-
val voor de eerste keer plaats in 
Castricum, nadat het festival uit 

kleinere theaters in Amsterdam 
groeide”, aldus Peter. “De loca-
tie is zo goed bevallen dat we 
dit jaar graag weer terugkomen”. 
“Het leuke is dat mensen even 
naar binnen kunnen lopen om 
een concertje te kunnen bijwo-
nen” vult Herman aan. “Vorig 
jaar waren er veel mensen die 
het combineerden met een be-
zoek aan het strand. We hopen 
dus op goed weer”. 
Vorig jaar kreeg de meidengroep 
‘Les Elles’ de Dappere Dodo, een 
prijs die wordt uitgereikt aan de 
groep die er op één of ande-
re manier uitspringt. De dames 
verzorgen dit jaar de presentatie 
van het festival. 

Theater Dansende Duinen is te 
vinden op het GGZ terrein Dijk 
en Duin. Ingang via Zeeweg, 
volg bordjes De Clinghe.

Jazz op Castricum 105
Castricum - Op donderdag 4 
juni  van 19.00 tot 20.00 uur kan 
iedereen luisteren naar het jazz-
programma ‘Just Jazz’ op ra-
dio Castricum 105. De presenta-
toren Jan van Weelden en Fred 
Timmer gaan er weer stevig te-
genaan. Het programma be-
steedt aandacht aan verschillen-
de wereldberoemde solisten, zo-

als Dizzy Gillespie op trompet, 
Stan Getz op tenorsaxofoon, Bill 
Evans op piano, uiteraard Char-
lie Parker op altsaxofoon en zelfs 
Billie Holiday, de zangeres, komt 
langs. Maar er wordt nog veel 
meer verrassends gedraaid, dus 
het wordt weer een zeer afwis-
selend programma met wereld-
sterren. 

Muzikale seizoensafsluiting
Castricum - Op zaterdag 13 juni 
vindt er een muzikale seizoens-
afsluiting plaats van het Klez-
mer-ensemble Freilach en het 
accordeonensemble volwasse-
nen onder leiding van. Bertie 
Buis. Medewerking wordt ver-
leend door Shanna Zwart op pi-
ano en Maarten Zwart op accor-
deon. Het accordeon-ensem-
ble heeft als repertoire bekende 
nummers, liedjes uit verschillen-
de landen, musettes en tango’s, 
kortom muziek waarin de accor-
deon het beste naar voren komt. 
In dit accordeonorkest kan men 
al meedoen na een paar jaar ac-
cordeonles. 
Het klezmerensemble Freilach 

is een heterogene groep muzi-
kanten, steeds wisselend van sa-
menstelling. Op dit moment spe-
len vier accordeonisten, een cel-
list, een pianist, twee klarinet-
ten, een altsax en drie dwarsflui-
ten mee. Klezmer is de feestmu-
ziek van de Yiddisch sprekende 
joden uit Oost-Europa en Bal-
kan. Vrolijk, meeslepend, melan-
choliek, dan weer uitbundig, niet 
echt eenvoudig te spelen. Nieu-
we muzikanten die dit denken 
aan te kunnen, zijn welkom.. Het 
concert begint zaterdag 13 juni 
om 19.30 uur bij Toonbeeld. De 
toegang is gratis en beide en-
sembles spelen twee keer 15 mi-
nuten na elkaar. 
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Natuurlijke uitstraling
De Kapsters betrekken nieuw pand
Uitgeest – Rustgevende, na-
tuurlijke tinten zijn gebruikt om 
het nieuwe interieur precies die 
uitstraling te geven die bij de 
kapsalon past. Want hier wordt 
uitsluitend gewerkt met natuur-
lijke producten die niet op die-
ren worden getest. De Kap-
sters, Marjons Vakvrouwen, zijn 
verhuisd naar een pand aan de 
overkant van de Middelweg, 
waar eerst Venus Mode was ge-
vestigd. De vakkennis en klant-
vriendelijkheid zijn gebleven, al-
leen het huisnummer is veran-
derd; Middelweg 95 is voortaan 
het nieuwe adres.
Het vaste team is natuurlijk mee-
verhuisd. Marjon: “Marjons Vak-
vrouwen bestaat uit een team 
allround kapsters waar ik al ja-
renlang mee samenwerk. De on-
derlinge sfeer is uitstekend en 
dat merk je in de kapsalon. Onze 

klanten kunnen zich ontspannen 
in een rustige, prettige sfeer en 
er bovendien zeker van zijn dat 
zij worden geholpen door pro-
fessioneel getrainde kapsters. 
En wij volgen vanzelfsprekend 
nauwgezet alle trends in ons 
vakgebied.”
Het geheel is op mooie wijze 
vormgegeven. “Ik heb gekozen 
voor olijfgroen in combinatie met 
zachtgrijs. Deze natuurlijke tin-
ten zorgen voor een moderne en 
trendy uitstraling, maar zijn tege-
lijk heel rustgevend. Ik wil graag 
dat jong en oud zich hier thuis 
voelt.” 
Bij De Kapsters wordt gewerkt 
met producten van Paul Mitchell. 
“Dit merk biedt een luxe haar-
verzorginglijn die wereldwijd al 
vele jaren een begrip is in de 
professionele kapperswereld. Er 
worden natuurlijke ingrediënten 

Super de Boer breidt uit met 
superieur Iers kwaliteitsrundvlees
Uitgeest - In aanvulling op zijn 
Superieurlijn introduceert Super 
de Boer vier soorten Iers kwali-
teitsrundvlees. Klanten kunnen 
in alle winkels van Super de Boer 
terecht voor ossenhaas, rib-eye, 
entrecote en rumpsteak. Chef-
kok Marco Poldervaart bestem-
pelt de nieuwe producten als 
restaurantwaardig. “Het uit Ier-
land afkomstige rundvlees is van 
bijzonder hoge kwaliteit en ken-
merkt zich door zijn uitgesproken 
smaak en malsheid.” De vier Su-
perieur rundvleesproducten zijn 
afkomstig van het speciale run-
derras Irish Hereford. Dit is een 
bijzonder sterk ras, waardoor zij 
het hele jaar buiten in de wei 
kunnen verblijven. Irish Hereford 
veehouderijen staan bekend om 
hun kleinschaligheid en natuur- 

en diervriendelijkheid. Bij de ver-
vaardiging van deze Superieur 
rundvleesproducten wordt net 
als bij de andere rundvleespro-
ducten van Super de Boer ook 
nog eens voldaan aan de richt-
lijnen van het Ierse Beef Quality 
Assurance Scheme. Hierbij wordt 
onder andere gecontroleerd op 
traceerbaarheid, gezondheid en 
welzijn van dieren.

Chef-kok Marco Poldervaart is 
zeer te spreken over de nieu-
we Superieurproducten. De Frie-
se chef, tevens eigenaar van res-
taurant ‘De Gastronoom’ in Har-
lingen, test voor Super de Boer 
alle nieuwe producten van de 
exclusieve kwaliteitslijn. “De uit-
stekende leefomstandigheden 
van deze runderen zijn terug te 

vinden in de hoge kwaliteit van 
de producten”, aldus Polder-
vaart. “Deze producten zijn qua 
smaakbeleving en malsheid ver-
gelijkbaar met de ambachtelij-
ke en biologische producten die 
restaurants gebruiken.” Natuur-
lijk staat of valt alles met de be-
reiding van het vlees.

Poldervaart: “Om onze klanten 
een restaurantwaardige maal-
tijd thuis te kunnen garande-
ren, hebben we een duidelijke 
en eenvoudige bereidingswijze 
op de verpakking gezet.” Super 
de Boer organiseert de komende 
weken speciale proeverijen om 
zijn klanten kennis te laten ma-
ken met het Ierse rundvlees. Het 
assortiment is het hele jaar ver-
krijgbaar.

Muzikanten en kunstenaars 
gezocht voor de kunstmarkt
Castricum - Op 20 en 21 juni 
organiseert Toonbeeld Tentoon-
stellingen weer een Kunstmarkt 
tijdens de KunstFietsRoute. Kun-
stenaars uit Castricum en omge-
ving kunnen zich deze dag pre-
senteren op het plein bij Toon-
beeld. De markt is geopend voor 
publiek van 11.00 tot 17.00 uur. 

Er zijn nog enkele kramen be-
schikbaar voor kunstenaars uit 
de regio. Aanmelden kan door bij 
Toonbeeld een aanmeldingsfor-
mulier in te vullen of dit te down-

loaden via www.toonbeeld.tv. Er 
wordt gestreefd naar een geva-
rieerd aanbod. Tijdens deze twee 
dagen zal er een groot muziek-
podium op het plein zijn voorzien 
van geluidsapparatuur, piano en 
andere benodigdheden. 

Muzikanten uit de regio kun-
nen zich eveneens bij Toonbeeld 
aanmelden voor een optreden. 
Alle aanmeldingen dienen voor 
5 juni binnen te zijn. Voor meer 
informatie: Jan van Nassaustraat 
6, Castricum, tel.: 0251-659012. 

gebruikt. En alle producten wor-
den in de beste laboratoria met 
de grootste zorgvuldigheid door 
wetenschappers en kappers ont-
wikkeld en getest. Nooit op die-
ren! Een deel van de inkomsten 
van Paul Mitchell wordt gebruikt 
om het overmatige kappen van 
bomen tegen te gaan. Zo draagt 
ons team, samen met de klanten, 
een steentje bij aan een gezond 
milieu.” 

Vaste klanten mogen na twintig 
behandelingen gratis een sham-
poo naar keuze mee naar huis 
nemen. Vraag naar de stempel-
kaart. Kapsalon De Kapsters is 
geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, op 
zaterdag van 8.30 tot 15.00 uur 
en op donderdag blijft de salon 
tot 21.00 uur geopend. Bel voor 
een afspraak 0251-312287. 

Augustinus is winnaar 
wedstrijd Kindertelefoon

Castricum -  Vrijdag werd be-
kend gemaakt dat de kinderen 
van groep 7 van de Augustinus 
school de eerste prijs had ge-
wonnen! Onder leiding van hun 
leerkracht Cindy van Rhee had-
den ze meegedaan aan de wed-
strijd om een themahoek te ont-
werpen rondom ‘30 jaar Kinder-
telefoon’. In groepjes werd er aan 
verschillende onderdelen ge-

werkt die samen de winnende 
themahoek vormde. 
Er waren puzzels, posters met in-
formatie, gedichten gemaakt en 
natuurlijk werd er ook een Kin-
dertelefoon gemaakt. Tot slot 
werden twee foto’s gemaild naar 
de wedstrijdcommissie. Groep 
7 mag nu met de trein naar het 
zwembad in Alkmaar en krijgt 
daar een leuke verzorgde dag!

In de 100 van Castricum
Castricum - Peter van Trigt (65) 
is de volgende gast in het radio-
programma ‘de 100 van Castri-
cum’. Peter woont 30 jaar in Cas-
tricum en was freelance journa-
list in de bouwsector. Momenteel 
schrijft hij een rubriek in een lo-
kale krant. Peter is voorstander 
van positief nieuws. Sander Egas 
gaat met hem in gesprek op 
donderdag 4 juni van 21.00 tot 
22.00 uur op Radio Castricum 
105. De uitzending wordt her-
haald op zondag 7 juni van 12.00 
tot 13.00 uur. (Foto: Combi Loek 
Anderson).

Castricum - Op luilak rond 5.30 
uur was er sprake van een contai-
nerbrand op de Koekoeksbloem. 
Tijdens het hevige onweer verle-
den week waren er drie meldin-
gen. Aan de Johanna’s weg be-

Containerbrand trof het een loze melding, er lag 
een boom op een auto aan de 
Helmkade en een boom lag op 
de Soomerwegh. 
De brandweer heeft op verzoek 
van omwonenden de hijskraan 
aan het Bakkerspleintje gecon-
troleerd. 
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Univé beloont 50.000e 
autoverzekerde gul
Heemskerk - Het gaat goed met 
Univé Regio+. De 50.000ste au-
toverzekerde van Noord-Holland 
is nu een feit. Op 26 mei heeft 
Richard Bloedjes, Regiomana-
ger Kennemerland, de 50.000e 
autoverzekerde van Noord-Hol-

land in het zonnetje gezet. De 
heer Cruiming uit Heemskerk is 
de gelukkige winnaar van een 
jaar lang gratis autoverzekering. 
De prijsuitreiking vond plaats in 
de winkel aan de Maerelaan 6 in 
Heemskerk.

V.l.n.r.: Richard Bloedjes (regiomanager), Prijswinnaar de heer Crui-
ming en Peter Duineveld (adviseur Univé).

Tentoonstelling 
schelpenvisserij
Castricum - De open dag van 
de Werkgroep Oud-Castricum 
staat deze zomermaanden in het 
teken van de schelpenvisserij. 
Door de ligging aan de Noord-
zeekust werd er vroeger aan het 
Castricumse strand jarenlang op 
schelpen gevist. De schelpen 
werden naar de kalkovens aan 
het Schulpstet en in Akersloot 
gebracht en daar tot schelpkalk 
verwerkt, dat veel in de bouw 
werd gebruikt.
De nieuwe expositie toont diver-
se foto’s van de schelpenvissers 
en hun karren. Er hangen twee 
originele nostalgische school-
platen van C. Jetses, waarop on-
der andere het werken in en bij 
kalkovens in beeld is gebracht. 
Daarnaast zijn ook de veel voor-
komende Noordzeeschelpen te 

zien en wordt er doorlopend een 
powerpointpresentatie over de 
schelpenvissers en kalkovens 
vertoond. 
De eerstkomende open dag van 
de werkgroep wordt gehouden 
op zondag 7 juni van 11.00 tot 
16.00 uur in het Historisch Infor-
matiecentrum De Duynkant aan 
de Geversweg, waar ook weer 
verschillende wandel- en fiets-
routegidsjes verkrijgbaar zijn. 
Leden van de werkgroep zijn tij-
dens de openstelling aanwe-
zig om vragen te beantwoorden 
over de geschiedenis van Castri-
cum en Bakkum of over familie-
leden. Daarvoor is echter meer 
gelegenheid op elke maandag- 
en woensdagavond van 19.30 
tot 21.30 uur. Ook dan is de ten-
toonstelling te bezichtigen. 

Castricumse kandidaat (21) voor Newropeans

Thijs gaat voor verandering 
in het Europees parlement
Castricum - Donderdag 4 ju-
ni zijn er weer verkiezingen voor 
het Europees parlement. Mis-
schien is er dit jaar voor de Cas-
tricummers wel een extra reden 
om naar de stembus te gaan, 
want een van de jongste kandi-
daten voor het Europees Parle-
ment komt namelijk uit Castri-
cum. 
Thijs van der Rol (21) groeide op 
in Castricum, bezocht de Sokker-
wei en behaalde zijn VWO-diplo-
ma op het Bonhoeffer College. In 
zijn vrije tijd was hij actief lid van 
hockeyclub MHCC. Thijs vertelt: 
“Nu studeer ik Europese Stu-
dies. Toen ik vorig jaar vertrok 
naar Madrid om daar een jaar te 
gaan studeren, moest ik mijn ou-
de hockeyclub achterlaten. Toen 
ik terugkwam uit Spanje wilde ik 
even wat anders. Ik moest nog 
één jaar studeren, maar ik be-
sloot om eerst meer werkerva-
ring op te doen. Afgelopen jaar 
heb ik verschillende stages ge-
lopen: bij een adviesbureau in de 
internationale ontwikkelingssa-
menwerking en als coördinator 
van een internationale conferen-
tie. Begin dit jaar kwam ik iets 
tegen in de Volkskrant wat mij 
écht greep. Het was een artikel 
over een nieuwe partij in Europa. 
Een partij die heel anders in el-
kaar zit dan de bestaande partij-
en en die mee gaat doen met de 
komende verkiezingen. Newro-
peans is namelijk de eerste op 
Europees niveau georganiseerde 
partij. De partij komt voort uit de 
Europese studentenvereniging 
AEGEE en heeft als eerste partij 
een Europese  ledenvergadering. 
Ook is het programma geschre-
ven door leden uit heel Europa. 
Newropeans doet dit jaar al mee 
in Frankrijk, Duitsland en in Ne-
derland aan de Europese verkie-
zingen en heeft leden in nog veel 
meer landen.” 
Als student Europese studies is 
dit volgens Thijs precies wat Eu-
ropa nodig heeft. “Als een kan-
didaat gekozen wordt, komt hij 
normaal gespoken samen met 
kandidaten van andere partijen 
in een fractie in Brussel te zit-
ten”, vervolgt hij. “Dit levert he-
le vreemde situaties op.  D66 en 
VVD zijn, zoals iedereen weet, 
heel verschillende partijen maar 
ze werken in Brussel wel nauw 
samen in één fractie. Dat bete-
kent dat zij na de verkiezingen 
nog moeten gaan onderhande-
len in Brussel om van twee pro-
gramma’s, één te maken. Niet 
echt democratisch vind ik. Door-
dat Newropeans met één pro-
gramma meedoet in verschil-
lende landen, weet je in elk ge-
val waar je op stemt.” Newrope-
ans eerste doel is om Europa de-
mocratischer en begrijpelijker 

te maken. “Pas als wij goed we-
ten hoe de EU werkt en pas als 
wij weten dat wij gehoord wor-
den kunnen wij ons betrokken 
voelen. Dan zul je ook zien dat 
de opkomst bij de verkiezingen 
omhoog gaat. Ook moet het Eu-
ropees parlement meer te zeg-
gen krijgen, zodat de politiek ge-
dwongen wordt om naar de Eu-
ropese burgers te luisteren. Om 
de economische en de klimaat-
crisis te overwinnen dient Euro-
pa meer gezamenlijk naar buiten 
te treden in de internationale po-
litiek. Meer onderwijs in vreem-
de talen is dan ook onmisbaar in 
Europa om elkaar goed te kun-
nen begrijpen.” 
Thijs liep al langer rond met het 
gevoel dat er iets wringt. Volgens 
hem krijgt EU steeds meer macht 
terwijl er tegelijkertijd steeds 
minder aandacht is voor Euro-
pa. “En dat klopt niet. Sommi-
ge nationale politici zeggen dat 
dat komt doordat de burgers Eu-
ropa niet interessant vinden, en 

dat Europa niet leeft bij ons. Dat 
geloof ik niet. Bij het referendum 
over de grondwet zag iedereen 
namelijk een hoop emotie en 
frustratie over Europa loskomen. 
Dat resulteerde in een keihard 
nee tegen de Europese grond-
wet in 2005. We interesseren 
ons wel in de EU, we worden al-
leen niet gehoord door de huidi-
ge politiek.” Thijs werd in februa-
ri van dit jaar lid te van de nieu-
we partij en besloot zich daarna 
kandidaat te stellen voor het Eu-
ropees parlementbesloot actief 
te worden in de nieuwe partij en 
zei ‘ja’ toen hem gevraagd werd 
zich kandidaat te stellen voor het 
Europees parlement. 

“Nu sta ik dus op de kieslijst on-
der Newropeans, lijst 8, plaats 7. 
Juist voor dat grote Europa heeft 
het iets speciaals om campag-
ne te voeren in de kleine plaats 
waar je vandaan komt. Ik hoop 
dat ik een doorbraak zal kunnen 
maken in de Europese politiek.” 

Avondvierdaagse 
Akersloot - Scouting Akersloot 
organiseert van 9 tot en met 12 
juni de achtste editie van de 
avondvierdaagse. De wandeling 
voert de deelnmers iedere avond 
door en om Akersloot en de om-
ringende polders. Ook dit jaar is 
het mogelijk om afstanden van 5 
en 10 km te wandelen. Starten 
kan tussen 18.15 en 18.45 uur.
Iedereen kan zich inschrijven, 
kinderen tot 10 jaar mogen al-
leen meelopen onder begelei-

ding van een volwassenen en 
deze schrijft zich apart in. De 
laatste avond wordt feestelijk af-
gesloten met een bloemenhuldi-
ging en een vrolijke showband 
op het scoutingterrein. 
De kosten aan dit evenement 
zijn 5,00 euro. Men wordt ver-
zocht lopend of met de fiets te 
komen, in verband met een te-
kort aan parkeerruimte. Inlich-
tingen bij Hennie Verduijn tel.: 
314673. 
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Gameboy en Kim naar NK dressuur 
Limmen - Kim Thijssen en haar 
prachtige paard Gameboy vor-
men nu twee jaar een combina-
tie. Het heeft een behoorlijke tijd 
geduurd voordat Kim met haar 
paard een eenheid vormde. Er 
moest vertrouwen ontstaan tus-
sen ruiter en paard voordat er 
echte prestaties geleverd kun-
nen worden. 
Dagelijkse trainingen, wedstrij-
den, veel aandacht en een goede 
verzorging  hebben er ondertus-
sen voor gezorgd dat de achtja-
rige hengst reageert op de klein-
ste aanwijzingen die Kim hem 
geeft. Kim wordt in de training 
gesteund door Nicole Werner. 
Ze gaat regelmatig met Game-
boy naar de Harskamp op de Ve-
luwe. Daar vervult Gameboy ook 
zijn taak als goedgekeurde dek-
hengst op het Holstud dekstati-
on. Op hetzelfde complex trai-
nen ook de Nederlandse toppers 
Hans Peter Minderhoud en Ed-
ward Gal.
Gameboy en Kim hebben samen 
ondertussen de klasse ZZ Zwaar 

bereikt. Kim: “In deze klas-
se heeft Gameboy al een aantal 
prima prestaties neergezet. Zo 
werd gewonnen deze winter op 
Indoor Zwolle. Om deel te kun-
nen nemen aan de Nederlandse 
kampioenschappen in de Steeg 
in Gelderland moesten verschil-
lende selectiewedstrijden gere-
den worden. De eerste wedstrijd 
was in Uden en de eerste proef 
werd direct gewonnen met de 
hoogste dagscore. In de tweede 
proef was er een derde plek. De 
tweede selectie in Kootwijk ging 
ook prima naar wens met een 
derde plaats in de eerste en een 
overwinning in de tweede proef.” 
Hiermee was de combinatie ver-
zekerd van de deelname aan de 
NK. 

Omdat de NK een enorm groot 
evenement is, ging Kim recent 
op 22 mei nog met Gameboy 
naar het Concours Hippique in 
Eindhoven. “Dit is qua omvang 
en drukte vergelijkbaar met Out-
door Gelderland waar het NK 

plaatsvindt”, vervolgt zij. “Het 
doel was om Gameboy te laten 
wennen aan de menigte en am-
biance. In Eindhoven kwamen 
zo’n 22.000 bezoekers per dag. 
Alles verliep naar wens. Game-
boy was ontzettend braaf en liet 
zich van zijn beste kant zien, on-
danks alle tribunes, vlaggen en 
lawaai.” Een derde plaats was de 
beloning.

Op vrijdag 5 juni wordt met ver-
trouwen afgereisd naar Gelder-
land. Op de halve finale van het 
NK tijdens de eerste dag komen 
32 combinaties aan de start. De 
volgende dag is de finale van de 
Nederlandse kampioenschap-
pen met de best acht combina-
ties. Er moet dan een kür op mu-
ziek gereden worden. Het be-
looft een mooi concours op land-
goed Middachten in de Steeg te 
worden. Gezien alle voorgaande 
uitslagen hoopt Kim hoog met 
Gameboy te eindigen, maar ze-
kerheden bestaan er in de dres-
suursport niet. 

Een doordeweekse én 
zondagse wandeling
Akersloot - Zondag 7 juni wan-
delt Amak de vijftiende Vecht en 
Buitenplaatsenwandeling in Loe-
nen aan de Vecht. Deze is 15/25 
km. Het vertrek is om 8.00 uur 
vanaf Het Kruispunt Mozartlaan/ 
hoek Raadhuisweg. Dinsdag 9 

juni wordt vanaf dezelfde loca-
tie gestart, maar dan om 9.30 
uur. Deze doordeweekse wande-
ling brengt de deelnemers naar 
de prachtigste plekjes in Noord 
Holland. Nieuwe deelnemers zijn 
welkom. 

Alisaqic Fadil is eerste vriend 
Castricum - De primeur was 
voor Alisaqic Fadil. Vanwege 
zijn enorme verdiensten voor de 
jeugd van FC Castricum werd 
deze bevlogen trainer geko-
zen tot Vriend van de Vrienden 
van FC Castricum. Tijdens de le-
denvergadering werd de keu-
ze door voorzitter Herald Korn-
blum toegelicht: “Als vrienden-
club met 110 leden zijn wij er 
vooral voor de jeugd. De manier 
waarop mijnheer Fadil de afge-
lopen jaren onze jeugd heeft ge-
traind hebben wij beloond met 
deze prijs: een diner voor twee 

personen in restaurant Jasmin 
Garden. De passie voor en de 
beleving van voetbal zit bij Fadil 
in zijn genen. Op bijna professi-
onele wijze is hij op het veld be-
zig. Fadil, zelf een oud-beroeps-
voetballer, heeft de kennis en 
de kunde en kan dat ook over-
brengen. Daarom is hij de eerste 
Vriend van de Vrienden van FC 
Castricum geworden. Zijn naam 
krijgt een prominente plaats in 
de kantine.” Mijnheer Fadil was 
duidelijk uit het veld geslagen 
door het eerbetoon. “Wat moet ik 
zeggen. Ik draag de club in mijn 

hart, doe mijn best en hou van 
de jeugd van FC Castricum.” (Fo-
to: Han de Swart). 

Een geslaagde viscursus
Castricum - Hengelsportver-
eniging Castricum heeft weer 
een aantal enthousiaste jonge-
ren opgeleid tot echte vissers. 
De zeventien cursisten, varië-
rend van 6 tot 12 jaar, werden tij-
dens de vijf cursusavonden heel 
wat wijzer dankzij een duidelij-
ke PowerPoint presentatie. Hier-
in werd alles uit de doeken ge-
daan wat ook maar met vissen 
te maken heeft. Er werden klei-
ne teams gevormd, waarin ze 
onder begeleiding van de mees-

ters, zelf een tuigje moesten ma-
ken. Natuurlijk kwam het om-
gaan met de vissen en het milieu 
telkens weer ter sprake. Tijdens 
de laatste cursusochtend moes-
ten ze alle aangeboden stof in de 
praktijk waarmaken; er werden 
diverse vissen op een professi-
onele manier gevangen en di-
rect weer teruggezet. Allen wa-
ren naar afloop geslaagd en kre-
gen niet alleen een vergunning 
van de vereniging maar ook een 
diploma uitgereikt. 

Castricum - Op vrijdag 5 ju-
ni wordt de volgende wedstrijd 
van de zomeravondcompetitie 
cab hengelsportvereniging Cas-
tricum gehouden in Heiloo, plan 
Oost. De wedstrijd is van 19.30 
tot 21.00 uur en het vertrek is om 
18.30 uur vanaf het Kooiplein. 

Zaterdag 6 juni is er een wed-
strijd voor jong en oud. Het is de 
bedoeling koppels te vormen van 
een kind met bijvoorbeeld een 
ouder of grootouder. 

Deze wedstrijd wordt gevist in de 
Henri Dunantsingel. Aanmelden 
kan aan de waterkant waar een 
lootje wordt getrokken voor een 
plaats. Een leefnet of emmer is 
verplicht. 
De wedstrijd is van 9.00 tot 11.00 
uur. Daarna is de prijsuitreiking 
aan de waterkant. 

Voor vragen en verdere infor-
matie kan men mailen naar  
C.Duinmeijer@casema.nl of bel-
len naar tel.: 06-18454703. 

Viswedstrijden

Wij zoeken:
castricum

Heb je je eigen was spik en span en heb je veel plezier in
dit aspect van je huishoudelijke werkzaamheden?
Dan is het werk dat Tènce! je biedt voor een relatie in de
regio  Castricum echt iets voor jou. Ben je gemotiveerd,
en wil je  diverse werkzaamheden met schone was
verrichten? Reageer dan snel! We hebben zowel fulltime
als parttime mogelijkheden.

Kijk voor meer vacatures op tence.nl

Gewoon jezelf zijn. Dat kan bij Tènce!

Kerkplein 6, 1811 KL Alkmaar
T 072-512 24 44 E alkmaar@tence.nl
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Avontuurlijke fietstocht door negen landen

3600 km fietsen van 
Istanbul naar Limmen
Limmen - Na 38 dagen vanaf 20 
april, waarvan er 33 dagen ge-
middeld 106 kilometer per dag 
werd gefietst zijn de fietsmaten: 
de 60-jarige Ton Stuifbergen uit 
Noordwijk, de 62-jarige Fred de 
Wit uit Castricum, de 64-jarige 
Leo Schelvis uit Heiloo, de 66-ja-
rige Cees Lute uit Limmen, de 67-
jarige Siegfried Mohaupt uit Bor-
ne en de 74-jarige Cor Verheul 
uit Hengelo, beiden uit Overijssel 
op 28 mei voldaan in Nederland 
teruggekeerd. De fietsers waren 
geïnspireerd door het boek ‘Met 
fiets en tent naar de Oriënt’ van 
de journalist Gerard Monnink, 
waarin een in 1936 gemaakte 
bizarre fietstocht naar Palestina 
wordt beschreven.

 De initiatiefnemer van de avon-
tuurlijke fietstocht van de zes 
was Siegfried Mohaupt, een bij-
na professionele fietser, die als 
één van de weinige Nederlan-
ders drie maal de 100-collen-
tocht reed in Frankrijk. Hadden 
de anderen allemaal tourfiet-
sen met 24 versnellingen, Sieg-
fried reed op een racefiets met 
de minste bagage van iedereen. 
Sommigen trainden met de fiets 
wel zo’n 200 kilometer per week, 
weer anderen fietsten slechts 
één keer in de week en weer een 
ander liep drie keer per week 
hard. Sportiviteit was dus bij al-
len aanwezig. Het moge duide-
lijk zijn, dat het sociale aspect 
in zo’n groep ook een belangrij-

ke rol speelt. Maar men wist wat 
men aan elkaar had. Waren er 
drie al boven op de berg gearri-
veerd, dan wachtten zij rustig op 
de anderen. Het was Siegfried, 
die steeds voorop fietste. De 
meeste fietsers hadden gemid-
deld vijftien kilo bagage mee. Je 
moet wel over de nodige disci-
pline beschikken wil je zo’n tocht 
volhouden. 
Cees Lute: “Iedere morgen ston-
den we om 06.15 op, gingen om 
07.00 ontbijten en dan zaten we 
om 08.00 uur op de fiets. Dan 
fietsten we tot een uur of 10.00 
à 10.30 en probeerden we er-
gens koffie te drinken. Dat lukte 
ook wel eens niet en dan dron-
ken we een cola. Daarna weer 

“Ik ga naar de Oriënt”, zei Toon Damhuis in 1936 tegen journalist Gerard Monnink. “Ja, dan konk wa met-
gaon”, zei deze. Twee dagen later begonnen zij aan hun spectaculaire tocht. Geïnspireerd door Monninks 
boek fietsten de zes fietsmaten 3600 kilometer. Van links naar rechts: Ton Stuifbergen, Cees Lute, Fred de 
Wit, Cor Verheul, Siegfried Mohaupt en Leo Schelvis.

op de fiets tot 12.30 à 13.00 uur. 
We zochten dan altijd een win-
kel op om onze inkopen te doen: 
brood, melk, vleeswaren, kaas, 
boter en fruit. Na het eten zaten 
we om 14.00 uur weer op de fiets 
en fietsten door tot 16.00 uur. Na 
zo’n 100 kilometer begonnen we 
naar onderdak te zoeken. Daar-
over alleen al valt ontzettend veel 
te vertellen.” Fred de Wit was de 
onderhandelaar wat het slapen 
betrof, wist vaak korting te krij-
gen bij hotels en pensions, soms 
wel tot 50% en wist zelfs bij een 
overvol hotel via via toch nog te 
zorgen, dat iedereen eindelijk er-
gens kon slapen. 
 
Culturele ervaringen
De tocht had ook een cultureel 
aspect. Zo namen de zes man-
nen de tijd om allereerst Istanbul 
een paar dagen te bekijken. Van 
Istanbul fietsten zij naar Veliko 
Tarnovo (Bulgarije). De langste 
tocht was 144 kilometer en ging 
van Veliko Tarnovo naar Pelo-
va in Bulgarije.  Hier zagen zij op 
het platteland vaak ezeltjes en 
paard-en-wagens rijden. Alles 
is er heel primitief en arm en de 
wegen waren vaak slecht. Men 
heeft kilometers lang langs de 
Donau gefietst. Vervolgens ging 
de tocht door Servië en daarna 
door Kroatië. De ervaringen in 
die landen was wel om over na 
te denken. Fred de Wit: “De Ser-
viërs voelen zich slachtoffers. Zo 
maakte een gids in Belgrado ons 
duidelijk, dat de hele wereld nu 
tegen de Serviërs is. “En dat is al-
lemaal de schuld van het Wes-
ten en van de Amerikanen”, zo 
zei zij. Een door de NAVO ge-
bombardeerd ministerie van de-
fensie alsmede een politiebu-
reau wordt niet opgeruimd, maar 
wordt als een soort monument 
tegen de NAVO gelaten voor wat 
het is. Leo Schelvis: “Wij hadden 
van ieder land een vlaggetje. Al 
die vlaggetjes wapperden ach-
ter op onze fietsen. Maar in Kro-
atië vroeg men ons het vlagge-
tje van Servië er even af te ha-

len. We hebben ook vaak uitge-
brande huizen gezien. Met na-
me Vukovar is erg getroffen. Op 
de begraafplaats daar zie je ve-
le graven van jonge mensen. Na 
Kroatië fietsten de zes door naar 
Hongarije, waar zij nog twee da-
gen Boedapest goed hebben be-
keken. Van Hongarije fietste de 
groep door Slowakije, vervolgens 
door Oostenrijk, verbleef nog 
een halve dag in Wenen en ging 
vervolgens naar Duitsland, waar 
men eerst langs de Werra (met 
veel slechte onverharde paden) 
en later langs de Weser fietste 
tot Osnabrück, waarna het rich-
ting Hengelo ging en later naar 
Limmen, waar de twee echtge-
notes van Leo en Cees hen bij 
de Limmer Voort met de Limmer 
vlag stonden op te wachten.
 
Kameraadschap
De fietsers kennen elkaar goed, 
maakten in 2003 een tocht naar 
Santiago de Compostella en in 
2007 een tocht naar Rusland. 
“Maar deze tocht met al die ho-
ge hellingen en ketens van lage 
bergen was toch de zwaarste”, 
vinden zij allen. Het mooie van 
dergelijke fietstochten  is wel de 
kameraadschap. Leo Schelvis: 
“Natuurlijk zijn er wel menings-
verschillen, vooral als je moe 
wordt. Je hebt te maken met zes 
egotrippers met zes verschillen-
de karakters. Maar alles werd al-
tijd direct uitgepraat. 

De 74-jarige Cor Verheul, die dan 
misschien de oudste was, maar 
totaal niet onder deed voor de 
anderen, kon het zo mooi en filo-
sofisch zeggen: “Een zestal ste-
nen wordt aan het begin van de 
Donau in ruwe vorm de Donau 
in gesmeten. Maar door de stro-
ming en door het feit, dat de klei-
ne stenen als kogellagers de gro-
te stenen slijpen worden zij ge-
zamenlijk naar de monding van 
de Donau aan de Zwarte Zee ge-
leid, waar zij tenslotte als mooie 
gladde stenen aankomen.” (Mar-
ga Wiersma)

Fluitekruid, concert en 
muziekmarkt Excelsior
Limmen - Muziekvereniging Ex-
celsior start weer een basiscur-
sus voor kinderen: Fluitekruid. 
Fluitekruid is een eenjarige ori-
entatiecursus, gericht op de 
blaasmuziek, inclusief het slag-
werk. Op een speelse manier 
worden leerlingen in de leeftijd 

of slaginstrument ze willen gaan 
bespelen, kunnen gelijk les ne-
men bij de muziekschool van Ex-
celsior. Speciaal voor deze toe-
komstige leerlingen wordt er 
op zaterdagmorgen 6 juni van 
10.00 tot 12.00 uur een Muziek-
markt georganiseerd in het ver-
enigingsgebouw, Schoolweg 5, 
van Excelsior.
Tijdens deze Muziekmarkt zullen 
verschillende blaasinstrumenten 
en het slagwerk worden gepre-
senteerd door leerlingen en le-
den van de muziekvereniging. 
Daarnaast is er veel informatie 
over de muziekvereniging zelf.
Een resultaat van Fluitekruid 
wordt gepresenteerd op zon-
dag 14 juni in de Vredeburg. 
Naast de leerlingen van de op-
leiding Fluitekruid die laten ho-
ren wat ze geleerd hebben, zul-
len er optredens zijn van het op-
leidingsorkest onder leiding van 
Liesbeth Zonneveld en de jeugd-
slagwerkgroep onder leiding van 
Floris van Tol. Het jeugdconcert 
begint om 11.00 uur. 

van 8 tot en met 10 jaar wegwijs 
gemaakt in de wereld van de 
blaasmuziek. De lessen vinden 
plaats in het verenigingsgebouw 
van Excelsior, op dinsdagmiddag 
van 17.15 tot 18.00 uur.
Kinderen (en/of ouderen) die al 
zo ongeveer weten welk blaas- 

Palingroken bij Lantaarn
Limmen - Zaterdag 6 juni wordt 
weer gestreden om de wissel-
beker tijdens het open Limmer 
kampioenschappen palingroken. 
Vorig jaar ging de beker naar 
Jaap Metselaar en of hij hem 
mag houden dat valt te bezien. 
De jury bestaat uit twee verfijnde 

proevers. Iedereen kan dit spek-
takel aanschouwen op het terras 
van café De Lantaarn. 

Het palingroken start om 14.00 
uur en duurt tot 17.00 uur. De 
Lantaarn is te vinden op de Dus-
seldorpweg 56 in Limmen. 

Vriendschapscursus 55+
Castricum - Een vriendschaps-
cursus biedt de gelegenheid 
aan vrouwen hun ervaring met 
vriendschap op een rij te zetten 
en deze met anderen uit te wis-
selen. De cursus is voor vrouwen 
boven de 55 jaar die zich be-
wust worden dat er iets in hun 
vriendschappen ontbreekt en 
wordt aangeboden door Welzijn 
Castricum en Maatschappelij-
ke Dienstverlening Midden Ken-
nemerland. Vanaf 8 september 

is de start in de Tuin van Kapi-
tein Rommel op dinsdagochtend 
van 10.00-12.00 uur. De kosten 
(elf dinsdagen) bedragen 25,00 
euro. 
Voor informatie en opgave: 
Stichting Welzijn Castricum, afd. 
Ouderenwerk, tel.: 656562 of bij 
het Algemeen Maatschappelijk 
Werk, Greeth Heijne Tel: 658787. 
Voor aanvang van de cursus 
krijgt ieder een persoonlijk ken-
nismakingsgesprek. 
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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

©
 B

or
st

 S
al

es
 P

ro
m

ot
io

n

** internet: www.bakkerijputter.nl **

woensdag tot woensdag:
4 Mini amandelbroodjes  2, 50 !!
dit weekend:

Bosvruchtenkruimelcake  4, 75 !!
Broodje van de Maand:
Het Zuiderlicht  3, 95 !!

Uitgeest - Demi is een carin ter-
rier van negen jaar oud. Blind, 
maar verder goed gezond. Ze 
redt zich prima en is tevreden 
met kleine wandelingen. Demi 
is lief en rustig, maar nerveus in 
de buurt van andere huisdieren. 
Voor Demi wordt een nieuw te-
huis gezocht., want anders dreigt 
het asiel. Bel voor meer informa-
tie 06-11914845.

Demi zoekt 
nieuw baasje

Man geschopt en geslagen 
Uitgeest - Op de Provincia-
le weg heeft de politie maandag 
omstreeks 16.45 uur vier man-
nen aangehouden, die bij een 
vechtpartij betrokken waren. Het 
gaat om een 41-jarige man uit 
Vianen en drie 26-jarige Amster-

dammers. Zij hadden mot met 
elkaar gekregen over een in-
haalmanoeuvre en waren met el-
kaar op de vuist gegaan. De po-
litie heeft de vier mannen mee-
genomen naar het politiebureau 
om de zaak uit te zoeken.

D1 Stormvogels kampioen
Uitgeest - Afgelopen week-
end is de D1 van korfbalvereni-
ging Stormvogels kampioen ge-
worden. De kampioenswed-
strijd werd afgewerkt in Wor-
merveer bij de gastvereniging 
Groen Geel. Stormvogels moest 
uit deze wedstrijd tenminste 
een punt halen, dus was winst 
of gelijkspel genoeg om kampi-
oen te worden. Tijdens de eerste 
helft kreeg Stormvogels het aar-
dig lastig. Groen Geel was aardig 
op schot en de ballen gingen er 
dan ook twee keer van afstand 
in. Maar de ploeg uit Uitgeest liet 
het er niet bij zitten. Door goed 
samen te spelen wist Rosie de 

Boer de achterstand te verklei-
nen tot 2 -1. Dit was tevens de 
ruststand. Na rust ging het spel 
tussen beide ploegen gelijk op 
waarbij Groen Geel een puntje 
voor bleef lopen. Maar het ge-
luk stond niet helemaal aan de 
kant van Stormvogels, want Ja-
mie de Vries raakte geblesseerd 
waardoor ze de wedstrijd niet uit 
kon spelen. 
Ondanks dat er met één persoon 
minder gespeeld moest worden 
in het aanvalsvak wist Rik Wijn-
jeterp toch de gelijkmaker te sco-
ren. Hiermee werd de eindstand 
bepaald op 3-3 en was het kam-
pioenschap van de D1 een feit. 

Kroegenbridge
Uitgeest - Ook dit jaar wordt er 
in Uitgeest weer een kroegen-
bridgedrive georganiseerd. 

De drive vindt plaats op zater-
dag 19 september en er kunnen 

maximaal 196 paren deelnemen. 
Men kan inschrijven door 25,- 
euro over te maken op gironum-
mer 5814285 van de ING t.n.v. 
Kroegenbridge Uitgeest onder 
vermelding van de naam van het 
deelnemende paar één adres, 
postcode en woonplaats. 

Rina jubilaris bij de 
Uitgeester Harmonie
Uitgeest - De wekelijkse repe-
titie van de Uitgeester Harmonie 
werd donderdagavond onder-
broken door voorzitter Jan Vas-
tenouw die het woord richtte tot 
een totaal verraste jubilaris. Ri-
na Brakenhoff-de Goede bleek 

namelijk 50 jaar geleden inge-
schreven te zijn als lid van de 
Uitgeester Harmonie. 
Rina bleef de Harmonie trouw. 
Zelfs verhuizen naar Castricum 
was geen reden het lidmaat-
schap op te zeggen. Ze kwam 

en komt nog steeds gewoon el-
ke week op de fiets door weer 
en wind. Elke week, want er 
moet al iets heel bijzonders zijn 
wil de stoel van Rina op donder-
dagavond niet bezet zijn. Achter 
de schermen, daar was en is ze 
veelvuldig te vinden. 
De voorbereidingen bij een con-
cert, controle bij de entree, prij-
zen voor de verloting regelen 
en de verloting zelf organise-
ren. Werkzaam achter de bar, 
afwassen, opruimen, opstellen 
schoonmaakrooster en vele stie-
keme schoonmaakdiensten om-
dat er volgens haar even iets ex-
tra’s gedaan moet worden. In 
een woord: een superlid!

Het was de voorzitter dan ook 
een eer de jubilaris de oorkon-
de van de KNMF te mogen over-
handigen en je de gouden speld 
op te mogen spelden voor 50 
jaar trouwe lidmaatschap. Hij 
sprak de hoop uit dat Rina nog 
vele jaren op haar vertrouwde 
plek haar klarinetpartij mee blijft 
blazen en dat hij op haar inzet 
achter de schermen mag blijven 
rekenen, want ook daar is zij on-
misbaar voor de vereniging. 

Acties-Uitgeest in tv-debat
Uitgeest - Acties-Uitgeest is 
door de Provincie Noord-Holland 
gevraagd om mee te doen aan 
een debat over wonen in Noord-
Holland. Duovoorzitter en mede 
oprichter van Acties-Uitgeest, 
Frank du Long, gaat zitting ne-
men in het debat. Frank zet zich 
al jaren actief in voor natuurbe-
houd. Sinds 2004 is hij ereburger 
van de gemeente Uitgeest.

De inzet van Frank zal zijn: het 
unieke landschap van Noord-
Holland mag niet verdwijnen. 

De kernvraag tijdens het de-
bat is dan ook: is Noord-Holland 
vol of kunnen er nog makkelijk 
100.000 woningen bij. En hoe zit 
het daarna? De uitzending ‘NH 
in debat’ vindt plaats op zondag 
14 juni om 17.00 uur op RTV-NH

TCU strikt prominenten voor 
het Langemeer Dubbeltoernooi
Uitgeest - Voor de 40e editie 
van het TCU Langemeer Dubbel-
toernooi van 22 tot en met 28 juni  
is toernooidirecteur René Welbo-
ren erin geslaagd twee toppers 
uit de tenniswereld naar Uitgeest 

te halen. Op de foto v.l.n.r. Alex 
Reijnders, toptrainer van o.a. 
Jacco Eltingh, Paul Haarhuis en 
Sjeng Schalken, René Welboren 
namens TCU en Jacco Eltingh. 

Uitgeest -  Op zaterdag 22 au-
gustus volleybalvereniging Vol-
uit voor de 23e  maal haar ver-
maarde stratenvolleybaltoernooi 
organiseren. Er kan deelgeno-
men worden onder een team-
naam door deelnemers vanaf 
16 jaar. Ieder team heeft mini-
maal twee dames in het veld en 
maximaal drie competitiespelen-

Voluit stratenvolleybaltoernooi
de volleyball(st)ers. Het inschrijf-
geld bedraagt 18,00 euro en men 
kan zich digitaal inschrijven op  
www.vvvoluit.nl. De inschrijving 
is definitief zodra het inschrijf-
geld op de rekening van de pen-
ningmeester is verschenen. Het 
rekeningnummer is: 152110445 
t.n.v. volleybalvereniging Voluit 
o.v.v. de gekozen teamnaam. 

Uitgeest - Een persoonlijk én 
uniek glas voor vader; dat kan  
op woensdag 17 juni in jonge-
rencentrum Mill House. Deze 
activiteit is voor kinderen van-
af 7 jaar en de workshop duurt 
van 13.00 tot 16.00 uur in Jonge-
rencentrum Mill House, Molen-
werf 6 in Uitgeest. Kosten: 2,50 
euro  inclusief alle materialen. 
Zef doosje meenemen om glas 
mee naar huis te nemen. Opge-
ven voor 14 juni op bij jongeren-
werker Daniëlle van de Brug via 
jongerenwerk@jonguitgeest.nl 
of 06-13421719. Erbij vermelden 
of er voor een bier- of longdrink-
glas wordt gekozen.

Glas decoreren
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Bezoekadres
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Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
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Tel.: 0251 - 361111
Fax: 0251 - 310352
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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
HUWELIJKSAANGIFTE
P.H.A.F. Nagel en S. Lüchtenborg

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 gemeen-
tehuis van Uitgeest en is ook te zien 
tijdens de Uitgeester Kunstroute op 
zondag 28 juni, van 11.00 tot 17.00 
uur. Meer informatie: www.thijme-
termaat.exto.nl.

Boom- en 
heggenschouw 
op komst
In augustus vindt de jaarlijkse contro-
le plaats op bomen, heggen, struiken, 
heesters etc. Eigenaren of beheerders 
moeten ervoor zorgen dat hun beplan-
ting het uitzicht van het verkeer niet 
belemmert. Ook is het niet de bedoe-
ling dat rijdend verkeer en voetgan-
gers hinder ondervinden van de be-
planting of schade op kunnen lopen. 
Dat geldt ook voor brandgangen en 
stegen. Eigenaren of beheerders wordt 
aangeraden hun beplanting al veel 
eerder op orde te brengen. Het voor-
deel daarvan is dat het groen nog de 
gelegenheid krijgt om een beetje bij te 
groeien voordat de herfst de groei vrij-
wel stil legt. Dat scheelt kale plekken 
in de wintertuin. Als er bij de schouw 
in augustus hinder wordt geconsta-
teerd, kan de gemeente tot snoeien 
overgaan. De kosten zijn dan voor de 
eigenaar of beheerder van het groen.

Scholen maken
Uitgeest
‘zomerschoon’
Vorige week woensdag (27 mei) 
hebben 560 leerlingen van ver-
schillende basisscholen in Uit-
geest zich zoals ieder jaar weer 
ingezet voor een schonere en 
mooiere leefomgeving. In het 
kader van de actie ‘Uitgeest 
Zomerschoon’ gingen zij, uitge-
rust met vuilniszakken en werk-
handschoenen, op pad om stra-
ten en plantsoenen in ons dorp 
te verlossen van zwerfvuil. Als 
dank ontvingen de kinderen na 
afloop een lekkere appel.

Binnenmeer: snelheid matigen
Bestuurders van bootjes met buitenboordmotoren veroorzaken 
overlast op het Binnenmeer. Klachten over te snel varen op het 
verbindingswater tussen de Westgeestervaart en het Uitgeester-
meer nemen de laatste tijd toe. Ook komt het voor dat de sluis-
deuren tussen het Binnenmeer en het Uitgeestermeer niet goed 
worden afgesloten. De gemeente vraagt eigenaren van bootjes 
dringend om zorgvuldig met de sluis om te springen en stapvoets 
te varen op het Binnenmeer.

De indruk bestaat dat met de groei 
van de Waldijk het vaarverkeer naar 
het Uitgeestermeer en terug flink 
toeneemt. Steeds meer inwoners van 
de woonwijk zijn eigenaar van een 
bootje en hebben een eigen steiger. 
Een van de bijkomende effecten is 
dat op het Binnenmeer vaker dan 
voorheen hard tot zeer hard wordt 
gevaren. Dat vaargedrag bevordert 
het afkalven van de oevers en kan 
broedende vogels verstoren. Eieren 
van meerkoeten kunnen door de 
golfslag uit het nest worden gewipt. 
De toegestane snelheid op het Bin-
nenmeer is: stapvoets. De politie kan 
in geval van overtreding verbalise-
rende optreden. Het niet goed sluiten 
van de schuiven van de sluisdeuren 
is eveneens riskant. Als beide sluizen 

tegelijk openstaan kan er veel water 
het Binnenmeer en de achterliggen-
de polder instromen. Eigenaren van 
boten wordt verzocht ook hun kinde-
ren die eventueel zelfstandig van ge-
noemde vaarroute gebruikmaken op 
hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Straatwerk 
in De Koog
In De Koog wordt de komende we-
ken hard gewerkt aan het herstel van 
de bestrating. Dat gebeurt alleen 
waar dat nodig is. Ook het straat-
werk bij voortuinen en achterpaden 
wordt aangepakt. Bewoners is per 
brief gevraagd rekening te houden 
met de aanstaande werkzaamheden 
en overhangende begroeiing, voor-
werpen etc. tijdig weg te halen. Die 
belemmeren niet alleen het werk, 
maar ook de vrije doorgang op ach-
terpaden en stegen.

Mobiel terras 
Vrijburglaan
Op zaterdag 6 juni wordt van 14.30 
tot 16.30 uur een mobiel terras 
neergezet in het plantsoen aan de 
Melis Stokelaan, tegenover Super 
De Boer. De bewoners van de buurt 
Vrijburglaan en omgeving zijn van 
harte welkom daar een kopje kof-
fie of thee te komen drinken en een 
praatje met elkaar te maken.
De buurt Vrijburglaan en omgeving 
is het gebied dat wordt omsloten 
door Kooglaan-Plevierstraat-Zien-
dervaart-De Kuil.
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE GRONDGEBIEDzAKEN

De Commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare vergadering op 
dinsdag 9 juni in de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 28. 
De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:

-  Voorstel tot beschikbaarstellen van een krediet voor de nieuwbouw  
van Jeugd- en Jongerencentrum Millhouse (en Fabo) aan de Zienlaan.

-  Projectbesluit woningbouw Haverkamplaan 40.
-  Projectbesluit woningbouw Langebuurt 55/Kuiperspad 4.
-  Projectbesluit bouw afzuiginstallatie Meldijk 23. 

VERGADERING COMMIssIE BEzwAAR- EN
BEROEPsChRIftEN

De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt een openbare ver-
gadering op maandag 15 juni. De vergadering begint om 19.30 uur en 
vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan 
de volgende onderwerpen:

-  Bezwaarschrift tegen de toestemming voor een 
   gehandicaptenparkeerplaats.
-  Bezwaarschrift tegen de afsluiting van een deel van het 
   Gladiolenpad.

-  Bezwaarschrift tegen de leges voor een bouwvergunning.

VERlENGING OuDERsChAPsVERlOf

Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 26 mei 
jl. ingestemd met aanvullende CAR-UWO wijzigingen per 1 juli 2009 
naar aanleiding van de verlenging van het onbetaalde ouderschaps-
verlof. Die verlenging is sinds 1 januari 2009 een feit.
In de afgelopen periode heeft het LOGA nagegaan welke bepalingen 
in de CAR-UWO, met name in hoofdstuk zes, worden beïnvloed door 
de verlenging van het onbetaalde ouderschapsverlof. Na deze inven-
tarisatie is besloten een aantal wijzigingen door te voeren die de dui-
delijkheid van de bepalingen over betaald en onbetaald ouderschaps-
verlof ten goede komen.

ONtVANGEN BOuwAANVRAAG

Bl 2009-036 Benningskamplaan 59 
  Bouwen veranda

ONtVANGEN slOOPAANVRAAG

sA 2009-006  loet 1 
  Gedeeltelijk slopen woning

De mannen van het midgetgolfpark 
staan klaar voor het tiende seizoen

Regio - – De een verspreidt de 
flyers, een ander ruimt dode bla-
deren en takken op en een der-
de trekt het onkruid uit de grond. 
Het tuinmeubilair staat onder-
tussen te blinken op het terras 
en de sticks en ballen wachten 
samen met een flinke voorraad 
versnaperingen op de eerste be-
zoekers.
De negen mannen van het 
Groenteam van de Hartekamp-
Groep hebben een maand lang 
hard gewerkt om de midgetgolf-
baan helemaal klaar te maken 
voor de zomer. Woensdagmid-
dag is het park aan de Vrijbur-

glaan weer opengegaan. Het is 
een jubileumjaar, want het mid-
getgolfpark bestaat tien jaar. Ie-
dereen is welkom om tussen het 
groen een uurtje te komen mid-
getgolfen. Tegelijk biedt het park 
een mooie dagbesteding aan 
mensen met een verstandelijke 
beperking.
Midgetgolf, een sport waarbij 
een parcours van achttien holes 
met zo min mogelijk slagen moet 
worden afgelegd en dat valt niet 
altijd mee. “Zelf spelen we nooit”, 
vertelt een van de mannen. “We 
wachten gewoon op klanten. 
Soms is het druk en soms komt 

er niemand. We vinden dit werk 
leuk, net zoals het papier prikken 
wat we meestal doen.” Grootou-
ders met hun kleinkinderen, ge-
zinnen, schoolklassen en groe-
pen kinderen die een feestje vie-
ren; het publiek in gemêleerd. 
Heero van Dam, begeleider van 
de groep: “De meeste mensen 
die hier komen weten dat het om 
het project voor mensen met een 
verstandelijke beperking gaat en 
stellen een praatje wel op prijs. 
Afgelopen zomer beleefden we 
een topjaar. Het was regelma-
tig druk en het terras was vaak 
goed bezet. Om die reden is het 
terras nu uitgebreid.” Voor de 
prijs hoeft niemand zich dit uit-
stapje te ontzeggen. Volwasse-
nen betalen 3,00 euro en kinde-
ren tot en met 12 jaar de helft. 
Groepen groter dan acht perso-
nen krijgen 15% korting. In ju-
ni en september is het moge-
lijk buiten de openingstijden met 
een groep een feestje te vieren. 
De openingstijden zijn in juni en 
september woensdag van 12.00 
tot 17.00 uur, in juli en augustus 
van dinsdag tot en met zondag 
van 12.00 tot 17.00 uur. Kijk voor 
meer informatie op de website 
www.midgetgolfpark.webklik.nl 
of bel Heero: 06-46245225. 

Kunstveiling Dijk en Duin
Bakkum - In het kader van het 
eeuwfeest ‘Honderd jaar Duin 
en Bosch/Dijk en Duin’ vindt op 
12 juni van 16.30 tot 18.00 uur, 
aansluitend aan de reünie voor 
oud-medewerkers, een kunst-
veiling plaats in de toneelzaal de 
Clinghe op het terrein van Dijk 
en Duin.

Er worden schilderijen in ver-

schillende technieken, etsen, 
foto’s en beeldende kunst ge-
veild die door medewerkers, 
cliënten en regionale kunste-
naars zijn gedoneerd. Ook wor-
den er geïllustreerde gedichten-
posters geveild. Van deze pos-
ters zijn kunstkaarten gemaakt 
die tijdens de veiling in setjes 
van negen kaarten worden ver-
kocht voor drie euro. Van de te 

veilen kunst is een veilingboek-
je gemaakt, dat in te kijken is op 
www.dijkenduin.nl. De opbrengst 
van de veiling en de kunstkaar-
tenverkoop komt ten goede aan 
de cliënten van Dijk en Duin. De 
kijkdagen zijn van 8 tot en met 
12 juni van 12.00 tot 14.00 uur in 
de toneelzaal De Clinghe op het 
terrein van Dijk en Duin. 

Limmen - Het Kleurenorkest is 
de eerste school in Nederland 
die het Natuurlijk Leren vorm-
geeft vanuit de pijlers: NLP, Sy-
stemische benadering en Oplos-
singsgericht Werken. 
De leerkrachten zijn hierin ge-

Kleurenorkest schoold. Er zijn twee informatie-
bijeenkomsten voor belangstel-
lenden.

Deze zijn op dinsdagavond 9 ju-
ni van 19.30 tot 21.00 uur en op 
woensdag 17 juni van 9.30 tot 
11.00 uur. Locatie: Oosterzijweg 
8, Limmen, 072-5054606. 

Bakkum - Het grote muziekfes-
tival Van Dorp Tot Kust vindt voor 
de vijfde keer plaats en wordt 
weer door het Castricumse shan-
ty- en folksongkoor De Skulpers 
in Bakkum georganiseerd. Dit 
jaar vindt het festival op zondag 
14 juni plaats en wordt er op vijf 
locaties gezongen en muziek ge-
maakt worden. Het festival wordt 
om  12.00 uur  door  burgemees-
ter A. Emmens-Knol officieel  ge-
opend.
Er zijn 22 koren/muziekvereni-
gingen uitgenodigd, deels uit 
Castricum en omstreken, maar 
ook uit Alkmaar het City Guards 
doedelzakkorps, uit Boxtel  een 
smartlappenkoor, uit Harder-
wijk de Boekaniers die Zuider-
zeeballades en shantyliederen 
ten gehore brengen. Bovendien 
uit IJmuiden het bekende vrou-
wenkoor Grace Darling, uit Mon-
nickendam het smartlappenkoor 
Waterland  en uit Zaandam het 
koor Chemistry dat popmuziek 

zingt en gospelliederen van het 
Stayment Gospelkoor. 
Er wordt opgetreden op het plein 
voor Hotel Borst, bij restaurant 
Johanna’s Hof, bezoekerscen-
trum De Hoep, Camping Bak-
kum en op het strandplateau. In 
totaal zijn ruim 700 zangers en 
muzikanten te beluisteren op de 
diverse podia. Aan service voor 
het publiek zal het ook tijdens dit 
festival niet ontbreken. Zo rijden 
er tussen de locaties twee bus-
sen om zowel de deelnemers als 
de toeschouwers te vervoeren en 
zijn er diverse gastvrouwen  aan-
wezig voor het verstrekken van 
programmaboekjes en andere 
informatie.

In verband met de grote drukte, 
verwacht worden ca 6000 toe-
schouwers, worden de bezoe-
kers uit Castricum en omgeving 
dringend aangeraden  om per 
fiets naar Bakkum te komen. Kijk 
ook op www.skulpers.nl. 

Muziekfestival Van Dorp tot 
Kust viert het eerste lustrum


